
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  

 NOMOR KEP- 133 /BC/2021 

TENTANG 

PANDUAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

807/KMK.01/2018 tentang Implementasi 

Pengarusutamaan Gender di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, perlu menyusun 

Panduan Implementasi Pengarusutamaan 

Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai;  

b. bahwa World Customs Organization (WCO) 

sebagai badan kepabeanan internasional 

menempatkan Gender Equality and Diversity 

(GED) sebagai salah satu prioritas agenda 

transformasi kelembagaan dan peningkatan 

kapasitas Bea Cukai dunia, menegaskan 

kesetaraan dan keragaman gender sebagai 

kunci kepastian kinerja dan kualitas layanan 

Bea Cukai dunia, serta menjunjung tinggi nilai-

nilai tata pemerintahan yang baik, transparan, 

keterwakilan, dan inklusif pada semua 

pemangku kepentingan;  

c. bahwa Indonesia dalam hal ini DJBC sebagai 

anggota WCO mendukung dan menjalankan 

secara inklusif berbagai rekomendasi GED 

berstandar internasional dari WCO dan Gender 

Equality Organizational Asessment Tool (GEOAT) 

sebagai salah satu instrumen implementasi 

PUG di DJBC berdasarkan Declaration of the 

Customs Co-Operation Council on Gender 

Equality and Diversity in Customs; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, 

dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai tentang Panduan 

Implementasi Pengarusutamaan Gender di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional  Tahun 2020 – 2024; 

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan RKA/KL dan 

Pengesahan DIPA; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK. 

01/2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024; 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK. 

01/2018 tentang Pedoman Implementasi 

Pengarusutamaan Gender di Lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

Memperhatikan  : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 

tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan 

Gedung; 

2. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 

5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan dan Penelaahan RKA/KL dan 

Pengesahan DIPA; 

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 

03/MK.1/2018 tentang Penyediaan Sarana 

Kerja Responsif Gender dan Ramah Anak; 
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4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 

36/MK.01/2020 tentang Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di 

Lingkungan Kerja Kementerian Keuangan; 

5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 

44/MK.01/2020 tentang Pelaksanaan Konseling 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 

CUKAI TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. 

PERTAMA : Menetapkan petunjuk pelaksanaan implementasi 

pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut 

Panduan Implementasi Pengarusutamaan Gender  

(PUG) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. 

KEDUA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan 

implementasi PUG di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum PERTAMA: 

a. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

b. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (Kanwil DJBC); 

c. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai (KPU BC); 

d. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai (KPPBC); 

e. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai 

(BLBC); 

f. Para Kepala Pangkalan Sarana dan Operasi Bea 

dan Cukai (PSO BC) 

menetapkan kelompok kerja/tim PUG di satuan 

kerjanya masing-masing. 
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KETIGA : Penetapan kelompok kerja/tim PUG sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui 

Keputusan Kepala Satuan Kerja yang 

ditandatangani untuk dan atas nama Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai serta diperbarui maksimal 

pada tanggal 05 Januari setiap tahun berjalan 

dengan format keputusan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran romawi VII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai ini. 

KEEMPAT : Kelompok kerja/tim PUG sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai 

berikut :  

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan 

kelompok kerja/tim PUG; 

2. Melaksanakan program kerja dan rencana 

kegiatan kelompok kerja/tim PUG; 

3. Mendorong pelaksanaan analisis gender 

terhadap kebijakan, program, dan kegiatan 

pada satuan kerja yang bersangkutan; 

4. Membantu satuan kerja bersangkutan dalam 

merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan 

yang responsif gender; 

5. Mendorong terpenuhinya sarana dan prasarana 

yang responsif gender; 

6. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan/atau 

advokasi pengarusutamaan gender kepada 

pegawai di satuan kerja masing-masing; 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 

implementasi pengarusutamaan gender di 

satuan kerja masing-masing (KPU BC, KPPBC, 

BLBC, dan PSO BC); 

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 

implementasi pengarusutamaan gender di 

satuan kerja bersangkutan dan satuan kerja 

dibawahnya (Kantor Pusat dan Kantor Wilayah 

DJBC); dan 
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9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil 

implementasi pengarusutamaan gender 

menggunakan Aplikasi Sistem Informasi 

Pengarusutamaan Gender Internal Kementerian 

Keuangan (SIPEGIKU). 

KELIMA : Struktur kelompok kerja/tim PUG sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas: 

1. Pengarah (khusus Kantor Pusat DJBC); 

2. Penanggung Jawab; 

3. Ketua; 

4. Sekretaris; 

5. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan 

Kebijakan; 

6. Kelompok Kerja Bidang Komunikasi, Informasi, 

dan Edukasi (KIE); 

7. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana; 

dan 

8. Gender Focal Point. 

KEENAM : 1. Struktur kelompok kerja/tim PUG sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KELIMA memiliki 

rincian tugas sebagai berikut: 

2. Pengarah memberikan arahan untuk dan atas 

implementasi pengarusutamaan gender di 

lingkungan DJBC; 

3. Penanggung Jawab pada KPU BC, KPPBC, 

BLBC, dan PSO BC bertanggungjawab atas 

implementasi pengarusutamaan gender di 

satuan kerjanya masing-masing; Penanggung 

Jawab pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah 

DJBC bertanggungjawab atas implementasi 

pengarusutamaan gender di satuan kerjanya 

masing-masing dan satuan kerja yang 

dibawahinya; 

4. Ketua bertugas menetapkan target dan ruang 

lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, 

memimpin pelaksanaan kegiatan tim dan 

mengevaluasi berbagai kegiatan yang terkait 

dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tim; 
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5. Sekretaris bertugas melaksanakan kegiatan 

surat menyurat, kearsipan, mengisi/ 

memperbarui data/laporan yang berkaitan 

dengan implementasi pengarusutamaan gender 

dalam Aplikasi Sistem Informasi 

Pengarusutamaan Gender Internal Kementerian 

Keuangan (SIPEGIKU) di satuan kerja masing-

masing; 

6. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan 

Kebijakan bertugas untuk: 

a. Menyusun program kerja dan rencana 

kegiatan kelompok kerja/tim PUG; 

b. Melaksanakan program kerja dan rencana 

kegiatan kelompok kerja/tim PUG; 

c. Mendorong satuan kerja menyiapkan data 

terpilah untuk kepentingan penyusunan 

kebijakan terkait implementasi 

pengarusutamaan gender; 

d. Mendorong satuan kerja menyusun 

Perencanaan dan Penganggaran yang 

Responsif Gender (PPRG) yang terdiri dari 

penyusunan Gender Analysis Pathway 

(GAP), Kerangka Acuan Kerja /Term of 

Reference (KAK/TOR), Gender Budget 

Statement (GBS), dan Anggaran Responsif 

Gender (ARG) dari 

kebijakan/program/kegiatan terkait 

implementasi pengarusutamaan gender; 

e. Mendorong satuan kerja melaksanakan 

kebijakan/program/kegiatan terkait 

implementasi pengarusutamaan gender; 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

implementasi pengarusutamaan gender 

menggunakan SIPEGIKU dan GEOAT; 

g. Melakukan pembinaan dan asistensi 

implementasi pengarusutamaan gender; 
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7. Kelompok Kerja Bidang Komunikasi, Informasi, 

dan Edukasi bertugas untuk: 

a. Mempersiapkan kegiatan seremonial/ 

maklumat/ pernyataan komitmen 

pimpinan dalam mengimplementasikan 

pengarusutamaan gender beserta 

perangkat acaranya; 

b. Mempersiapkan acara sosialisasi beserta 

perangkat acaranya dalam kegiatan yang 

bertema implementasi pengarusutamaan 

gender; 

c. Melakukan publikasi melalui media cetak, 

media elektronik dan/atau media sosial 

tentang semua kegiatan terkait 

implementasi pengarusutamaan gender; 

d. Menyediakan sarana edukasi tentang 

implementasi pengarusutamaan gender 

kepada pegawai maupun pengguna jasa; 

e. Melaksanakan dokumentasi program/ 

kegiatan dalam rangka implementasi 

pengarusutamaan gender; 

8. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana 

bertugas untuk: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor yang responsif gender 

untuk mendukung implementasi 

pengarusutamaan gender; 

b. Mendorong penyediaan kebutuhan sarana 

dan prasarana sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEENAM angka 7 huruf a; 

c. Melakukan pengecekan dan mendorong 

pembaruan secara berkala terhadap sarana 

dan prasarana dimaksud; 

9. Gender Focal Point bertugas untuk menjadi 

penggerak PUG di satuan kerjanya masing-

masing. 
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KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok 

kerja/tim PUG sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA harus memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk 

pelaksanaannya. 

KEDELAPAN : Kelompok kerja/tim PUG sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEDUA, secara berkala dan 

berkelanjutan menyampaikan laporan 

implementasi PUG kepada Sekretaris Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai pada kesempatan pertama 

melalui aplikasi Sistem Informasi 

Pengarusutamaan Gender Internal Kementerian 

Keuangan (SIPEGIKU). Tata cara pengisian aplikasi 

SIPEGIKU dilaksanakan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran romawi V yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai ini. 

KESEMBILAN : Dalam monitoring dan evaluasi implementasi PUG, 

Tim PUG Kantor Pusat DJBC :  

a. Melaksanakan pengecekan pengisian aplikasi 

SIPEGIKU seluruh satuan kerja DJBC secara 

berkala; dan 

b. Akan melaksanakan kompetisi antar satuan 

kerja di lingkungan DJBC setiap tahun. 

Panduan pelaksanaan kompetisi dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran romawi 

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

ini. 

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat 

ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea 

dan Cukai ini dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing 

satuan kerja pada tahun berjalan. 

KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini 

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 





LAMPIRAN 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR KEP- 133 /BC/2021 

TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

 
I. KONSEP DAN DEFINISI PUG 

A. PENGERTIAN UMUM 

1. Gender merupakan peran dan status yang melekat pada laki-

laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya 

yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas 

dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. 

2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG 

adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan 

gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang 

memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta 

permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring 

dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan 

pembangunan. 

3. Isu gender adalah permasalahan yang muncul akibat adanya 

kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi 

adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak, baik 

perempuan atau laki-laki. 

4. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan 

perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan dengan 

mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, 

hambatan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki- laki 

untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha 

pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil 

keputusan serta dalam memperoleh penguasaan/kontrol 

terhadap sumber daya. 

5. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi 

laki-laki dan perempuan yang terwujud karena adanya 

keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat 

dalam menikmati hasil pembangunan. 

6. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan hubungan 

antara perempuan dan laki-laki di dalam proses 

pembangunan, dimana perempuan tidak berpartisipasi dalam 
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proses pembangunan (merencanakan, memutuskan, 

melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi). Kesenjangan 

gender dapat diidentifikasi melalui analisis gender.  

7. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang 

merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan 

pengalaman laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. 

8. Pernyataan Anggaran Gender atau Gender Budget Statement 

(GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output 

kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada 

dan/atau suatu biaya yang telah dialokasikan pada output 

kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan 

gender. GBS merupakan bagian dari Kerangka Acuan 

Kerja/Term of Reference (KAK/TOR) yang disampaikan pada 

saat mengajukan Rencana Kerja (Renja). 

9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 

adalah upaya untuk mempercepat Implementasi PUG dengan 

cara mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan 

dan penganggaran di sektor-sektor pembangunan sehingga 

dapat menghasilkan ARG yang melekat pada struktur 

anggaran (program, kegiatan, dan output) pada Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). 

10. Data Terpilah adalah data yang dikumpulkan dan 

dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated 

data) dan digunakan sebagai input dalam melaksanakan 

analisis gender. 

11. Analisis gender adalah langkah awal yang harus dilakukan 

sebelum melakukan pengarusutamaan gender. Analisis 

gender mengacu kepada cara yang sistematis dalam mengkaji 

perbedaan dampak pembangunan terhadap perempuan dan 

laki-laki. Untuk itu dalam melakukan analisis gender 

diperlukan alat analisis (tools) yang dapat membantu 

perencana dan pelaksana secara mudah dan efektif 

menemukenali isu-isu gender dan merekomendasikan 

solusinya. 

12. World Customs Organization (WCO) adalah Organisasi 

Kepabeanan Internasional yang beranggotakan 183 negara, 

dimana DJBC sudah bergabung secara aktif sejak tahun 

1957. 
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13. Gender Equality and Diversity (GED) adalah Pengarusutamaan 

Gender di WCO. 

14. Gender Equality Organizational Asessment Tool (GEOAT) 

adalah alat analisis yang disusun dan direkomendasikan 

WCO yang memandu setiap penilaian administrasi 

kepabeanan untuk memeriksa lima prinsip utama terkait 

pengembangan organisasi yang berkontribusi pada 

kesetaraan gender.  

 

B. KONSEP GENDER 

Istilah gender sudah digunakan masyarakat secara luas di 

berbagai forum, baik yang bersifat akademis maupun non-

akademis ataupun dalam diskursus pembuatan kebijakan (law 

making process). Meskipun demikian, tidak selamanya istilah 

gender dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang 

mencerminkan ketidakjelasan pengertian konsep gender itu 

sendiri. Kekeliruan tersebut memiliki implikasi yang tidak kecil, 

khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. 

Kekeliruan ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan 

yang dihasilkan tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan 

yang diharapkan. Oleh karena itu kejelasan konsep gender 

dipandang penting sebagai langkah awal memahami 

pengarusutamaan gender. 

Gender berasal dari bahasa latin “genus”, berarti tipe atau 

jenis. Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang 

diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-

ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, 

tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada 

jenis kelamin lainnya. Konsep gender tidak merujuk kepada 

jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan), namun juga 

termasuk kelompok marginal lainnya yaitu anak-anak, lanjut 

usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok 

lainnya. Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan 

konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan 

relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender merumuskan 

peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan 

perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian 

membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang 
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diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui 

perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis 

maupun tidak tertulis dalam masyarakat. 

Berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang ditentukan oleh 

aspek-aspek fisiologis, gender merupakan pengertian yang 

dibentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat, dan 

perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengertian gender 

tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks 

sosial yang melingkupinya. Sebagai contoh, masyarakat berbasis 

patrilineal seperti di Jawa sangat mungkin merumuskan gender 

secara berbeda dengan masyarakat yang sistem sosialnya 

berbasis matrilineal. 

Dengan kata lain konsep gender mengacu pada peran dan 

tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang 

diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam 

masyarakat, dalam budaya masyarakat, di mana kita hidup 

termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana 

menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang 

perempuan (culturally learned and assigned behaviour), 

sedangkan pengertian jenis kelamin (seks) adalah mengacu 

kepada ciri-ciri biologis, misalnya ciri-ciri yang berkaitan 

dengan fungsi reproduksi; tidak bisa dipertukarkan, karena 

sifatnya yang kodrati didapat bersamaan dengan kelahiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disamping hal tersebut, berbicara mengenai gender 

maka Implementasi PUG pada saat ini tidak terbatas pada 

upaya penghapusan kesenjangan antara laki-laki dan 

 

 

 

- Buatan manusia 

- Tidak bersifat kodrat 

- Dapat berubah 

- Dapat ditukar 

- Tergantung waktu dan 

budaya setempat 

Gambar Perbedaan antara jenis kelamin (seks) dengan gender. 
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perempuan, tetapi juga peningkatan inklusi sosial kelompok 

marginal lainnya yaitu anak-anak, lanjut usia, penyandang 

disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya dengan cara 

identifikasi dan eliminasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol 

dan manfaat pembangunan. 

 

C. KETIDAKADILAN ATAU DISKRIMINASI GENDER 

Keadilan gender merupakan perlakuan adil terhadap laki-

laki, perempuan dan kelompok marginal lainnya. Terwujudnya 

kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara laki-laki, perempuan dan kelompok 

marginal lainnya.  

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi dan 

posisi bagi laki-laki dan perempuan yang terwujud karena 

adanya keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat 

dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian semua 

pihak memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol 

atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan 

adil dari pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan serta dalam memperoleh 

penguasaan/kontrol terhadap sumber daya. Di sisi lain, 

ketidakadilan gender merupakan kondisi kesenjangan atau 

ketimpangan sebagai akibat dari sistem yang ada. Hal tersebut 

bukan saja terjadi atau dialami oleh perempuan, tetapi pada 

laki-laki dan kaum marginal lainnya juga terjadi ketimpangan 

sosial akibat ketidakadilan gender. 

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan 

perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan 

peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, 

persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar 

dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. 

Ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan sistem 

dan struktur dimana perempuan maupun laki-laki menjadi 

korban dalam sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan 

kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara 
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langsung berupa perlakuan maupun sikap, dan yang tidak 

langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan 

maupun kebijakan yang menimbulkan berbagai ketidakadilan. 

Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan 

pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia 

dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan 

saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Ketidakadilan gender ini 

dapat bersifat langsung, tidak langsung, dan sistemik. 

Suatu ketidakadilan yang bersifat langsung terjadi ketika 

terdapat perbedaan perlakuan secara terbuka, baik yang 

disebabkan perilaku/sikap, norma/nilai, maupun aturan yang 

berlaku. Misalnya ada stigma yang tak tertulis bahwa untuk 

menduduki suatu jabatan tertentu seperti komandan patroli 

dipersyaratkan harus dari jenis kelamin laki-laki, karena 

dianggap berbahaya bagi wanita. Ketidakadilan gender bisa juga 

bersifat tidak langsung terjadi seperti ketika secara peraturan 

memberlakukan sama untuk setiap jenis kelamin, namun pada 

pelaksanaannya menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya, 

peraturan terkait promosi mensyaratkan job person match yang 

sama antara kandidat, tetapi pembuat kebijakan lebih 

cenderung mempromosikan kandidat dengan jenis kelamin 

tertentu. Adapun ketidakadilan bersifat sistemik merupakan 

ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau 

struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat 

membeda-bedakan, misalnya, pendidikan anak laki-laki lebih 

didahulukan daripada perempuan, karena perempuan 

dianggap tidak produktif dan sebagainya. 

Secara umum terdapat 4 (empat) aspek ketidakadilan atau 

diskriminasi yang dibakukan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: 

1.    Akses berupa kesempatan bagi laki-laki dan perempuan 

dalam memperoleh manfaat pembangunan; 

2.    Partisipasi berupa keikutsertaan laki-laki dan perempuan 

dalam suatu kegiatan/program; 

3.    Kontrol berupa peran laki-laki dan perempuan dalam 

menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan 

pengambilan keputusan; dan 

4.    Manfaat berupa peran laki-laki dan perempuan dalam 
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menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/ 

program/kegiatan. 

Adanya ketidakadilan atau diskriminasi menyebabkan 

kondisi kesetaraan gender tidak tercapai  sehingga perlu 

dilakukan perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan serta 

kelompok marginal lainnya dalam keseluruhan proses kebijakan 

pembangunan, dengan mempertimbangkan pengalaman, 

kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai laki-laki dan hambatan 

sebagai perempuan untuk mendapat akses dan manfaat dari 

usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan dan dalam memperoleh penguasaan/ 

kontrol terhadap sumber daya. 

Adapun beberapa bentuk ketidakadilan atau diskriminasi 

gender meliputi: 

1. Marginalisasi 

Marginalisasi merupakan upaya peminggiran satu jenis 

kelamin tertentu sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat 

yang sama. Sebagai contoh untuk satu pekerjaan yang sama, 

pegawai penyandang disabilitas diberi gaji yang lebih kecil 

dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki cacat fisik. 

2. Subordinasi/ penomorduaan 

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah 

satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama 

dibanding jenis kelamin lainnya. Sejak dahulu terdapat 

pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran 

perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kenyataan 

memperlihatkan pula bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat 

yang membatasi ruang gerak perempuan di berbagai 

kehidupan. Anggapan perempuan lemah, tidak mampu 

memimpin, dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan 

berada di bawah laki-laki. Sebagai contoh orang tua lebih 

mengharapkan memiliki anak laki-laki dibandingkan anak 

perempuan. 

3. Pelabelan (Stereotype) 

Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan 

kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang 

salah. Adapun beberapa contoh stereotype meliputi: 
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 Perempuan dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak 

cerdas sehingga sering tidak dipercaya dan dianggap tidak 

mampu menduduki jabatan dan posisi pengambil 

keputusan; 

 Perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki, karena 

produktifitasnya dianggap lebih rendah dari laki-laki. 

4. Kekerasan (Violence) 

Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan 

laki-laki. Pembedaan karakter sering memunculkan tindakan 

kekerasan. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik 

seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga 

yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman 

dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-

laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. 

5. Beban Ganda (Double Burden) 

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima satu 

jenis kelamin tertentu lebih banyak dibandingkan beban 

pekerjaan yang diterima oleh jenis kelamin lainnya. Sebagai 

suatu bentuk ketidakadilan atau diskriminasi gender adalah 

beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis 

kelamin tertentu. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, 

beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan 

beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Berbagai 

observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% 

dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka 

yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik 

mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. 
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II. STRATEGI IMPLEMENTASI PUG DI DJBC 

A. TUJUH PRASYARAT PUG 

 Implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan 

kementrian keuangan dilakukan dengan menyelenggarakan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas, 

fungsi, dan kewenangan masing-masing unit Eselon I di 

lingkungan Kementrian Keuangan. Implementasi 

pengarusutamaan gender dilakukan dengan menggunakan 

seperangkat komponen kunci yang disebut tujuh prasyarat 

Pengarusutamaan gender, meliputi : 

1) Komitmen Politik Dan Kepemimpinan Lembaga 

 Dituangkan dalam bentuk rencana strategis/ rencana kerja, 

atau keputusan pimpinan satuan kerja terkait implementasi 

PUG. 

2) Kebijakan Responsif Gender 

Dituangkan dalam bentuk peraturan, keputusan, strategi, 

program, panduan, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis, 

dan lain sebagainya. 

3) Kelembagaan 

Adanya Kelompok Kerja/Tim PUG beserta rencana kerja, duta - 

duta PUG/ Gender Focal Point, sekretariat Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan/atau 

lainnya. 

4) Sumber daya 

Adanya sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, 

pengetahuan, dan keterampilan analisis gender, media 

penguatan internal dan penyebarluasan nilai-nilai PUG, 

sumber daya anggaran responsif gender (dievaluasi 

menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran/RKA, Gender 

Budget Statement/GBS, dan Kerangka Acuan Kerja/KAK), serta 

sarana dan prasarana responsif gender. 

5) Data terpilah 

Data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi, 

wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang 

pembangunan. 
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6) Alat analisis 

Adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, serta 

monitoring dan evaluasi dalam implementasi PUG. 

7) Partisipasi Masyarakat. 

Adanya keterlibatan dan peran masyarakat dalam 

implementasi PUG, diwujudkan dalam bentuk forum 

komunikasi dengan para pakar gender atau organisasi yang 

terkait dalam implementasi PUG, stakeholder, dan/atau 

masyarakat. 

B.  PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA/TIM PUG 

Dalam upaya implementasi PUG di lingkungan DJBC 

diperlukan pelembagaan pengarusutamaan gender dengan 

membentuk kelompok kerja/tim PUG. Pembentukan kelompok 

kerja ini merupakan pelaksanaan prasyarat kedua dari tujuh 

prasyarat PUG. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembentukan kelompok kerja/ Tim PUG adalah sebagai 

berikut: 

1. Kelompok kerja/tim PUG merupakan wadah konsultasi bagi 

pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender pada 

satu satuan kerja; 

2. Gender Focal Point PUG merupakan aparatur atau pegawai di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai 

kemampuan untuk menjadi penggerak pengarusutamaan 

gender di satuan kerjanya masing-masing; 

3. Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama/ 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan/ Balai Laboratorium/ 

Pangkalan Sarana Operasi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, membentuk kelompok kerja/tim PUG di 

satuan kerjanya masing-masing;  

4. Struktur keanggotaan dan masa tugas kelompok kerja/tim 

PUG ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja 

yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja vertikal 

untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

5. Tugas Kelompok kerja/tim PUG secara umum adalah:  

a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan kelompok 

kerja/tim PUG; 

b. Melaksanakan program kerja dan rencana kegiatan 

kelompok kerja/tim PUG; 
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c. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap 

kebijakan, program, dan kegiatan pada satuan kerja yang 

bersangkutan; 

d. Membantu satuan kerja bersangkutan dalam 

merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang 

responsif gender; 

e. Mendorong terpenuhinya sarana dan prasarana untuk 

kebutuhan praktis gender; 

f. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan/atau advokasi 

pengarusutamaan gender kepada pegawai di lingkungan 

satuan kerja bersangkutan; 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 

implementasi pengarusutamaan gender di satuan kerja 

masing-masing (KPU BC, KPPBC, BLBC, dan PSO BC); 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 

implementasi pengarusutamaan gender di satuan kerja 

bersangkutan dan satuan kerja dibawahnya (Kantor 

Pusat dan Kantor Wilayah DJBC); dan 

i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil 

implementasi pengarusutamaan gender menggunakan 

Aplikasi Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender 

Internal Kementerian Keuangan (SIPEGIKU). 

6. Struktur kelompok kerja/tim PUG terdiri atas: 

a. Pengarah (khusus Kantor Pusat DJBC); 

b. Penanggung Jawab; 

c. Ketua; 

d. Sekretaris; 

e. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Kebijakan; 

f. Kelompok Kerja Bidang Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi (KIE); 

g. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana; dan 

h. Gender Focal Point. 

7. Struktur kelompok kerja/tim PUG memiliki rincian tugas 

sebagai berikut : 

a. Pengarah memberikan arahan untuk dan atas 

implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan 

DJBC; 

b. Penanggung Jawab pada KPU BC, KPPBC, BLBC, dan 

PSO BC bertanggungjawab atas implementasi 
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pengarusutamaan gender di satuan kerjanya masing-

masing; Penanggung Jawab pada Kantor Pusat dan 

Kantor Wilayah DJBC bertanggungjawab atas 

implementasi pengarusutamaan gender di satuan 

kerjanya masing-masing dan satuan kerja yang 

dibawahinya; 

c. Ketua bertugas menetapkan target dan ruang lingkup 

kegiatan yang akan dilaksanakan, memimpin 

pelaksanaan kegiatan tim dan mengevaluasi berbagai 

kegiatan yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan tim; 

d. Sekretaris bertugas melaksanakan kegiatan surat 

menyurat, kearsipan, mengisi/ memperbarui 

data/laporan yang berkaitan dengan implementasi 

pengarusutamaan gender dalam Aplikasi Sistem 

Informasi Pengarusutamaan Gender Internal 

Kementerian Keuangan (SIPEGIKU); 

e. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Kebijakan 

bertugas untuk: 

1) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan 

kelompok kerja/tim PUG; 

2) Melaksanakan program kerja dan rencana kegiatan 

kelompok kerja/tim PUG; 

3) Mendorong satuan kerja menyiapkan data terpilah 

untuk kepentingan penyusunan kebijakan terkait 

implementasi pengarusutamaan gender; 

4) Mendorong satuan kerja menyusun Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang 

terdiri dari penyusunan Gender Analysis Pathway 

(GAP), Kerangka Acuan Kerja /Term of Reference 

(KAK/TOR), Gender Budget Statement (GBS), dan 

Anggaran Responsif Gender (ARG) dari kebijakan/ 

program/kegiatan terkait implementasi 

pengarusutamaan gender; 

5) Mendorong satuan kerja melaksanakan 

kebijakan/program/kegiatan terkait implementasi 

pengarusutamaan gender; 

6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

implementasi pengarusutamaan gender menggunakan 
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SIPEGIKU dan GEOAT; 

7) Melakukan pembinaan dan asistensi implementasi 

pengarusutamaan gender; 

f. Kelompok Kerja Bidang Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi bertugas untuk: 

1) Mempersiapkan kegiatan seremonial/maklumat/ 

pernyataan komitmen pimpinan dalam 

mengimplementasikan pengarusutamaan gender 

beserta perangkat acaranya; 

2) Mempersiapkan acara sosialisasi beserta perangkat 

acaranya dalam kegiatan yang bertema implementasi 

pengarusutamaan gender; 

3) Melakukan publikasi melalui media cetak, media 

elektronik dan/atau media sosial tentang semua 

kegiatan terkait implementasi pengarusutamaan 

gender; 

4) Menyediakan sarana edukasi tentang implementasi 

pengarusutamaan gender kepada pegawai maupun 

pengguna jasa; 

5) Melaksanakan dokumentasi program/kegiatan dalam 

rangka implementasi pengarusutamaan gender; 

g. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana bertugas 

untuk: 

1) Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana 

kantor yang responsif gender untuk mendukung 

implementasi pengarusutamaan gender; 

2) Mendorong penyediaan kebutuhan sarana dan 

prasarana yang telah diidentifikasi sebelumnya; 

3) Melakukan pengecekan dan mendorong pembaruan 

secara berkala terhadap sarana dan prasarana 

dimaksud; 

h. Gender Focal Point bertugas untuk menjadi penggerak 

PUG di satuan kerjanya masing-masing. 

8. Formasi kelompok kerja/tim PUG dapat disusun sebagai 

berikut: 

a. Pengarah adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

b. Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja masing-

masing; 

c. Ketua adalah  
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- Kepala Bagian Keuangan pada Kantor Pusat DJBC;  

- Kepala Bagian Umum pada Kanwil DJBC dan KPU BC; 

- Kepala Subbagian Umum pada KPPBC; 

- Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada 

BLBC dan PSO BC; 

d. Sekretaris adalah  

- Kepala Subbagian Gaji pada Kantor Pusat DJBC;  

- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan pada 

Kanwil DJBC; 

- Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia pada KPU 

BC; 

- Pejabat struktural/fungsional yang ditunjuk Kepala 

Satuan Kerja pada KPPBC, BLBC, dan PSO BC; 

e. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan 

Kebijakan adalah pejabat/pegawai struktural/fungsional 

yang ditunjuk Kepala Satuan Kerja. 

f. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi adalah  

- Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan 

Informasi pada Kantor Pusat DJBC; 

- Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan 

Masyarakat pada Kanwil DJBC; 

- Kepala Seksi Layanan Informasi pada KPU BC; 

- Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada 

KPPBC; 

- Pejabat struktural/fungsional yang ditunjuk Kepala 

Satuan Kerja pada BLBC dan PSO BC; 

g. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sarana dan 

Prasarana adalah  

- Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada 

Kantor Pusat DJBC; 

- Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Kanwil DJBC; 

- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada 

KPU BC; 

- Pejabat struktural/fungsional yang ditunjuk Kepala 

Satuan Kerja pada KPPBC, BLBC, dan PSO BC; 

h. Gender Focal Point adalah para pejabat/pegawai 

struktural/fungsional yang ditunjuk Kepala Satuan 

Kerja. 
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C. PROGRAM KERJA DJBC YANG RESPONSIF GENDER 

Dalam rangka mengimplementasikan PUG secara 

menyeluruh dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya, DJBC harus memperhatikan dampak 

kebijakan tersebut terhadap gender tertentu, sehingga 

kebijakan yang dihasilkan berkeadilan gender dan dapat 

mengurangi kesenjangan gender. 

Dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan harus 

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh 

stakeholder secara menyeluruh dan berkeadilan sehingga 

tercapai kebijakan/program/kegiatan DJBC yang responsif 

gender. 

Untuk mendukung terwujudnya kebijakan/program/ 

kegiatan yang responsif gender tersebut, setiap tahun 

kebijakan/program/kegiatan tersebut dirinci sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan serta dinamika organisasi, dan 

harus dapat diidentifikasi ke dalam beberapa program besar 

yaitu: 

1. Pengelolaan Layanan Administrasi dan Pengembangan 

Kepegawaian yang Responsif Gender; 

2. Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang 

Responsif Gender; 

3. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

Responsif Gender; 

4. Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Responsif Gender; 

5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Unit Kerja yang 

Responsif Gender; dan 

6. Pemberian Pelayanan dan Pengawasan yang Responsif 

Gender. 

Program kerja di atas dituangkan dalam program kerja 

tahunan yang disusun oleh satuan kerja setiap tahunnya 

dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi 

implementasi PUG yang telah dilaksanakan serta kebutuhan 

organisasi dan stakeholder yang terus berkembang. DJBC 

memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan 

pelayanan dan pengawasan yang menjunjung tinggi prinsip 

berkeadilan gender. 
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D. PENINGKATAN PEMAHAMAN INTERNAL DAN PENYEBARLUASAN 

NILAI-NILAI PUG 

Peningkatan pemahaman PUG di internal DJBC merupakan 

langkah awal menuju implementasi PUG. Dengan demikian 

diharapkan akan tumbuh kepekaan terhadap isu‐isu gender 

yang berkembang di lingkungan kerja sesuai dengan bidangnya.  

Penyebarluasan nilai‐nilai PUG oleh DJBC merupakan 

proses aktif DJBC agar pengetahuan atas konsep PUG tidak 

hanya dipahami oleh pegawai internal, namun juga ditujukan 

kepada mitra kerja dan pengguna jasa.  

Untuk itu Kelompok kerja/tim PUG masing-masing satuan 

kerja secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui 

program/kegiatan sebagai berikut: 

1. Sosialisasi nilai-nilai PUG melalui berbagai media, misalnya 

dengan pembuatan buku saku, banner/ brosur/ flyer/ 

papan informasi yang dipasang di tempat-tempat strategis, 

Intranet DJBC, dan penggunaan media sosial (kanal 

Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, dll); 

2. Optimalisasi peran Gender Focal Point PUG dalam 

meningkatkan pemahaman nilai-nilai PUG di lingkungan 

DJBC tidak terbatas pada satuan kerjanya masing-masing 

yang dilakukan secara rutin kepada pejabat, pegawai, 

pengguna jasa, dan mitra kerja dengan cara diskusi, 

pemaparan ataupun dengan cara interaksi lainnya;  

3. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan seminar 

/pelatihan/advokasi PUG yang mengundang fasilitator 

/narasumber PUG (pakar PUG/praktisi PUG/pejabat 

/akademisi). 

 

E. MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PUG 

1. Monitoring implementasi PUG merupakan kegiatan 

berkelanjutan untuk menilai pelaksanaan suatu rencana 

kebijakan/program/kegiatan responsif gender, 

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang 

timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan 

pencegahan sedini mungkin.  
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2. Ruang lingkup monitoring meliputi pengawasan terhadap 

kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender yang 

tertera pada Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran (RKA) 

serta kebijakan responsif gender lainnya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi kerja bersangkutan. 

3. Data hasil monitoring digunakan sebagai masukan dalam 

kegiatan evaluasi implementasi PUG. 

4. Evaluasi implementasi PUG merupakan kegiatan untuk 

menilai pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, 

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja keluaran dalam 

suatu program/kebijakan/kegiatan responsif gender.  

5. Evaluasi implementasi PUG dilakukan mulai dari tahap 

awal yaitu :  

a. Membangun komitmen awal implementasi PUG; 

b. Perencanaan dan penganggaran responsif gender; 

c. Pelaksanaan program/kebijakan/kegiatan dalam rangka 

implementasi PUG; 

d. Upaya penguatan internal dan penyebarluasan nilai-

nilai PUG yang telah dilaksanakan. 

6. Fokus kegiatan evaluasi implementasi PUG dilakukan pada 

dokumen-dokumen terkait implementasi 7 (tujuh) prasyarat 

PUG yaitu: 

a. Komitmen Politik Dan Kepemimpinan Lembaga 

Dituangkan dalam bentuk rencana strategis/ rencana 

kerja, atau keputusan pimpinan satuan kerja terkait 

implementasi PUG. 

b. Kebijakan Responsif Gender 

Dituangkan dalam bentuk peraturan, keputusan, 

strategi, program, panduan, petunjuk pelaksanaan/ 

petunjuk teknis, dan lain sebagainya. 

c. Kelembagaan 

Adanya Kelompok Kerja/Tim PUG beserta rencana kerja, 

duta - duta PUG/ Gender Focal Point, sekretariat 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 

(PPRG) dan/atau lainnya. 

d. Sumber daya 

Adanya sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, 

pengetahuan, dan keterampilan analisis gender, media 

penguatan internal dan penyebarluasan nilai-nilai PUG, 
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sumber daya anggaran responsif gender (dievaluasi 

menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran/RKA, 

Gender Budget Statement/GBS, dan Kerangka Acuan 

Kerja/KAK), serta sarana dan prasarana responsif 

gender. 

e. Daa terpilah 

Data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi, 

wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh 

bidang pembangunan. 

f. Alat analisis 

Adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, 

serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi PUG. 

g. Partisipasi Masyarakat. 

Adanya keterlibatan dan peran masyarakat dalam 

implementasi PUG, diwujudkan dalam bentuk forum 

komunikasi dengan para pakar gender atau organisasi 

yang terkait dalam implementasi PUG, stakeholder, 

dan/atau masyarakat. 

7. Hasil evaluasi digunakan oleh para pengambil kebijakan 

lingkup DJBC sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan selanjutnya. 

8. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

Proses Monitoring dan evaluasi implementasi PUG 

menggunakan laporan implementasi 7 prasyarat PUG dari 

SIPEGIKU dan analisa GEOAT. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi implementasi PUG tersebut dapat dipadukan 

dengan metode observasi langsung, pengisian kuesioner, 

wawancara, melalui Forum Group Discussion (FGD), 

pengawasan secara berjenjang oleh Tim PUG Kantor Pusat 

DJBC dan Tim PUG Kantor Wilayah DJBC. Kegiatan 

Monitoring dan evaluasi tersebut juga dapat dilaksanakan 

dan dirangkai dalam bentuk kompetisi.  

a. Monitoring dan Evaluasi melalui pengisian SIPEGIKU  

Untuk memudahkan proses monitoring dan 

evaluasi serta menjamin bahwa implementasi PUG telah 

dilakukan secara periodik dan berkelanjutan, saat ini 

Kementerian Keuangan menyediakan sebuah aplikasi 

sebagai sarana komunikasi informasi dan edukasi PUG 

secara vertikal, yang diberi nama Sistem Informasi 
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Pengarusutamaan Gender Internal Kementerian 

Keuangan (SIPEGIKU); 

Pengisian/pembaruan data terkait implementasi 

PUG pada SIPEGIKU dilakukan setiap tahun dan 

berkelanjutan oleh setiap satuan kerja dan dimonitor 

setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan oleh Tim PUG 

Kantor Pusat DJBC. Tata cara pengisian SIPEGIKU 

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran romawi 

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; 

b. Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan GEOAT 

Monitoring dan Evaluasi menggunakan GEOAT 

dilakukan dengan cara menandai setiap indikator dalam 

81 indikator GEOAT, untuk mengetahui indikator yang 

sudah, sedang, dan belum diimplementasikan. 

Hasil dari kegiatan menandai ini dilanjutkan 

dengan melakukan penghitungan/scoring terhadap 

jumlah indikator yang sudah ditandai. 

Hasil analisis dengan GEOAT ini akan 

menggambarkan sejauh mana satuan kerja yang 

bersangkutan sudah mengimplementasikan indikator-

indikator PUG. 

c. Monitoring dan Evaluasi melalui kompetisi  

Panduan mengenai pelaksanaan kompetisi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran romawi VIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. 

 

9. Indikator Monitoring dan Evaluasi 

Indikator keberhasilan dalam Implementasi PUG 

merupakan suatu besaran atau ukuran yang dapat 

menggambarkan hal-hal berikut: 

a. Terpenuhinya 7 (tujuh) prasyarat pengarusutamaan 

gender yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, 

sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan dukungan 

masyarakat; 

b. Lebih terbukanya akses bagi semua penerima manfaat 

terhadap sumber daya antara lain meliputi teknologi, 

informasi, pengetahuan, modal kerja, dan lain-lain; 
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c. Meningkatnya peluang dan partisipasi yang dimiliki 

penerima manfaat untuk bekerja dan terlibat aktif dalam 

pengambilan keputusan; 

d. Terbukanya peran laki-laki dan perempuan dalam 

menjalankan fungsi kontrol atas sumber daya dan 

pengambilan keputusan; 

e. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh penerima 

manfaat dalam sebuah kebijakan/program/kegiatan; 

f. Tidak adanya kebijakan yang diskriminatif dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; dan 

g. Terpenuhinya fasilitas untuk kebutuhan praktis gender, 

misal: nursery room, fasilitas ramah anak, dan fasilitas 

khusus untuk orang dengan kebutuhan 

khusus/disabilitas. 
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III. PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN IMPLEMENTASI PUG  

A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

(PPRG)  

1. PENGERTIAN PPRG 

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi 

komitmen internasional dan nasional sejak tahun 1995. PPRG 

merupakan upaya untuk mempercepat Implementasi PUG 

dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam 

perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor 

pembangunan sehingga dapat menghasilkan Anggaran 

Responsif Gender (ARG) yang melekat pada struktur anggaran 

(program, kegiatan, dan output) pada Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 

(PPRG) dilaksanakan dengan cara menelaah dampak dari 

belanja suatu kegiatan serta efeknya terhadap laki-laki dan 

perempuan, kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran 

tersebut telah menjawab kebutuhan laki-laki dan kebutuhan 

perempuan serta mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan 

dan permasalahan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, 

baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan secara adil agar tercapai kesetaraan 

dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas 

pembangunan. 

2. PENYUSUNAN PPRG 

PPRG di DJBC merupakan dua proses yang saling 

terkait dan terintegrasi. 

a. Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu 

proses pengambilan keputusan untuk menyusun 

program/kegiatan yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan 

gender. Perencanaan yang responsif gender adalah 

perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan 

perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan 

dan permasalahan laki-laki dan perempuan dengan segala 

kondisi yang menyertainya. 
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b. Penyusunan anggaran yang responsif gender merupakan 

penyusunan anggaran yang mampu menjawab secara adil 

kebutuhan setiap stakeholder DJBC baik laki-laki maupun 

perempuan dengan segala kondisi yang menyertainya, 

dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol 

dan manfaat dari anggaran yang dialokasikan. 

Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan 

anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk 

menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti 

penambahan anggaran khusus kepada perempuan atau 

laki-laki. Penyusunan anggaran yang responsif gender di 

DJBC adalah pengalokasian anggaran yang 

memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, 

pengalaman laki-laki dan perempuan serta memberikan 

manfaat yang adil dan setara untuk laki- laki dan 

perempuan dengan segala kondisi yang menyertainya. 

3. TUJUAN PPRG 

Penerapan perencanaan dan penganggaran yang 

responsif gender tersebut bertujuan agar perencanaan dan 

penganggaran yang dilakukan menjadi: 

1. Lebih efektif dan efisien 

Perencanaan dan penganggaran responsif gender harus 

didahului dengan analisis gender guna memetakan peran 

laki-laki dan perempuan serta kondisi-kondisi yang 

menyertainya, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta 

permasalahan laki-laki dan perempuan. Karena telah 

didahului dengan analisis tersebut, PPRG dapat 

mengidentifikasi dan memberikan jawaban yang lebih 

tepat untuk memenuhi kebutuhan stakeholder DJBC baik 

laki-laki maupun perempuan dengan segala kondisi yang 

menyertainya dalam penetapan program/kegiatan serta 

kebutuhan anggarannya. Dengan demikian, PPRG dapat 

menetapkan upaya-upaya perbaikan yang diperlukan 

untuk mengatasi kesenjangan gender dan siapa yang 

sebaiknya dijadikan target sasaran sebuah program/ 

kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan 

tersebut dilakukan. 
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2. Mengurangi kesenjangan 

Dengan menerapkan analisis gender dalam perencanaan 

dan penganggaran, maka kesenjangan gender yang terjadi 

pada tingkat penerima manfaat layanan DJBC dapat 

diminimalkan. Analisis gender dapat mengidentifikasi 

adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara 

laki-laki dan perempuan dengan segala kondisi yang 

menyertainya dan dapat membantu para pejabat/pegawai 

di bidang perencanaan dan penganggaran menemukan 

solusi yang tepat. 

3. Menunjukkan komitmen  

Diterapkannya PPRG di DJBC merupakan bentuk 

komitmen DJBC sebagai institusi dan seluruh 

pejabat/pegawai DJBC dalam mendukung implementasi 

PUG khususnya di Kementerian Keuangan dan Indonesia 

pada umumnya. DJBC diharapkan dapat menjadi 

lokomotif utama dalam implementasi PUG di Kementerian 

Keuangan. 

PPRG akan terwujud apabila terbangun kondisi yang 

menunjang. Kondisi-kondisi yang menunjang PPRG tersebut 

merupakan prasyarat agar PPRG dapat berjalan dengan baik, 

yang diantaranya adalah: 

a. Komitmen dan keberpihakan pemangku kepentingan dan 

para pengambil kebijakan di DJBC; 

b. Ketersediaan data terpilah sebagai dasar mengidentifikasi 

kebutuhan dan menemukan akar masalah dalam analisis 

gender. 

c. Ketersediaan instrumen dan panduan bagi para perencana 

dan penyusun anggaran menyusun rencana kerja yang 

responsif gender. 

d. Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas dan 

sensitivitas terhadap isu-isu gender di lingkungan DJBC. 

e. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang 

menunjukkan kemajuan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender (PUG). 
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B. PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER 

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan anggaran 

yang merespon pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan 

permasalahan laki- laki dan perempuan yang tujuannya untuk 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. ARG disusun 

melalui proses penelaahan atas dampak dari belanja suatu 

kegiatan terhadap perempuan dan laki- laki, dan kemudian 

menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab 

kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. ARG melekat 

pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada 

dalam RKA- KL. 

1.  KATEGORI ARG 

Dalam penerapannya, Anggaran Responsif Gender (ARG) 

dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 

a) Anggaran Target Gender 

Menilik peran dan tusi Kementerian Keuangan yang tidak 

secara langsung terkait dengan target gender, maka pada 

penerapan ARG di Kementerian Keuangan diperuntukkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kesulitan stakeholder, 

berdasarkan hasil analisis isu gender. Beberapa contoh 

kebijakan tersebut diantaranya adalah: kebijakan cuti 

melahirkan atau sakit tanpa dipotong tunjangan kinerja, 

kebijakan proses lelang melalui aplikasi e-Auction, 

kebijakan penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi), penyediaan 

sarana-prasarana ramah anak dan disabilitas, dan lain-

lain. 

b) Anggaran Kesetaraan Gender 

Anggaran Kesetaraan Gender merupakan alokasi anggaran 

untuk mengatasi masalah kesenjangan gender yang 

didapatkan dari hasil analisis isu gender dengan tujuan 

untuk mengurangi dan/atau menghilangkan kesenjangan 

dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya, 

seperti: alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan dan 

pelatihan pegawai, penyusunan rencana penerimaan 

pegawai baru, dan lain-lain. 
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c) Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender 

Alokasi Pelembagaan Kesetaraan Gender merupakan 

anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG, baik dalam 

hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia. Salah satu contohnya adalah anggaran 

kegiatan untuk Kelompok kerja/tim PUG. 

Sehubungan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG), 

tidak setiap program/kegiatan/output harus dilakukan 

analisis dari aspek isu gender karena terdapat beberapa 

program/ kegiatan/ output yang sifatnya netral gender, 

sebagai contoh: pemberian uang makan bagi Pegawai 

Negeri Sipil, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan lain-

lain. 

2.  HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 

Fokus penggunaan ARG bukanlah pada penyediaan 

anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, namun lebih 

luas lagi yaitu menganalisa tentang bagaimana memanfaatkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat 

memberikan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki dan 

perempuan. Hal ini berarti: 

a. Anggaran Responsif Gender (ARG) bukanlah program dan 

anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 

b. Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai pola anggaran 

yang akan menjembatani kesenjangan status, partisipasi 

dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan; 

c. Anggaran Responsif Gender (ARG) bukanlah dasar atau 

alasan untuk meminta tambahan alokasi anggaran; dan 

d. Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan berarti 

mengharuskan jumlah program dan alokasi dana 50% (lima 

puluh persen) untuk laki-laki dan 50% (lima puluh persen) 

untuk perempuan dalam setiap kegiatan. 

3.  TAHAPAN PENYUSUNAN ARG 

Secara garis besar, tahapan penyusunan Anggaran 

Responsif Gender dilakukan melalui beberapa tahapan seperti 

yang tergambar pada diagram berikut: 



  

 

- 26 - 

 

Keterangan: 

1) Memilih kegiatan/output yang strategis dan memiliki 

dimensi luas baik dalam hal dampak maupun 

keterlibatan masyarakat (pelayanan) serta mendukung 

pencapaian SDG’s; 

2) Melaksanakan Analisis Gender sehubungan dengan 

kegiatan/ output yang telah dipilih dengan 

menggunakan data terpilah yang sudah disusun; 

3) Menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference 

(KAK/TOR); 

4) Menyusun Gender Budget Statement; 

5) Menyusun atau merevisi RKA dan menyesuaikannya 

dengan hasil analisis gender yang telah dituangkan 

dalam GBS. 

Secara lebih detail, penjelasan terkait proses penyusunan 

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Data Terpilah 

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional, strategi mewujudkan kesetaraan dan keadilan 

gender didorong melalui proses perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi seluruh sektor pembangunan. 

Seluruh proses tersebut akan berjalan dengan baik apabila 

salah satu prasyarat penting tersedia, yaitu data terpilah. 

Data terpilah merupakan nilai variabel-variabel yang 

dibagi menurut berbagai jenis ciri, kondisi atau 

4 

3 
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karakteristik. Pemilahan ini dilakukan untuk mempersempit 

ruang pemecahan masalah. Data terpilah penting untuk 

mengidentifikasi masalah berdasarkan jenis kelamin, 

wilayah, status sosial ekonomi, waktu, dan kondisi-kondisi 

tertentu yang akan digunakan dalam melakukan analisis 

gender. Bentuk data terpilah dapat berupa data kuantitatif 

atau kualitatif. 

Data terpilah disusun untuk dapat membuka wawasan 

tentang ada/tidaknya kesenjangan gender. Dengan adanya 

data terpilah tersebut dapat diketahui posisi, kondisi, 

permasalahan serta kebutuhan perempuan dan laki-laki 

dalam berbagai aspek sehingga dapat diambil suatu 

kebijakan yang komperehensif dan tidak bias gender. 

Pemetaan kebutuhan antara laki- laki dan perempuan akan 

memudahkan pemangku kebijakan di DJBC dalam 

merumuskan upaya yang tepat untuk mengatasi 

kesenjangan gender (afirmative action) serta mengalokasikan 

anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan. Selain itu, 

pemilahan data tersebut juga akan mempermudah 

monitoring dan evaluasi karena adanya keterbandingan 

antara kondisi sebelum dan setelah dilakukannya afirmative 

action. 

Sumber data terpilah dapat diperoleh dari: 

a) Data Primer Terpilah 

Data yang diambil secara langsung dari obyek 

penelitian/peneliti perorangan maupun organisasi. Data 

primer terpilah di DJBC dapat diambil melalui sistem 

informasi pelatihan di DJBC (Semantik, KLC, Comet, 

dsb), Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP), survei 

lapangan, FGD, pengukuran sample, need assessment, 

identifikasi, serta pengumpulan data terpilah yang 

langsung dilakukan pada kelompok tertentu yang 

menjadi sasaran. 

b) Data Sekunder Terpilah 

Data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, 

melainkan didapat dari data yang sudah ada dan 

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau 
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metode, yaitu: 

 Sistem Pencatatan Pelaporan (internal) adalah sistem 

pencatatan dan pelaporan yang secara berjenjang, 

berkala dan sistematik oleh Kementerian/Lembaga 

terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi. 

 Data dan Informasi (eksternal) adalah data yang 

bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan 

yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. 

Selain data kuantitatif yang terukur, ada juga data 

kualitatif (tidak terukur/atribut/kategori). Data ini 

merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata 

yang mengandung makna, sebagai contoh adalah data 

mengenai permasalahan/hambatan yang dihadapi ibu 

menyusui, ibu hamil, dan lansia saat mengikuti pelatihan. 

Data ini dapat diperoleh melalui hasil evaluasi peserta 

pelatihan.  

Pengolahan data terpilah meliputi pengumpulan, 

analisis, serta penyajian data yang sistematis, komprehensif 

dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, 

usia, kelembagaan, ciri, karakteristik serta kondisi lainnya 

yang dibutuhkan. 

2. Analisis Isu Gender 

Analisis Isu Gender merupakan proses identifikasi isu-

isu gender yang ada dan disebabkan oleh adanya 

pembedaan partisipasi serta hubungan sosial antara laki-

laki dan perempuan yang secara khusus berkaitan dengan 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahannya. 

Isu gender dimaksud adalah isu yang berimplikasi kepada 

pembedaan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) 

dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil 

pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta 

penguasaan terhadap sumber daya. 

Pada proses ini diperlukan alat untuk menganalisis 

gender. Beberapa teori menyebutkan bahwa analisis gender 

dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti: Harvard, 

Moser, SWOT, PROGBA, GAP dan lain sebagainya. Sesuai 
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dengan yang disebutkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan 

PUG di Kementerian Keuangan, dalam melakukan analisis 

gender di Kementerian Keuangan menggunakan metode 

Gender Analysis Pathway (GAP). Analisis ini juga diadopsi 

dalam melakukan analisis gender di DJBC. Setelah 

dilakukan analisis GAP dan telah teridentifikasinya isu, 

permasalahan, kondisi dan kesenjangan gender yang ada di 

DJBC, maka informasi yang ada kemudian dimasukkan ke 

dalam dokumen yang bernama Kerangka  

Sebelum melaksanaan analisis, perlu dilakukan 

persiapan berupa penyiapan data terpilah gender yang 

terkait dengan kebijakan yang akan disusun untuk 

menemukenali isu kesenjangan gender yang ada, sehingga 

kebijakan yang akan disusun dapat menjadi solusi atas 

kesenjangan tersebut. Analisis isu gender atau analisis 

situasi memperhitungkan berbagai hal sebagai berikut: 

a. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan 

manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam semua 

kegiatan pembangunan; 

b. Gambaran adanya faktor penghambat di internal dan 

eksternal lembaga; 

c. Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan 

tujuan kegiatan; dan 

d. Indikator input atau output yang dapat dihubungkan 

dengan bagian pelaksanaan kegiatan. 

Berdasarkan analisis gender tersebut, diformulasikan 

kebijakan gender untuk menghapus atau memperkecil 

kesenjangan gender yang ada. Sebagai alat pengukur, dapat 

digunakan beberapa indikator gender. Kemudian disusun 

rencana program yang responsif gender dengan 

memperhatikan sasaran dan kegiatan yang ada untuk 

diimplementasikan. Selanjutnya dilakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi dengan maksud melihat dan 

mengukur dampak dari program dan kegiatan tersebut. 

3. Tahapan dalam GAP 

Untuk keperluan praktis, maka alur kerja GAP 
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diterjemahkan ke dalam bentuk matriks yang terdiri dari 

langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun 

perencanaan yang responsif gender. Terdapat 9 langkah 

yang dilakukan dalam membuat GAP, yang terdiri dari 3 

(tiga) tahap, yaitu: 

Tahap I : Analisis Kebijakan Gender 

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan 

pembangunan yang ada serta menganalisis faktor penyebab 

kesenjangan gender, dengan menggunakan data pembuka 

wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin. Pada tahap 

ini ada 5 (lima) langkah yang dilakukan: 

a. Mengidentifikasi tujuan dari kebijakan/ program/ 

kegiatan. 

b. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah 

menurut jenis kelamin. 

c. Menganalisis sumber terjadinya kesenjangan gender 

(gender gap). 

d. Mengidentifikasi permasalahan gender (gender issues) di 

internal instansi. 

e. Mengidentifikasi permasalahan gender (gender issues) 

dari eksternal instansi. 

Tahap II : Formulasi Kebijakan yang responsif Gender 

Tahap ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan 

yang responsif gender, melalui 2 (dua) langkah sebagai 

berikut:  

a. Merumuskan kembali kebijakan/program/kegiatan yang 

responsif gender. 

b. Penyusunan Rencana aksi. 

Tahap III : Pengukuran Hasil 

Pada tahap ini, perencana perlu menetapkan berbagai 

indikator untuk mengukur capaian, dengan: 

a. Menetapkan data dasar (base line). 

b. Menetapkan indikator gender. 

Tahapan di atas kemudian dituangkan ke dalam bentuk 
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matrik alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). 

4. Langkah-langkah analisis dengan Gender Analysis Pathway 

(GAP) 

GAP merupakan analisis yang berangkat dari sebuah 

kebijakan/ program/ kegiatan yang sudah ada atau dari 

kebijakan/ program/ kegiatan yang baru akan disusun. 

Apabila GAP diterapkan pada kebijakan/ program/ kegiatan 

yang sudah ada, maka hasil dari analisis akan diketahui 

apakah kebijakan/program/kegiatan yang ada sudah 

responsif gender atau belum. Jika belum responsif gender 

maka perlu dilakukan reformulasi kebijakan/ program/ 

kegiatan menjadi responsif gender. Apabila GAP diterapkan 

pada kebijakan/ program/ kegiatan yang baru akan 

disusun, maka formulasi kebijakan/ program/ kegiatan 

tersebut dapat dibuat langsung menjadi responsif gender. 

Hasil dari GAP dapat menjadi pedoman dalam menyusun 

kebijakan baik strategis maupun pada level operasional. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis 

gender menggunakan GAP adalah sebagai berikut: 

a) Langkah 1  

Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan/ 

program/ kegiatan. 

b) Langkah 2  

Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, 

kelembagaan, ciri, karakteristik serta kondisi lainnya 

yang dibutuhkan sebagai pembuka wawasan untuk 

melihat apakah ada kesenjangan gender (data kualitatif 

dan/atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, 

dapat menggunakan data-data sekunder dari sumber 

lainnya. 

c) Langkah 3 

Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan 

berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 

Cantumkan isu yang relevan: 

 Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ program/ 

kegiatan di DJBC telah memberikan ruang dan 

kesempatan yang adil dan setara bagi laki-laki dan 

perempuan dengan segala kondisi yang menyertainya. 
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 Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ 

program/ kegiatan di DJBC melibatkan secara adil 

bagi laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan 

kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan 

keputusan. 

 Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ 

program/ kegiatan memberikan kesempatan 

penguasaan yang sama kepada laki-laki dan 

perempuan untuk mengontrol sumber daya. 

 Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ 

program/ kegiatan memberikan manfaat yang adil 

bagi laki-laki dan perempuan. 

d) Langkah 4 

Mengenali sebab kesenjangan internal lembaga (budaya 

dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya 

isu gender. 

e) Langkah 5 

Mengenali sebab kesenjangan eksternal lembaga pada 

proses pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan. 

f) Langkah 6  

Reformulasi tujuan kebijakan/ program/ kegiatan 

menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini 

belum responsif gender). Reformulasi ini harus 

menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang 

diidentifikasi di langkah 3, 4 dan 5. 

g) Langkah 7 

Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk 

isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan 

rencana kebijakan/program/kegiatan untuk mengatasi 

kesenjangan gender. 

h) Langkah 8  

Menetapkan baseline sebagai dasar untuk mengukur 

kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka 

wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi 

ukuran. 

i) Langkah 9 

Menetapkan indicator kinerja yang mengatasi 

kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.
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Matriks alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai berikut :
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Contoh GAP sebagai berikut : 

Langkah 1 Langkah 2 

Pilih 
Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub-

kegiatan yang akan dianalisis 
Data Pembuka wawasan 

Program : Dukungan Manajemen 
 
Kegiatan : Pengelolaan 
Keuangan, BMN, dan Umum 
 
Sub-kegiatan : 
Belanja penambah daya tahan 
tubuh (dalam rangka pelaksanaan 
pemeriksaan kesehatan sebagai 
persiapan vaksinasi COVID-19) 
 
Tujuan : untuk mengetahui 
kondisi kesehatan pegawai dan 
PPNPN melalui pemeriksaan 
kesehatan sebelum pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 

Jumlah Pegawai di KPPBC TMP Ngurah Rai Tahun 2020: 
Laki-Laki : 231 Orang; dan 
Perempuan : 52 Orang  
Jumlah PPNPN :  
Laki-Laki : 16 Orang; dan 
Perempuan : 6 Orang 

Data terpilah populasi pegawai berdasarkan usia Tahun 2020, 
dengan rincian sebagai berikut: 

1 
2 

Pegawai dengan usia  ≤ 40 tahun : 270 orang; dan 
Pegawai dengan usia ≥ 40 tahun : 35 orang 

Data kasus COVID-19 Tahun 2020 di daerah Bali yang semakin 
meningkat setiap bulannya, dengan total kasus COVID-19 Tahun 
2020 sebanyak 9.038 orang. 

Dalam melaksanakan persiapan vaksinasi covid-19, KPPBC TMP 
Ngurah Rai berpedoman pada petunjuk pelaksanaan 
penanggulangan COVID-19 baik dari Kementerian Keuangan 
maupun Kantor Pusat DJBC.  
 
Data rujukan calon yang akan divaksinasi yang terdiri dari pegawai 
dan PPNPN, yaitu: 
Laki-Laki : 247 orang; dan 
Perempuan : 58 orang 

Frekuensi pelaksanaan kegiatan MCU di KPPBC TMP Ngurah Rai 
dilakukan setahun sekali dengan rincian sebagai berikut: 

- Tahun 2019 dan Tahun 2020 MCU diperuntukan hanya untuk 
operator X-Ray, sebanyak 50 orang pegawai, yang terdiri dari 
43 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. 

- Tahun 2021, MCU diperuntukan untuk seluruh pegawai dan 
PPNPN, dengan komposisi 247 orang laki-laki dan 58 orang 
perempuan 

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan pada Tahun 2019 dan Tahun 
2020, terdapat beberapa pegawai KPPBC TMP Ngurah Rai 
(operator X-Ray) memiliki riwayat penyakit antara lain: 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

hipertensi : 13 orang; 
jantung koroner : 1 orang; 
kelainan detak jantung atau sinus bradikardia : 7 orang; 
overweight : 8 orang; 
kolesterol : 15 orang; dan 
diabetes : 5 orang. 

Tindak lanjut dari kegiatan medical check up berupa: 

1 Konsultasi hasil pemeriksaan setelah pelaksanaan MCU dengan 
dokter dari laboratorium sebelum dilaksanakan vaksinasi; 

2 Data yang ikut program vaksinasi di KPPBC TMP Ngurah Rai : 
295 orang yang terdiri dari 238 orang laki-laki dan 57 orang 
perempuan. 

3 Data yang tidak mengikuti vaksinasi di KPPBC TMP Ngurah Rai 
karena komorbid : 10 orang, yang terdiri dari 9 orang laki-laki 
dan 1 orang perempuan. 
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Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 

Isu Gender 

Faktor 
Kesenjangan 

Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal 

1 Pada tahun 
2019 dan 
tahun 2020, 
bahwa PPNPN 
dan pegawai 
selain petugas 
X-Ray belum 
mendapatkan 
layanan 
pemeriksaan 
MCU;dan 

1 
 
 
 
2  

Kurangnya kepedulian sebagian 
besar pegawai terhadap kondisi 
kesehatannya masing-masing; 
 
Anggapan yang keliru oleh 
sebagian pegawai yang mayoritas 
milenial bahwa penyakit hanya 
ada pada usia dewasa, sehingga 
menganggap pelaksanaan MCU 
tidak terlalu bermanfaat. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Kurangnya informasi yang diterima 
pegawai terhadap prasyarat 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 
pada kelompok sasaran lansia, 
komorbid, dan penyintas COVID-
19 serta sasaran tunda 
berdasarkan surat edaran 
kementerian kesehatan RI. 

2 Pengelolaan 
MCU yang 
belum 
berdasarkan 
riil kebutuhan 

3 Fasilitas internal kantor tidak 
mendukung standar pelaksanaan 
MCU secara komprehensif. 

2 Semakin tingginya orang yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 di 
Provinsi Bali berdasarkan data 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana. 

    4 Prosedur rolling yang kurang 
mempertimbangkan kondisi serta 
riwayat kesehatan pegawai. 

3 Kurangnya himbauan ataupun 
sosialisasi tentang dampak negatif 
vaksinasi COVID-19 bagi pegawai 
dan PPNPN yang memiliki 
komorbid. 

    5 Keterbatasan penghasilan 
PPNPN untuk melakukan medical 
check up. 

4 Adanya tuntutan kesehatan agar 
selalu fit dan prima untuk 
memenuhi janji layanan 
kepabeanan. 

       5 Pengguna jasa yang tidak disiplin 
dalam penerapan protokol 
kesehatan, sehingga dapat 
membahayakan kondisi kesehatan 
pegawai maupun PPNPN. 

    6 Tidak tersedianya fasilitas MCU 
pra vaksin oleh Pemerintah untuk 
mengetahui riwayat kesehatan 
(komorbid). 

 

Langkah 6 Langkah 7 

Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan 

Reformulasi Tujuan Rencana Aksi 

Medical Check Up bertujuan 
untuk mengetahui kondisi 
kesehatan pegawai dan PPNPN 
melalui pemeriksaan kesehatan 
sebelum pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19. Adapun hasil dari 
pelaksanaan MCU adalah 
sebagai berikut: 
- memenuhi prasyarat vaksinasi 
COVID-19 adalah sebanyak 295 
orang; dan 
- tidak memenuhi prasyarat 
vaksinasi COVID-19. 

1 Akan dilakukan himbauan pelaksanakan pemeriksaan 
kesehatan dan konsultasi hasil pemeriksaan kesehatan 
terhadap seluruh pegawai dan PPNPN, agar pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 sesuai dengan surat edaran 
kementerian kesehatan RI; 

2 Data dasar hasil MCU dikelola untuk kebijakan berupa 
penempatan pelaksanaan tugas (rolling internal) di 
lingkungan KPPBC TMP Ngurah Rai; 

3 Menghimbau pegawai dan PPNPN (baik laki-laki maupun 
perempuan) yang memiliki komorbid untuk mendapatkan 
pengobatan/rehabilitasi lebih lanjut; dan 

4 Membiayai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seluruh 
pegawai dan PPNPN menggunakan DIPA KPPBC TMP 
Ngurah Rai TA 2021 
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Langkah 8 Langkah 9 

Pengukuran Hasil 

Data Dasar (Baseline) Indikator Kinerja 

1 Data peserta MCU Tahun 2021 adalah 
seluruh pegawai dan PPNPN di lingkungan 
KPPBC TMP Ngurah Rai, dengan rincian 
sebagai berikut: 
- Laki-Laki sebanyak 247 orang; dan  
- Perempuan sebanyak 58 orang. 

Pada tahun 2021 pemeriksaan kesehatan 
telah dilaksanakan terhadap seluruh 
pegawai dan PPNPN, sehingga dapat 
diketahui pegawai dan PPNPN yang 
memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi 
syarat untuk melaksanakan vaksinasi 
COVID-19 (diperoleh data riwayat 
kesehatan seluruh pegawai dan PPNPN, 
yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 ataupun hal lainnya.) 
 

Outcome : 
-   Pegawai mendapatkan ketahanan imun 
yang baik setelah menerima vaksinasi 
COVID-19; dan 
-   Pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC 
TMP Ngurah Rai tetap terlaksana sesuai 
dengan janji layanan kepabeanan. 

2 Data jenis pemeriksaan dalam MCU, 
dengan rincian sebagai berikut 

- Tahun 2019 dan Tahun 2020, MCU 
dilaksanakan untuk mendeteksi riwayat 
penyakit akibat terpapar radiasi X-Ray, 
sehingga jenis pemeriksaan yang dilakukan 
berupa : 
a.   Darah Lengkap  
b.   Urine Lengkap  
c.   SGPT  
d.   SGOT  
e.   HbsAg  
f.   Glukosa Puasa  
g.   Fungsi Ginjal Lengkap 
h.   Fungsi Lemak Lengkap 
i.   Fungsi Hati 
j.   Hematologi Lengkap 
k.   Rontgen 
Tahun 2019 dan Tahun 2020 MCU 
diperuntukan hanya untuk operator X-Ray, 
sebanyak 50 orang pegawai, yang terdiri 
dari 43 orang laki-laki dan 7 orang 
perempuan. 

- Tahun 2021, MCU dilaksanakan sebagai 
syarat pra vaksinasi COVID-19 sesuai 
arahan surat edaran menteri kesehatan. 
Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan 
berupa: 
a.   Darah Lengkap  
b.   Urine Lengkap  
c.   SGPT  
d.   SGOT  
e.   HbsAg  
f.    Glukosa Puasa  
g.   Fungsi Ginjal (Asam Urat)  
h.   Fungsi Lemak (Cholesterol Total) 
 
Tahun 2021, MCU diperuntukan untuk 
seluruh pegawai dan PPNPN, dengan 
komposisi 247 orang laki-laki dan 58 orang 
perempuan. 
 
Hasil MCU pra-vaksin : 
- tidak lulus syarat vaksinasi 
- lulus syarat vaksinasi 
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5. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference 

(KAK/TOR) 

Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis 

gender adalah menyusun dokumen KAK/TOR dan 

Gender Budget Statement (GBS) secara bersamaan. 

Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (KAK/TOR) 

merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai 

keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan 

tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan. KAK/TOR 

terdiri dari informasi mengenai latar belakang, penerima 

manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan 

biaya yang diperlukan.  

KAK/TOR diberikan untuk memberikan panduan 

bagi pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan petunjuk 

teknis (Juknis) penyusunan RKA-K/L, KAK/TOR disusun 

berdasarkan masing-masing output kegiatan yang sudah 

disepakati dalam standar struktur biaya, untuk itu 

KAK/TOR responsif gender yang disusun tidak harus 

berbentuk KAK/TOR khusus yang menjelaskan 

kebijakan/ program/kegiatan responsif gender, namun 

dapat menjadi satu dalam KAK/TOR output kegiatan 

lainnya saat melakukan pengajuan RKA-K/L. KAK/ TOR 

ini akan dianalisis dan ditelaah oleh Kementerian 

Keuangan untuk memastikan apakah usulan RKA-K/L 

yang diajukan telah melalui analisis gender. Oleh sebab 

itu, KAK/TOR harus ditulis dan dikembangkan sejelas 

mungkin agar aspek gender dapat langsung tercermin 

pada rencana kerja tersebut. 

Tata cara pengisian KAK/TOR secara lebih lengkap 

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan terkait Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan 

RKA K/L. Untuk kebijakan/program/kegiatan yang telah 

dibuat GBS-nya, maka KAK/TOR dari suatu output 

kegiatan harus menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan 

komponen-komponen input-nya terhadap output yang 

dihasilkan. Selanjutnya pada komponen input yang 

mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender 

diberi penjelasan sebagaimana rencana aksi dalam 
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dokumen GBS. Bentuk dan format KAK/TOR yang 

diusulkan sesuai dengan peraturan terkait petunjuk 

teknis penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. 

 

 



  

 

- 39 - 

Contoh KAK/TOR sebagai berikut : 

 

1 
 

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

 

KPA : HIMAWAN INDARJONO 

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  

TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI 

 

 

 

SATUAN KERJA : 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN 

CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI 

NAMA PPK : AGUS BUDI PRIONO  / 198008282001121001  

NAMA 

PEKERJAAN 
: 

PENGADAAN JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN 

PEGAWAI SEBELUM VAKSINASI COVID-19 

 

 

 

 

 

 

TAHUN ANGGARAN 2021 
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2 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

PENGADAAN JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI  

SEBELUM VAKSINASI COVID-19 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

1. Latar Belakang KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai adalah kantor yang berada 

di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas 

untuk memberikan pengawasan dan pelayanan di bidang 

kepabeanan bagi penumpang atau pengguna jasa dengan sistem 
kerja 24/7. 

Dalam memberikan pengawasan dan pelayanan bahwa seluruh 

pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai membutuhkan 

kondisi tubuh yang sehat dan prima, sehingga aktivitas pengawasan 
dan pelayanan dapat berjalan dengan lancar. 

Bahwa pada tahun 2020 Indonesia terdapat pandemi Covid-19, 

yang juga sangat mempengaruhi kegiatan pengawasan dan 

pelayanan di KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. Sehubungan 

dengan meningkatnya pegawai yang terpapar Covid-19, sehingga 

diperlukan adanya penanggulangan dalam bentuk vaksinasi Covid-
19 untuk seluruh pegawai. 

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 akan dilaksanakan pada tahun 

2021 kepada seluruh masyarakat Indonesia, dengan salah satu 

prioritas adalah petugas pelayanan publik termasuk pegawai 
KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. Namun sebelum 

melaksanakan vaksinasi covid-19 di butuhkan pemeriksaan 

kesehatan untuk mengetahui komorbid masing-masing, dimana hal 

ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan 

pasca vaksinasi covid-19.  

Bahwa untuk memberikan kesehatan dan keselamatan pegawai 
KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, maka akan dilakukan 

pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pegawai melalui sistem 
pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah beserta peraturan lainnya.  

2. Maksud dan 

Tujuan 

Maksud 

Maksud dari kegiatan pemeriksaan kesehatan sebelum vaksinasi 

Covid-19 ini adalah untuk memberikan kesehatan dan keselamatan 
pegawai, sehingga kegiatan pengawasan dan pelayanan dapat 

berjalan dengan baik dan lancer. 

Tujuan 

Untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai (komorbid) melalui 

pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19. 

3. Sasaran 

 

 

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa ini adalah 

tersedianya fasilitas pemeriksaan kesehatan sebelum vaksinasi 

Covid-19 untuk seluruh pegawai di KPPBC Tipe Madya Pabean 

Ngurah Rai Tahun Anggaran 2021 : Untuk Menunjang kelancaran 

kegiatan pengawasan dan pelayanan pada Satuan Kerja di 

lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. 
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3 
 

4. Lokasi Pekerjaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean Ngurah Rai 

Jl. Airport Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung, Bali - 80361. 

 

5. Sumber 

Pendanaan dan 

Perkiraan Biaya 

a. Sumber dana  

    Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Jasa 

Pemeriksaan Kesehatan sebelum Vaksinasi Covid-19 Tahun 

Anggaran 2021; 

DIPA Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean Ngurah Rai Tahun Anggaran 2021 

b. PAGU (Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh) : 

Rp352.289.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua 

Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) termasuk PPN 

10% 

c. HPS : Rp143.022.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua 

Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk PPN 10% 

6. Nama Organisasi 

Pengguna Jasa 

dan Kegiatan 

a. Satker :  KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai 

b. PPK    :   AGUS BUDI PRIONO 

7. Data Dasar 

 

Untuk melengkapi KAK ini data terlampir adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

b. Spesifikasi Teknis 

c. Daftar Kuantitas dan Harga 

8. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 

72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4418); 

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga; 

e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang Jasa Pemerintah; 
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4 
 

f. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(RKA-K/L) Tahun 2021; 

 

9. Waktu 

Pelaksanaan 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa 

Pemeriksaan Kesehatan sebelum Vaksinasi Covid-19 Tahun 

Anggaran 2021 adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 

ditandatanganinya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)/Surat 

Perintah Kerja (SPK). 

 

10. Lingkup 

Kegiatan 

Ruang lingkup pekerjaan  Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan 

sebelum Vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran 2021 ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Kesehatan 

Melakukan Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan sebelum 

Vaksinasi Covid-19 Tahun Anggaran 2021 dengan jenis 

pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Tensi Darah; 

2) Darah Lengkap; 

3) Urine Lengkap; 

4) SGPT; 

5) SGOT; 

6) HbsAg; 

7) Glukosa Puasa; 

8) Asam Urat; dan 

9) Cholesterol. 

b. Pembacaan Hasil Pemeriksaan 

Menyediakan jasa dokter untuk pembacaan atau evaluasi hasil 

pemeriksaan kesehatan pegawai, untuk mengetahui 

rekomendasi terhadap pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. 

11. Persyaratan 

Penyedia 

a. Penyedia adalah perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha 

Kesehatan (Pemeriksaan Kesehatan); dan 

b. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis di lingkungan 

pemerintah/swasta, dibuktikan dengan kontrak atau surat 

referensi yang ditandatangani pejabat berwenang. 

12. Spesifikasi 

Teknis  

Menyediakan Jasa Pemeriksaan sebagai berikut : 

1) Darah Lengkap; 

2) Urine Lengkap; 

3) SGPT; 

4) SGOT; 

5) HbsAg; 

6) Glukosa Puasa; 

7) Asam Urat; dan 

8) Cholesterol. 
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6. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) 

Anggaran Responsif Gender (ARG) 

didokumentasikan dalam bentuk Gender Budget 

Statement (GBS). GBS merupakan dokumen yang 

menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif 

terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya yang 

telah dialokasikan pada output kegiatan untuk 

menangani permasalahan kesenjangan gender. GBS 

merupakan bagian dari KAK/TOR yang disampaikan 

pada saat mengajukan Rencana Kerja (Renja). 

Penyusunan dokumen GBS menggunakan data 

yang tergambar pada Gender Analysis Pathway (GAP) 

yang telah dilakukan sebelumnya. Pada intinya, GBS 

terdiri atas komponen sebagai berikut: 

1) Nama program, kegiatan, indikator kinerja, dan 

output; 

2) Tujuan Output Kegiatan; 

3) Analisis situasi; 

4)  Rencana aksi; 

5)  Alokasi anggaran; 

6)  Dampak/hasil output kegiatan; dan 

7) Tandatangan penanggung jawab kegiatan. 

Format Gender Bugdet Statement (GBS) adalah 

5 
 

13. Metode 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

 

14. Ketentuan Lain 

 

Penyedia menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional 

Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan spesifikasi teknis yang 

ditentukan. 

 

Apabila di kemudian hari ada kebijakan pimpinan terkait dengan 

pemotongan anggaran sehingga tidak terdapat anggaran yang 

tersedia dan berdampak paket harus dibatalkan, maka penyedia 

tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun atas hal tersebut. 

 
 

Badung, 28 Desember 2020 
Pejabat Pembuat Komitmen 

 

       
 

   Agus Budi Priono 
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sebagai berikut. 
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Contoh GBS sebagai berikut : 

 

1 
 

Gender Budget Statement 
(Pernyataan Anggaran Gender) 

 
Nama K/L  :  Kementerian Keuangan 
Unit Organisasi :  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Unit Eselon II/Satker :  Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT / 
      KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai 
 

Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai dan 
PPNPN 

Ouput Kegiatan Tersedianya data kondisi kesehatan pegawai dan PPNPN melalui 
pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 

Analisa Situasi Sehubungan dengan data kasus COVID-19 Tahun 2020 di daerah Bali 
yang semakin meningkat setiap bulannya, dengan total kasus COVID-
19 Tahun 2020 sebanyak 9.038 orang, sehingga diperlukan persiapan 
pelaksanaan vaksinasi covid-19 di tahun 2021 dengan berpedoman 
pada petunjuk pelaksanaan penanggulangan COVID-19 baik dari 
Kementerian Keuangan maupun Kantor Pusat DJBC. Adapun salah 
satu langkah persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 adalah 
pelaksanaan MCU bagi seluruh pegawai dan PPNPN di lingkungan 
KPPBC TMP Ngurah Rai sesuai dengan SE Kementerian Kesehatan RI.  
Tindak lanjut dari kegiatan medical check up berupa: 
1. Konsultasi hasil pemeriksaan setelah pelaksanaan MCU dengan 

dokter dari laboratorium sebelum dilaksanakan vaksinasi; 
2. Data yang ikut program vaksinasi di KPPBC TMP Ngurah Rai : 295 

orang yang terdiri dari 238 orang laki-laki dan 57 orang perempuan. 
3. Data yang tidak mengikuti vaksinasi di KPPBC TMP Ngurah Rai 

karena komorbid : 10 orang, yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 
orang perempuan. 

Bahwa dalam pelaksanaan MCU terdapat beberapa faktor kesenjangan 
yaitu belum menyeluruhnya pelaksanaan MCU dikarenakan pada tahun 
2019 dan tahun 2020, PPNPN dan pegawai selain petugas X-Ray belum 
mendapatkan layanan pemeriksaan MCU serta pengelolaan MCU yang 
belum berdasarkan riil kebutuhan. 
 
Pelaksanaan MCU memiliki beberapa penyebab kesenjangan internal, 
yaitu kurangnya kepedulian sebagian besar pegawai terhadap kondisi 
kesehatannya masing-masing, anggapan yang keliru oleh sebagian 
pegawai yang mayoritas milenial bahwa penyakit hanya ada pada usia 
dewasa, sehingga menganggap pelaksanaan MCU tidak terlalu 
bermanfaat, fasilitas internal kantor tidak mendukung standar 
pelaksanaan MCU secara komprehensif, prosedur rolling yang kurang 
mempertimbangkan kondisi serta riwayat kesehatan pegawai, dan 
keterbatasan penghasilan PPNPN untuk melakukan medical check up. 
 
Selain kesenjangan internal, terdapat pula beberapa faktor kesenjangan 
eksternal, antara lain kurangnya informasi yang diterima pegawai 
terhadap prasyarat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok 
sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID-19 serta sasaran tunda 
berdasarkan surat edaran kementerian kesehatan RI, semakin tingginya 
orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Bali berdasarkan 
data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kurangnya himbauan 
ataupun sosialisasi tentang dampak negatif vaksinasi COVID-19 bagi 
pegawai dan PPNPN yang memiliki komorbid, adanya tuntutan 
kesehatan agar selalu fit dan prima untuk memenuhi janji layanan 
kepabeanan, pengguna jasa yang tidak disiplin dalam penerapan 
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2 
 

protokol kesehatan, sehingga dapat membahayakan kondisi kesehatan 
pegawai maupun PPNPN, dan tidak tersedianya fasilitas MCU pra 
vaksin oleh Pemerintah untuk mengetahui riwayat kesehatan 
(komorbid). 

Rencana Aksi Dalam reformulasi tujuan bahwa Medical Check Up bertujuan untuk 
mengetahui kondisi kesehatan pegawai dan PPNPN melalui 
pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19. 
Adapun hasil dari pelaksanaan MCU adalah sebagai berikut: 
1. memenuhi prasyarat vaksinasi COVID-19 adalah sebanyak 295 

orang; dan 
2. tidak memenuhi prasyarat vaksinasi COVID-19 (komorbid) adalah 

sebanyak 10 orang. 
Rencana Aksi yang dilakukan berupa: 
1. Akan dilakukan himbauan pelaksanakan pemeriksaan kesehatan 

dan konsultasi hasil pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh 
pegawai dan PPNPN, agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 
sesuai dengan surat edaran kementerian kesehatan RI; 

2. Data dasar hasil MCU dikelola untuk kebijakan berupa penempatan 
pelaksanaan tugas (rolling internal) di lingkungan KPPBC TMP 
Ngurah Rai; 

3. Menghimbau pegawai dan PPNPN (baik laki-laki maupun 
perempuan) yang memiliki komorbid untuk mendapatkan 
pengobatan/rehabilitasi lebih lanjut; dan 

4. Membiayai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan seluruh pegawai 
dan PPNPN menggunakan DIPA KPPBC TMP Ngurah Rai TA 
2021. 

Alokasi Anggaran 
Output Kegiatan 

Akun : 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 
Nilai : Rp 352.289.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus 
Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) 

Dampak / Hasil Output 
Kegaiatan 

Data peserta MCU Tahun 2021 adalah seluruh pegawai dan PPNPN di 
lingkungan KPPBC TMP Ngurah Rai sebanyak 305 orang. Dimana MCU 
pada tahun 2021 ditujukan untuk mendeteksi pegawai dan PPNPN yang 
memiliki riwayat kesehatan (komorbid) sebagai prasyarat pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 sesuai arahan SE Kementerian Kesehatan RI. 

 
 
        Badung, 7 Desember 2020 
        Kepala Kantor, 
 
 
         
  
 
        Himawan Indarjono 
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7. Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)  

a) Anggaran Responsif Gender (ARG) pada DIPA 

Berikut merupakan contoh dari kegiatan yang 

telah ditandai (tagging) pada DIPA sesuai dengan 

penyusunan GAP, KAK/TOR dan GBS diatasnya. 

 

 

3Halaman :

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(015)

(05)

(411384)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Ditjen Bea dan Cukai

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC NGURAH RAI

22,972,821,000Rp.

KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

SUBKOMP/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2021

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

SD/
CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RM

(KPPN.037-Denpasar )

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,219,900,000

35,000,00017,500,0002.0 FRBiaya Fumigasi  -

5,000,000416,70012.0 FRBiaya Jamuan Delegasi  -

2,400,000400,0006.0 OKHonorarium Rohaniwan  -

15,000,00050,000300.0 OKMakan Rapat (25 ORG x 12 FR)  -

40,000,00066,667600.0 OKSnack Rapat (25 ORG x 2 Kali x 12 FR)  -

36,000,0003,000,00012.0 FRPenataan Arsip  -

100,000,000500,000200.0 OTKeperluan Sehari-hari Perkantoran  -

35,000,0002,916,66712.0 BULANBIaya Percetakan  -

43,328,0003,332,95013.0 OBHonor Pengemudi (1 x 13)  -

589,380,0003,135,000188.0 OBHonor Petugas Kebersihan (14 x 13  1 x 6)  -

303,292,0003,332,88591.0 OBHonor Satpam (7 x 13)  -

2,000,000166,70012.0 BULANPenggandaan dan Fotokopi  -

12,000,00012,000,0001.0 TAHUNDomain Hosting Web  -

1,500,00050,00030.0 UNITBiaya Pas Bandara Kendaraan Dinas  -

RM

(KPPN.037-Denpasar )

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 352,289,000

352,289,00018,83918700.0 OHPenambah Daya Tahan Tubuh (85 ORG x 220 Hari)  -

RM

(KPPN.037-Denpasar )

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 20,000,000

20,000,0001,666,67012.0 BULANBiaya Pos  -

RM

(KPPN.037-Denpasar )

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 149,160,000

3,600,000150,00024.0 OBAnggota/Petugas Tim SAI  -

13,080,0001,090,00012.0 OBBendahara Pengeluaran  -

2,400,000200,00012.0 OBKetua/Wakil Ketua Tim SAI  -

3,000,000250,00012.0 OBKoordinator Tim SAI  -

36,120,0003,010,00012.0 OBKuasa Pengguna Anggaran  -

35,040,0002,920,00012.0 OBPejabat Pembuat Komitmen  -

8,160,000680,00012.0 OBPejabat Pengadaan Barang/Jasa  -

15,000,0001,250,00012.0 OBPejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM  -

3,600,000300,00012.0 OBPenanggung Jawab Tim SAI  -

29,160,000810,00036.0 OBStaf Pengelola Keuangan  -

RM

(KPPN.037-Denpasar )

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 257,186,000

167,138,000292,200572.0 STEL
Ongkos Jahit Pakaian Dinas Pegawai (286 ORG x 2
STEL)

  -

2,248,0001,124,0002.0 STELPakaian Kerja Pengemudi  -

18,480,000660,00028.0 STELPakaian Kerja Petugas Kebersihan  -

15,120,0001,080,00014.0 STELPakaian Kerja Satpam  -

35,000,000122,378286.0 OKTraining Retraining  -

19,200,0001,600,00012.0 OBHonor Dokter  -
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b) Anggaran Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 

SIPEGIKU 

 

Keterangan : Kegiatan pada  nomor 1 adalah salah satu contoh 

dari kegiatan yang dilaporkan pada SIPEGIKU sesuai dengan 

penyusunan GAP, KAK/TOR dan GBS diatasnya. 

 

  



  

 

- 49 - 

IV. IMPLEMENTASI PUG BIDANG SARANA DAN PRASARANA 

Untuk mendukung implementasi PUG di lingkungan DJBC, 

perlu dilakukan standarisasi atas sarana dan prasana 

perkantoran yang responsif gender. Demi keadilan, semua 

sarana dan prasarana perkantoran tersebut harus 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.  

Kebijakan terkait penyediaan sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan seluruh stakeholder untuk memberi 

kemudahan bagi penggunanya. Sebagai panduan satuan kerja 

dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan 

Kemudahan Bangunan Gedung dan Surat Edaran Menteri 

Keuangan No. 3/MK.1/2018 tentang Penyediaan Sarana Kerja 

Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Lingkungan 

Kementerian Keuangan). 

Beberapa standart fasilitas tersebut antara lain sebagai 

berikut:  

A. RUANG LAKTASI 

Setiap tempat kerja harus menyediakan sarana dan 

prasarana ruang laktasi sesuai dengan standar minimal dan 

sesuai kebutuhan. Persyaratan kesehatan ruang laktasi paling 

kurang memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 

m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja 

perempuan yang sedang menyusui; 

2. Terdapat bilik tertutup atau sekat; 

3. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah 

dibuka/ditutup; 

4. Stop kontak yang cukup banyak dan tersebar di tiap 

bilik; 

5. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; 

6. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas 

polusi; 

7. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; 

8. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak 

menyilaukan; 

9. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; 
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dan 

10. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan 

dan mencuci peralatan. 

Peralatan ruang laktasi di tempat kerja sekurang-

kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan 

pendukung lainnya sesuai standar. 

1. Peralatan Menyimpan ASI 

a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI; 

dan 

b. sterilizer botol ASI. 

2. Peralatan pendukung lainnya 

a. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI; 

b. media edukasi tentang ASI dan inisiasi menyusui dini 

misal poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling 

menyusui; 

c. tempat sampah dan penutup; 

d. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin); 

e. nursing apron/kain pembatas/ krey untuk memerah 

ASI; 

f. tisu/lap tangan; dan 

g. bantal untuk menopang saat menyusui. 

 

Gambar Contoh Fasilitas Ruang Laktasi 

Berikut adalah contoh SOP untuk pemakaian Ruang Laktasi 
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B. RUANG RAMAH ANAK 

Persyaratan dalam penyediaan ruang ramah anak paling 

kurang memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Mempunyai ukuran minimal 3 x 3 m2; 

2. Menggunakan penutup lantai dari bahan lentur dan lembut; 

3. Menggunakan pagar pembatas pada area bermain yang 

terbuat dari bahan yang aman bagi keselamatan anak‐anak; 

4. Menyediakan aneka permainan anak yang disesuaikan 

dengan ukuran ruang bermain; 
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5. Menyediakan aneka bahan bacaan anak; 

6. Menyediakan kertas, pensil/pensil berwarna; 

7. Menyediakan meja untuk menulis dan mewarnai; 

8. Menyediakan locker; 

9. Menyediakan ruang istirahat dan tempat tidur untuk anak; 

10. Menyediakan lemari es; dan 

11. Memastikan seluruh peralatan yang ada bersih/ dibersihkan 

secara rutin. 

 

Gambar Contoh Fasilitas Ruang Ramah Anak 

Berikut adalah contoh SOP untuk pemakaian Ruang Ramah Anak 
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Berikut adalah contoh SOP untuk pemakaian Ruang Penitipan 

Anak 
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C. RUANG PELAYANAN PENGGUNA JASA 

Paling kurang memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Meja dan kursi; 

2. Telepon; 

3. Meja resepsionis/piket; 

4. Papan Informasi/LCD 

display; 

5. Komputer; 

6. Printer multifungsi; 

7. Papan 

nama/keterangan 

ruangan; 

8. Peta ruangan dan 

penanda evakuasi; 

9. Kotak saran; 

10. Pengharum ruangan 

otomatis; 

11. Papan nama petugas 

piket harian; 

12. Jam dinding; 

13. Tempat sampah tertutup; 

14. Kalender; 

15. Jaringan 

intranet/internet; 

16. Lampu. 

A.  

 

 

D. TOILET TERPISAH DAN TOILET DISABILITAS  

Paling kurang memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Toilet wanita terpisah dengan toilet untuk pria dan memiliki 

papan penanda jenis kelamin; 

2. Disediakan pembalut, tempat pembuangan pembalut, atau 

sanitary bag (plastik pembungkus) pada toilet wanita; 

3. Lantai toilet hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan 

air; 

4. Tersedia air bersih dan sabun; 
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5. Toilet harus dibersihkan secara teratur; 

6. Memiliki penanggung jawab khusus; 

7. Tidak ada kotoran, serangga, kecoa dan tikus di toilet; 

8. Bila ada kerusakan segera diperbaiki; 

9. Bila bangunan baru atau bangunan lama yang akan 

merencanakan renovasi kamar mandi/toilet, dihimbau untuk 

merencanakan desain toilet yang mudah perawatannya; 

10. Menyediakan akses ventilasi yang cukup untuk memberikan 

penerangan yang alami; 

11. Memiliki program pembersihan lengkap secara rutin; 

12. Bila menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam 

penyediaan jasa pelayanan untuk perawatan ruang kamar 

mandi/toilet maka dihimbau untuk memilih dan 

menunjuk penyedia jasa yang mempunyai reputasi dalam 

hal higiene dan sanitasi toilet; 

13. Melakukan proses pemilihan penyedia jasa higiene system 

sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pengecekan teknis 

dan lokasi calon penyedia; dan 

14. Memiliki media kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk 

penggunaan toilet. 

Rasio Jumlah Toilet dan Peturasan dengan Jumlah Tenaga Kerja: 

Tabel Toilet Pria 

No 
Jumlah 
Pekerja 

Jumlah Kamar 
Mandi 

Jumlah 
Jamban 

Jumlah 
Peturasan 

Jumlah 
Wastafel 

1 s.d 25 1 1 2 2 

2 26 – 50 2 2 3 3 

3 51 – 100 3 3 5 5 

Setiap penambahan 40‐100 pekerja harus ditambahkan satu 
kamar mandi, satu jamban, dan satu peturasan. 

Tabel Toilet Wanita 

No 
Jumlah 
Pekerja 

Jumlah 

Kamar 
Mandi 

Jumlah 
Jamban 

Jumlah 
Wastafel 

1 s.d. 20 1 1 2 

2 21 – 40 2 2 3 

3 41 – 70 3 3 5 

4 71 – 100 4 4 6 

5 101 – 140 5 5 7 

6 141 – 180 6 6 8 

Setiap penambahan 40‐100 pekerja harus ditambahkan satu 
kamar mandi, satu jamban, dan satu westafel. 



  

 

- 65 - 

 

 

 

Pegangan Rambat Toilet Penyandang Disabilitas 

 

 

Pintu toilet disabilitas 

dengan material daun pintu 

dari logam 

Pintu toilet disabilitas dengan 

material daun pintu dari kaca 
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Pendekatan diagonal/samping 

Perletakan bak cuci tangan harus mudah diakses oleh pengguna 

kursi roda 

E. RAMP (BIDANG MIRING) 

 Untuk bangunan kantor yang terdapat beda tinggi, perlu 

untuk disediakan ramp. Persyaratan teknis ramp paling kurang 

memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Ramp untuk pengguna bangunan gedung dan pengunjung 

bangunan gedung di dalam bangunan gedung paling besar 

harus memiliki kelandaian 60°, atau perbandingan antara 

tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan ramp di luar 

bangunan gedung harus paling besar memiliki kelandaian 

50° atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12; 

2. Lebar efektif Ramp tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa 

tepi pengaman/kanstin (low curb) dan 120 cm dengan tepi 

pengaman/kanstin (low curb); 

3. Tepi pengaman (kanstin/low curb) paling rendah memiliki 

ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah 

bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi 

roda agar tidak terperosok keluar Ramp; 

4. Permukaan datar awalan dan akhiran Ramp harus 

bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan 

dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama 

dengan lebar Ramp yaitu 120 cm; 
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5. Awalan/akhiran Ramp tidak disarankan berhadapan 

langsung dengan pintu masuk/keluar bangunan gedung; 

6. Setiap Ramp dengan panjang 900 cm atau lebih harus 

dilengkapi dengan permukaan datar (bordes) sebagai 

tempat beristirahat; 

7. Ramp harus dilengkapi dengan 2 lapis Pegangan Rambat 

(handrail) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 

cm untuk anak‐ anak dan 80 cm untuk orang dewasa; 

8. Pegangan Rambat (handrail) harus memenuhi standar 

ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta 

bebas dari permukaan tajam dan kasar; 

9. Dalam hal Pegangan Rambat (handrail) dipasang 

berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara 

dinding dengan Pegangan Rambat paling sedikit 5 cm; 

10. Ramp dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi 

dengan Pegangan Rambat (handrail) tambahan di bagian 

tengah Ramp. 

Contoh Bentuk Ramp 
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Varian Bentuk Ramp 

Contoh Ramp pada koridor 

F. TANGGA 

Persyaratan teknis tangga paling kurang memenuhi standar 

sebagai berikut: 

1. Penempatan tangga harus memperhatikan jarak koridor 

dan kompartemen antar ruang; 

2. Jika disediakan lebih dari 1 tangga, maka jarak antar 

tangga diperhitungkan sesuai dengan jumlah Pengguna 

Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung 

paling jauh 40 m; 

3. Tinggi anak tangga (optride/riser) tidak lebih dari 18 cm dan 

tidak kurang dari 15 cm; 

4. Lebar anak tangga (antride/tread) paling sedikit 30 cm; 

5. Tangga dengan anak tangga yang terbuka (open riser) tidak 

disarankan untuk digunakan; 

6. Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada 
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bagian tepinya diberi material anti slip (step nosing); 

7. Kemiringan tangga tidak melebihi sudut 350O; 

8. Tangga dilengkapi dengan Pegangan Rambat (handrail) yang 

menerus dan pagar tangga untuk keselamatan dan pada tiap 

bagian ujung (puncak dan bagian bawah) Pegangan Rambat 

dilebihkan paling sedikit 30 cm; 

9. Pegangan rambat (handrail) harus memenuhi standar 

ergonomis yang aman, nyaman untuk digenggam dan bebas 

dari permukaan tajam dan kasar; 

10. Tangga yang berhimpitan dengan dinding harus dilengkapi 

dengan 2 (dua) lapis Pegangan Rambat (handrail) dengan 

ketinggian 65 cm ‐ 80 cm yang menerus paling sedikit pada 1 

(satu) sisi dinding; 

11. Jarak bebas antara dinding dengan Pegangan Rambat pada 

tangga yang berhimpitan dengan dinding paling besar 8 cm; 

12. Tangga dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi 

dengan Pegangan Rambat tambahan di bagian tengah tangga; 

13. Tangga yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat 

duduk misalnya pada gedung pertunjukan tidak berlaku 

keharusan menyediakan Pegangan Rambat (handrail); 

14. Tangga pada Bangunan Gedung yang juga digunakan oleh 

penyandang disabilitas netra harus dilengkapi dengan 

penanda huruf braille pada sisi atas Pegangan rambat yang 

diletakkan paling sedikit pada kedua ujung Pegangan Rambat 

untuk menunjukkan posisi dan arah tangga; 

15. Bentuk profil Pegangan Rambat (handrail) harus mudah 

digenggam dengan diameter penampang paling sedikit 5 cm; 

16. Pada setiap ketinggian tertentu tangga harus dilengkapi 

dengan bordes (landing) sebagai tempat beristirahat; 

17. Jumlah anak tangga sampai dengan bordes (landing) paling 

banyak 12 anak tangga; 

18. Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding harus 

diberi pagar tangga (baluster); 

19. Pagar tangga (baluster) yang terdiri dari kisi‐kisi harus dibuat 

cukup rapat untuk menghindari risiko kecelakaan terutama 

pada anak‐anak; 

20. Tangga perlu diberikan pencahayaan/iluminasi artifisial yang 

memadai untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna dan 

pengunjung Bangunan Gedung, terutama pada tangga yang 
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dipergunakan sebagai area sirkulasi publik dengan tingkat 

pencahayaan/iluminasi paling sedikit 100 lux; dan 

21. Tangga perlu dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi 

darurat artifisial dengan tingkat pencahayaan/iluminasi 0,2 

lux atau menggunakan lapisan photoluminescent untuk 

menandai jalur evakuasi. 

 

Detail tangga yang direkomendasikan 

 

Contoh penerapan pagar tangga pada sisi tangga yang tidak 

dibatasi oleh dinding 

 

Pegangan rambat (handrail) yang direkomendasikan 

m
in

 6
5
 c

m
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Potongan horizontal tangga yang direkomendasikan 

 

Anak tangga yang direkomendasikan 

 

Akhir anak tangga yang menempel dengan dinding harus 

sejajar dengan dinding untuk mengurangi risiko kecelakaan 
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Tangga yang dilengkapi dengan huruf braille di sisi atas 

pegangan rambatan pada interval tertentu yang 

menunjukkan posisi anak tangga 

 

Profil pegangan 

rambatan untuk tangga 

yang tidak menempel 

pada dinding 

Detail pegangan rambatan 
untuk dinding 

 

G. PARKIR PRIORITAS DISABILITAS/LANSIA/WANITA HAMIL 

Persyaratan teknis Parkir Prioritas paling kurang memenuhi 

standar sebagai berikut: 

1. Tempat parkir prioritas ditujukan untuk penyandang 

disabilitas/lansia/wanita hamil; 

2. Tempat parkir prioritas harus diletakkan pada jalur terdekat 

dengan bangunan gedung/fasilitas yang dituju dengan 

jarak paling jauh 60 meter dari pintu masuk; 

3. Tempat parkir prioritas harus memiliki ruang bebas yang 

cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk 

kendaraannya. 
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H. TEMPAT PARKIR PRIORITAS  

Persyaratan teknis sarana dan prasarana tempat parkir prioritas 

paling kurang adalah sebagai berikut: 

1. Diberikan simbol parkir khusus disabilitas/lansia/wanita 

hamil dengan warna yang kontras dan rambu untuk 

membedakannya dengan tempat parkir umum: 

Jumlah Tempat Parkir 

Yang Tersedia 

Jumlah Tempat parkir prioritas 

disabilitas/ lansia/wanita hamil 

1 – 25 1 

26 – 50 2 

51 – 75 3 

76 – 100 4 

101 – 150 5 

151 – 200 6 

201 – 300 7 

301 – 400 8 

401 – 500 9 

501 – 1000 2% dari total 

1001 - dst 20 (+1 untuk setiap ratusan) 

2. Tempat parkir prioritas memiliki lebar 370 cm untuk parkir 

tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung 

dengan ramp atau jalan menuju bangunan gedung atau 

fasilitas lainnya; 

3. Tempat parkir prioritas diletakkan pada permukaan datar 

dengan kelandaian paling besar 20°; 

4. Tempat parkir prioritas disediakan dengan ketentuan: 

 

 

Tabel Kesediaan Parkir Contoh simbol parkir prioritas 

I. RUANG IBADAH 

Ruang ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh 
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umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau 

kepercayaan mereka masing-masing. Ruang ibadah dapat berupa 

mushola, masjid atau praying room. 

J. PERPUSTAKAAN 

Persyaratan teknis sarana dan prasarana perpustakaan 

paling kurang memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Koleksi pustaka yang 

relevan; 

2. Komputer 

administrasi; 

3. Komputer pengunjung; 

4. Meja dan kursi baca; 

5. Lemari/rak buku; 

6. Lemari penyimpanan; 

7. Area baca; 

8. Area pustakawan; 

9. Aplikasi perpustakaan 

dilengkapi dengan 

barcode scanner; 

10. Papan 

nama/keterangan 

ruangan; 

11. Pendingin ruangan; 

12. Pengharum ruangan 

otomatis; 

13. Jam dinding; 

14. Tempat sampah 

tertutup; 

15. Kalender; 

16. Stop kontak portable; 

17. Jaringan 

intranet/internet; dan 

18. Lampu. 

 

 

 

K. SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 

Persyaratan teknis sarana dan prasarana kesehatan 

paling kurang memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Ranjang pasien; 

2. Meja dan kursi dokter dan pasien; 

3. Lemari obat; 

4. Alat pengukur berat dan tinggi badan; 

5. Tabung oksigen; 

6. Wastafel; 

7. Perlengkapan K3; dan 

8. Obat-obatan. 

L. SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 

Persyaratan teknis sarana dan prasarana oleh raga paling 

kurang memenuhi standar tersedianya sarana dan prasarana 
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olah raga luar ruangan dan dalam ruangan. 

 

M. HIBURAN 

Persyaratan teknis sarana dan prasarana hiburan paling 

kurang memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Terdapat pojok musik; 

2. Tempat duduk; dan 

3. Televisi dengan saluran berbayar. 

 

N. RUANG KONSELING 

Ruang konseling merupakan ruangan yang diperuntukkan 

untuk proses interaksi antara konselor dengan konseli baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk 

membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya 

atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya. 

Persyaratan teknis ruang konseling paling kurang 

memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Meja; 

2. Kursi; 

3. Dispenser; 

4. AC/Pendingin ruangan; dan 

5. Pojok kudapan 

O. DENAH GEDUNG 

Denah adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis (kecil) 

yang menggambarkan suatu lokasi, tempat atau bangunan 

secara spesifik. Denah dibuat guna memberikan kemudahaan 

bagi penggunanya untuk melacak atau mengetahui sebuah 

lokasi. Dalam denah juga terdapat jalur evakuasi dan lokasi titik 

kumpul untuk kondisi darurat/bahaya. 

Denah berfungsi untuk: 

1. Memudahkan dalam mencari lokasi; 

2. Meminimalisir kebingunan; 

3. Menunjukkan arah menuju suatu tempat; dan 

4. Menunjukkan posisi seseorang saat ini.  

 

  



  

 

- 76 - 

V. SISTEM INFORMASI PENGARUSUTAMAAN GENDER INTERNAL 

KEMENTERIAN KEUANGAN (SIPEGIKU) 

A. LATAR BELAKANG 

1. Arahan Menteri Keuangan dalam Advokasi PUG Tahun 2019 

untuk melakukan penguatan database implementasi PUG 

Kementerian Keuangan; 

2. Kesetaraan Gender merupakan salah satu dari 4 

Pengarusutamaan pada RPJMN 2020-2024; 

3. Sesuai amanat KMK 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman 

Implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan 

Kementerian Keuangan ditegaskan bahwa Implementasi PUG 

di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan dalam 

menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

monitoring, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan nasional yang berperspektif gender 

sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

masing unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

4. Perlu adanya Sistem Informasi PUG Kementerian Keuangan 

yang dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi 

perkembangan implementasi PUG Kementerian Keuangan 

secara periodik dan berkelanjutan. 

B. TUJUAN 

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam implementasi PUG 

Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan tujuh prasyarat 

utama PUG; 

2. Sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

implementasi PUG Kementerian Keuangan secara berkala; 

3. Penguatan database implementasi 7 prasyarat PUG di 

Kementerian Keuangan; 

4. Sebagai sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PUG 

di Kementerian Keuangan; 

5. Mendorong penguatan implementasi PUG Kementerian 

Keuangan yang berkelanjutan. 

C. RUANG LINGKUP APLIKASI SIPEGIKU 

Aplikasi SIPEGIKU dapat digunakan oleh semua pegawai di 

lingkungan Kementerian Keuangan. Modul aplikasi SIPEGIKU 

antara lain : 
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1. Modul Satuan kerja 

 Modul yang berisi profil satuan kerja dan pengisian 

Implementasi Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender; 

2. Modul Eselon I  

 Modul yang digunakan untuk memonitoring Implementasi 

Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender pada unit eselon I 

(Kantor Pusat) dan Satuan kerja (unit vertikal) yang ada 

dibawah Unit Eselon I yang bersangkutan; 

3. Modul Biro Perencanaan dan Keuangan 

 Modul yang memonitoring Implementasi Tujuh Prasyarat 

Pengarusutamaan Gender yang telah diisi oleh Satuan kerja 

dan menangani pengelolaan sistem serta monitoring seluruh 

proses; 

4. Modul Administrator 

 Modul yang digunakan untuk melakukan administrasi 

terhadap sistem meliputi pengaturan hak akses (pengelolaan 

user) ke sistem, data referensi, data aset, data pegawai serta 

hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan 

operasional sebuah sistem. 

 

D. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 

1. Pengisian SIPEGIKU dilakukan setiap tahun dan 

berkelanjutan; 

2. Pengisian SIPEGIKU akan dimonitor oleh Kelompok Kerja/Tim 

PUG Kantor Pusat DJBC setiap 3 (tiga) bulan 

sekali/triwulanan;  

3. Setiap satuan kerja harus mengusulkan nama dan NIP 

pegawai yang ditunjuk sebagai “user satuan kerja” kepada 

Biro Perencanaan dan Keuangan; 

4. Melakukan update profil satuan kerja; 

5. Melakukan input data/ informasi implementasi tujuh 

prasyarat PUG pada tahun berjalan; 

6. Konsultasi dan pemberian akses SIPEGIKU dapat 

disampaikan melalui email: pug@kemenkeu.go.id. 

 

E. AKSES APLIKASI SIPEGIKU  

  Satuan kerja dapat mengakses aplikasi SIPEGIKU dengan 

menggunakan perangkat gawai berupa komputer, computer 
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tablet, maupun handphone melalui Web Browser (Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge) dengan alamat: 

https://sipegiku.kemenkeu.go.id. Proses login menggunakan 

username (NIP) dan password Kemenkeu ID setelah mendapat ijin 

akses dari admin SIPEGIKU. 

 

F. TAMPILAN SIPEGIKU 

   

Komputer Komputer Tablet Handphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. MODUL SATUAN KERJA 

Modul satuan kerja adalah modul yang berisi profil satuan kerja 

dan pengisian Implementasi Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan 

Gender. Hal yang dapat dilakukan pada modul ini adalah sebagai 

berikut 

a. Pengguna melakukan input data profil satuan kerja dan 

Implementasi Tujuh Prasyarat PUG; 

b. Pengguna melakukan upload dokumen data dukung (jika 

diperlukan). 

 Menu yang terdapat pada modul satuan kerja meliputi: 

Login menggunakan username (NIP)  

dan password Kemenkeu ID  
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1) Home/ Beranda 

Beranda berisi tentang informasi dan kegiatan yang berkaitan 

dengan pengarusutamaan gender yang terdiri dari foto kegiatan 

PUG pada Kementerian Keuangan. Pada beranda juga 

menampilkan data terpilah pegawai Kementerian Keuangan 

berdasarkan jabatan dan data terpilah pegawai berdasarkan 

Pendidikan. 

2) Profil 

Berisi Profil Satuan kerja yang terdiri dari: 

a. Nama Satuan kerja Otomatis dari data HRIS 

b. Pimpinan Satuan kerja Otomatis dari data HRIS 

c. Alamat Satuan kerja 

d. No. Telp  

e. PIC PUG 

f. No. HP dan email PIC PUG 

3) Tujuh Prasyarat PUG 

1. Komitmen Pimpinan 

Perwujudan komitmen pimpinan satuan kerja dalam 

perencanaan dan penyusunan panduan/pedoman 

implementasi PUG yang dituangkan dalam bentuk dokumen 

resmi dan kegiatan 

1) Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Dokumen Resmi 

No. Proses Keterangan 

1 Komitmen Menerangkan wujud komitmen pimpinan 

satuan kerja dalam Perencanaan dan 

Penyusunan Panduan/Pedoman 

Implementasi PUG  

2 Bentuk 

Dokumen 

o Rencana Strategis (Renstra)  

o Rencana Kerja (Renja)  

o Rencana Kegiatan  

o Keputusan, Peraturan  

o Dokumen Lainnya 

3 Narasi Berisi inputan data berupa teks 

penjelasan terhadap wujud komitmen 

4 File 

Lampiran 

Upload file data dukung yang berformat 

PDF 
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Ket: *) untuk dokumen perencanaan (renstra, renja, rencana 

kegiatan) disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur 

penyusunan dokumen perencanan strategis. Untuk dokumen 

lainnya diinput dokumen yang ditetapkan pada tahun berjalan 

dan/atau tahun sebelumnya yang masih berlaku. 

2) Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Kegiatan 

No. Proses Keterangan 

1 Komitmen Menerangkan bentuk kegiatan pimpinan 

satuan kerja (baik internal maupun 

eksternal) dalam rangka penerapan 

Implementasi PUG 

2 Wujud 

Kegiatan 

o Arahan pernyataan pimpinan terhadap 

implementasi PUG  

o Penandatanganan deklarasi/maklumat 

implementasi PUG  

o Pengangkatan Duta PUG  

o Bentuk kegiatan lainnya (kegiatan yang 

dilaksanakan di tahun berjalan) 

3 Narasi Berisi inputan data berupa teks 

penjelasan terhadap wujud komitmen 

dalam bentuk kegiatan 

4 File 

Lampiran 

Upload file data dukung yang berformat 

PDF 

 

2. Kebijakan Yang Responsif Gender 

Kriteria kebijakan yang responsif gender adalah: 

1) Mengakomodir kebutuhan, aspirasi, pengalaman, dan 

permasalahan laki-laki dan perempuan; 

2) Mengurangi kesenjangan peran antara laki-laki dan 

perempuan; 

3) Bersifat pelayanan kepada masyarakat dan atau 

stakeholder’s perspective. 

 

Bentuk kebijakan yang responsif gender terdiri dari: 

1) Kebijakan responsif gender sesuai bidang tugas, fungsi, dan 

kewenangan 
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No. Proses Keterangan 

1 Kebijakan  Menerangkan bentuk kegiatan pimpinan 

Satuan kerja (baik internal maupun 

eksternal) dalam rangka penerapan 

implementasi PUG 

2 Bentuk 

Dokumen  

a. Undang-Undang,  

b. Peraturan Pemerintah  

c. Peraturan Menteri Keuangan 

d. Keputusan Menteri Keuangan  

e. Surat Edaran Menteri Keuangan  

f. Peraturan Pimpinan Unit Eselon I  

g. Keputusan Pimpinan Unit Eselon I   

h. Surat Edaran Pimpinan Unit Eselon I  

i. Keputusan/Surat Edaran/Nota Dinas 

Pimpinan Satuan kerja  

j. Dokumen Lainnya 

3 Narasi  Berisi inputan data berupa teks penjelasan 

Terhadap bentuk kebijakan 

4 File 

Lampiran  

Upload file data dukung yang berformat 

PDF 

 

Ket: *) kebijakan yang diinput adalah kebijakan yang 

ditetapkan sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Apabila 

terdapat kebijakan yang telah diubah dan/atau dicabut, 

maka yang diinput adalah kebijakan yang terakhir 

ditetapkan. 

2) Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana 

Kebijakan terkait penyediaan sarana dan prasarana 

yang sesuai dengan kebutuhan seluruh stakeholder untuk 

memberi kemudahan bagi penggunanya (sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No. 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan 

Bangunan Gedung dan SE-3/MK.1/2018 tentang 

Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli 

Anak di Lingkungan Kementerian Keuangan.) 

3) Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) 

Penyelenggaraan kebijakan sebagai hasil ide, gagasan 

sebagai terobosan baru dalam implementasi PUG perlu 
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disebarluaskan kepada seluruh pihak, pelaksanaannya 

dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan KIE sebagai 

berikut.  

a. Kegiatan internalisasi (penyebarluasan pemahaman PUG 

untuk kalangan internal pejabat dan pegawai satuan 

kerja)  

b. Kegiatan eksternalisasi (penyebarluasan pemahaman 

PUG untuk stakeholder dan masyarakat luas) 

4) Kebijakan lainnya (kebijakan lainnya dan sarana prasarana 

lainnya) 

Kebijakan/kegiatan/sarana PUG senantiasa 

berkembang dan bertumbuh. Untuk Mengakomodir inovasi 

dari pelaksanaan PUG unit/satuan kerja dapat 

menambahkan kebijakan/kegiatan/sarana baru yang belum 

tertampung di modul kebijakan dan prasarana melalui 

modul kebijakan lainnya. 

 

3. Kelembagaan PUG Tim Kelompok Kerja 

No Proses Keterangan 

1 Tim/ 

Kelompok 

Kerja  

Menerangkan kelembagaan yang telah 

dilaksanakan (nomor KMK, SK, atau SE 

Pembentukan Tim/kelompok kerja) 

2 Bentuk 

Kelembagaan  

o Tim PUG 

o Kelompok kerja (pokja) PUG 

o Gender Focal Point  

o Lainnya 

3 Narasi  Berisi inputan penjelasan terhadap bentuk 

komitmen 

4 File 

Lampiran  

Upload file data dukung berupa dokumen 

pembentukan, dan sebagainya yang 

berformat PDF 

 

4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran 

1) SDM Level Unit; 

2) SDM Level Pendidikan; 

3) Anggaran Responsif Gender. 
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5. Data Terpilah  

Saat ini data terpilah yang diolah dalam aplikasi SIPEGIKU adalah 

terkait dengan data yang memuat informasi tentang jumlah 

pejabat/pegawai di satuan kerja yang telah mengikuti kegiatan-

kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG. Data 

terpilah tersebut dipilah berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, 

data juga dibedakan berdasarkan ada tidaknya sertifikat atas 

pelaksanaan kegiatan KIE PUG tersebut. 

6. Alat Analisis Gender 

LABEL KETERANGAN 

ARG  Isikan dengan jumlah rupiah anggaran yang 

dialokasikan/digunakan untuk melakukan 

kegiatan (anggaran yang ditetapkan terkait 

rencanan aksi pada Langkah 7 (kegiatan 

responsif gender) yang ditetapkan untuk 

mendukung pencapaian “rincian output” yang 

responsif gender) 

Output/rincian 

Output 

Isi nomenklatur rincian output sesuai dengan 

RKA-KL 

Langkah 1 Isi dengan kebijakan/program/kegiatan yang 

akan dianalisis beserta tujuannya. 

Langkah 2  Diisi penjelasan singkat mengenai data terpilah 

berdasarkan jenis kelamin baik berupa data 

kuantitatif maupun data kualitatif  

File Lampiran* Lampirkan data terpilah berdasarkan jenis 

kelamin baik berupa data kuantitatif maupun 

kualitatif dengan format excel. Data terpilah 

disajikan dengan memberikan informasi yang 

memadai 

Langkah 3 Isi dengan isu gender yang ditemukenali dari 

data terpilah yang menjelaskan secara singkat 

adanya kesenjangan gender dari sisi akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat.  

Langkah 4  Isi penjelasan singkat mengenai penyebab 

internal terjadinya kesenjangan gender  

Langkah 5  Isi penjelasan singkat mengenai penyebab 

eksternal terjadinya kesenjangan gender 

Langkah 6  Isi dengan penjelasan reformulasi tujuan atas 
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kebijakan/program/kegiatan pada Langkah 1 

berdasarkan hasil analisis pada langkah 3, 4, 5. 

Langkah 7  Isi dengan rencanan aksi/kegiatan untuk 

mengatasi kesenjangan gender yang 

disebabkan oleh faktor internal maupun 

eksternal  

Langkah 8  Isi dengan baseline berupa data pembuka 

wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan 

tujuan dan dapat diukur sebagai data 

pembanding setelah Kebijakan/ program/ 

kegiatan dilaksanaan  

Langkah 9  Isi dengan rencana target (indikator 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan/ program/ 

kegiatan) 

 

7. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan PUG yang diselenggarakan oleh satuan kerja 

Kementerian keuangan. Contoh:  

1) Mengundang narasumber PUG (pakar gender/kalangan 

ademisi/praktisi); 

2) Kerjasama penyelenggaraan kegiatan responsif gender dalam 

berbagai bidang (kesehatan, keluarga, sosial, dsb); 

Poin Proses Keterangan 

1  Partisipasi 

Masyarakat  

Satuan kerja melakukan input data 

terkait Kegiatan PUG yang melibatkan 

masyarakat  

2  Bentuk 

Partisipasi  

o Forum komunikasi pakar gender  

o Masyarakat/ stakeholder  

o Organisasi non pemerintah  

o Dll. 

3  Narasi  Penjelasan tentang kegiatan partisi 

Masyarakat yang dipilih. 

4) Laporan 

Laporan berisi Data Profil Satuan kerja dan Implementasi Tujuh 

Prasyarat PUG yang telah diinput pada menu “Implementasi 

Tujuh Prasyarat PUG” 
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Contoh laporan satuan kerja sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

5) Profil Kementerian Keuangan 

Profil Kementerian Keuangan berisi informasi Tim PUG 

Kementerian Keuangan, yang terdiri dari: 
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1. Nomor keputusan, diinput oleh admin 

2. Pengarah, diinput oleh admin 

3. Ketua 

4. Wakil ketua 

5. Alamat 

6. No. Telp 

7. Fax 

8. Email 

H. MODUL ESELON I 

Menu yang terdapat pada modul Eselon I meliputi 

A. Home/beranda 

 

 

B. Profil 

Kemenkeu 

 

C. Monitoring 

 

Nama user 

Nama user 

Nama user 
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I. MODUL BIRO PRENCANAAN DAN KEUANGAN 

Menu yang terdapat pada modul Biro Perencanaan dan Keuangan 

meliputi 

A. Beranda 

 

 

B. Profil Kemenkeu  

C. Monitoring 

No Proses Keterangan 

1  View nama unit Eselon I Menampilkan nama unit Eselon I 

2  View nama dan kode 

satuan kerja Lingkup 

unit Eselon I 

Menampilkan kode Satuan kerja 

dan nama Satuan kerja lingkup 

Eselon I terkait 

3  Menampilkan pengisian 

Implementasi tujuh 

prasyarat PUG oleh 

satuan kerja 

Setiap implementasi tujuh 

prasyarat PUG yang sudah diisi 

oleh satuan kerja akan 

menampilkan warna hijau, 

sedangkan yang belum mengisi 

berwarna merah 

4  View dan download 

laporan Satuan kerja,  

Tempat unit eselon I dapat melihat 

hasil inputan dari satuan kerja 

dan dapat mengunduhnya 
 

 

Nama user 
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VI. IMPLEMENTASI GENDER EQUALITY AND DIVERSITY (GED) BERDASARKAN 

KETENTUAN WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO) 

A. PERAN WCO DALAM IMPLEMENTASI GENDER EQUALITY AND 

DIVERSITY (GED) 

PUG merupakan hak fundamental yang ditetapkan dalam 

Deklarasi Universal HAM 1948 dan dianggap sebagai prasyarat 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan 

kinerja organisasi. PUG juga merupakan agenda prioritas dari 

UN’s International Development Agenda for 2030 yang tercantum 

pada UN SDGs nomor 5. 

WCO sebagai satu – satunya organisasi kepabeanan 

internasional menjadikan PUG sebagai salah satu prioritas dalam 

agenda pengembangan kapasitasnya mengingat implementasi 

PUG dalam pengembangan kapasitas dan program 

pengembangan sangat berdampak pada peningkatan kinerja 

administrasi kepabeanan. WCO melaksanakan berbagai program 

Inisiatif PUG yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

dan implementasi PUG di setiap administrasi pabean negara 

anggota WCO, termasuk Indonesia dalam hal ini DJBC. 

Dalam implementasi PUG, WCO melaksanakan berbagai 

program PUG yaitu: 

1) Pelaksanaan berbagai seminar dan konferensi internasional 

sejak bulan Juli 2013; 

2) Gender Equality Organizational Assessment Tool (GEOAT); 

3) Pengembangan modul GED dalam Leadership Management 

Development Programme; 

4) Gender Equality and Diversity Survey untuk seluruh negara 

anggota WCO; 

5) Pembentukan Working Group for Gender Equality & Diversity 

dan virtual meeting bulanan; 

6) Pengembangan blended training package on Gender Equality 

yang berkaitan dengan proses reformasi dan modernisasi 

administrasi pabean; 

7) Keterlibatan WCO di berbagai forum internasional dengan 

tema Gender Equality; 

8) Kompendium implementasi GED di negara-negara anggota 

WCO; 
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9) Kerjasama WCO dengan UN dalam pengembangan UN 

Women Training Center Portal; 

10) Adopsi Declaration on Gender Equality and Diversity oleh WCO 

Council pada Desember 2020; 

11) Peluncuran Network for Gender Equality and Diversity in 

Customs; 

 

B. IMPLEMENTASI PUG DJBC DAN GENDER EQUALITY AND 

DIVERSITY (GED) WCO  

DJBC bergabung sebagai anggota WCO sejak tahun 1957. 

Keanggotaan DJBC di WCO memberikan manfaat berupa 

pembaruan informasi perkembangan kepabeanan internasional, 

standarisasi dan modernisasi sistem serta prosedur 

kepabeanan sehingga mampu mengakselerasi prosedur 

pengawasan dan fasilitasi kepabeanan di Indonesia, termasuk 

implementasi PUG berstandar internasional yang disebut 

dengan istilah Gender Equality and Diversity (GED) oleh WCO. 

WCO beranggotakan administrasi kepabeanan dari 183 

negara anggota. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program 

kepabeanan di DJBC termasuk PUG juga telah direkomendasi, 

disimplifikasi, dan diharmoni-selaraskan dengan instrument, 

tools and standard internasional yang direkomendasikan WCO 

untuk seluruh negara anggota. Maka dengan demikian, 

kebijakan dan program DJBC termasuk juga PUG adalah 

sejalan/ sesuai dengan standard dan praktik yang berlaku di 

dunia internasional dan administrasi kepabeanan internasional. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Seksi 

Multilateral I, Subdirektorat Multilateral, Direktorat 

Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga menjadi 

penghubung antara DJBC dan WCO memiliki tugas dan fungsi 

yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan pasal 837 ayat (1) yang berbunyi  
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“Seksi Multilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan 

bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama 

multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis, harmonisasi 

sehubungan dengan inisiatif kerja sama internasional, studi 

kelayakan tawaran kerjasama multilateral, termasuk instrumen 

dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik 

internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi kerja sama 

multilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi 

pelaksanaan kerja sama multilateral dalam lingkup World 

Customs Organization (WCO) di bidang tarif dan hubungan 

perdagangan, dan pengembangan kapasitas, serta mendukung 

koordinasi terhadap pejabat yang diperbantukan/ dipekerjakan 

di luar negeri.” 

Adapun Gender Equity and Diversity (GED) merupakan 

salah satu topik yang dikelola oleh WCO Capacity Building 

Directorate yang mana fungsi pengembangan kapasitas WCO 

dijalankan. 

 

C.  WCO – GENDER EQUALITY ORGANIZATIONAL ASSESSMENT 

TOOL (GEOAT) 

Tuntutan abad ke 21 mengharuskan setiap administrasi 

kepabeanan di dunia termasuk DJBC menjalankan berbagai 

peran yang memberikan manfaat bagi setiap stakeholder yang 

dilayani. DJBC harus memberikan kinerja terbaik dan 

komitmen layanan dalam setiap tugas fungsinya, apakah dalam 

rangka penerimaan negara, fasilitasi perdagangan pasokan 

rantai perdagangan ataupun perlindungan masyarakat. 

Untuk itu pengembangan administrasi kepabeanan 

membutuhkan upaya yang cukup besar, baik upaya yang 

mengarah pada penerapan standar internasional teknis dan 

praktik terbaik, maupun terhadap aspek pengembangan 

organisasi lintas sektoral yang sangat penting. 

Seluruh negara anggota WCO termasuk Indonesia terus 

mencurahkan sumber daya dan energi yang signifikan untuk 

membangun kapasitas mereka dengan tujuan menciptakan 

administrasi kepabeanan yang paling tanggap terhadap 
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lingkungan dan memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Semua mitra dalam komunitas kepabeanan sepakat 

bahwa “People” adalah aset terpenting dalam organisasi, 

sehingga diperlukan perhatian dalam sumber daya ini untuk 

memastikan terciptanya kondisi paling menguntungkan bagi 

setiap pegawai. 

Lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan 

diskriminasi tetap menjadi elemen kunci kinerja staf, dan 

dengan demikian WCO meyakini bahwa para anggotanya sangat 

memperhatikan penanganan kesetaraan gender sebagai bagian 

dari program reformasi dan modernisasi yang sedang 

berlangsung. Dalam merespons hal tersebut, Kementerian 

Keuangan telah menerbitkan SE-36/MK.01/2020 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Di 

Lingkungan Kerja Kementerian Keuangan.  

Berbagai tantangan dan pengalaman organisasi dapat 

menjadi landasan analisa hubungan antara gender dan kinerja, 

dan organisasi kepabeanan saat ini dan bagaimana 

memanfaatkan semua sumber daya manusia yang memenuhi 

persyaratan, tanpa memandang jenis kelamin mereka. 

Mendorong keberagaman dan keadilan gender di tempat kerja 

harus ditunjukkan untuk meningkatkan inovasi dan kinerja 

organisasi serta individu. Untuk memanfaatkan sepenuhnya 

kompetensi pegawai, organisasi penting untuk memberikan 

peluang yang sama serta menghilangkan berbagai kebijakan 

yang mendiskriminasi atau ketidakadilan kepada siapapun 

dalam organisasi. 

Administrasi kepabeanan juga memiliki dampak langsung 

pada komunitas perdagangan sehingga kebijakan dan prosedur-

prosedur kepabeanan harus mempertimbangkan dampaknya 

terhadap minoritas. Sebagai contoh, banyak perdagangan skala 

kecil di perbatasan dilakukan oleh perempuan, maka 

administrasi kepabeanan harus memeriksa bagaimana 

kebijakan umum kepabeanan dapat secara adil dan tidak 

merugikan suatu kalangan mitra tertentu serta mengidentifikasi 

solusi untuk menyeimbangkan ini. 

Gender Equality Organizational Assessment Tool (GEOAT) 

disusun dan direkomendasikan WCO sebagai alat analisis yang 
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memandu setiap penilaian administrasi kepabeanan untuk 

memeriksa lima prinsip utama terkait pengembangan organisasi 

yang berkontribusi pada kesetaraan gender. Serangkaian 

elemen dan indikator khusus juga disediakan untuk memandu 

penilaian. 

Lima prinsip dalam GEOAT adalah: 

 Prinsip 1 – Employment and Compensation (Pekerjaan dan 

Kompensasi) 

 Prinsip 2 – Work-Life Balance and Career Development 

(Keseimbangan Kehidupan-Kerja dan Pengembangan Karier) 

 Prinsip 3 – Health, Safety and Freedom from Violence 

(Kesehatan, Keselamatan, dan Kebebasan dari Kekerasan) 

 Peinsip 4 – Governance and Leadership (Pemerintahan dan 

Kepemimpinan) 

 Prinsip 5 – Customs Administration and Stakeholder Relations 

(Administrasi Kepabeanan dan Hubungan Pemangku 

Kepentingan) 

Tujuan diadakannya GEOAT adalah sebagai alat bagi 

administrasi kepabeanan untuk menilai arus kebijakan, 

praktik, dan kegiatan dalam mengatasi tantangan 

tercapainya kondisi  keadilan dan kesetaraan gender, 

selain alat analisis yang sudah lebih dahulu digunakan (Gender 

Analysis Pathway). Sebagai pelengkap untuk reformasi dan 

modernisasi yang sedang berlangsung, GEOAT juga dapat 

berfungsi sebagai panduan dan sarana bagi organisasi dalam 

mendefinisikan perubahan yang ingin dihasilkan. 

Indikator GEOAT menyajikan wawasan ke berbagai aspek 

yang bisa memiliki dampak langsung terhadap semua mitra dan 

kinerja organisasi. Disarankan setiap administrasi kepabeanan 

menyiapkan tim kecil pejabat dari berbagai fungsi operasional 

dan pusat untuk bersama-sama mengevaluasi masing-masing 

indikator dan menentukan seberapa dekat administrasi 

kepabeanan telah mencapai implementasi PUG. Penilaian tim 

harus mencakup semua pejabat dari berbagai bidang 

administrasi yang relevan yaitu bidang manajemen sumber 

daya manusia, manajemen senior, pelatihan, operasi, 

modernisasi, perencanaan strategis, dan lainnya. 
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Dalam banyak kasus, indikator bisa jadi belum pernah 

menjadi pertimbangan sebelumnya dan tampak ambisius, 

namun dari berbagai kasus maka idealnya indikator dapat 

berfungsi untuk menciptakan berbagai refleksi bagaimana 

suatu permasalahan gender terjadi. Lebih lanjut kebijakan dan 

program dapat diarahkan menuju terciptanya keadilan dan 

kesetaraan gender. 

Proses penilaian juga akan memberikan kesempatan untuk 

mengidentifikasi bidang kekuatan dan peluang untuk perbaikan. 

Proses ini harus menghasilkan identifikasi tujuan-tujuan 

konkrit tertentu dan tujuan untuk memperkuat kebijakan, 

praktik, dan budaya organisasi yang terkait dengan gender. Ini 

menjadi bagian penting dari reformasi dan tujuan modernisasi. 

Untuk negara-negara dimana perempuan memiliki hak 

dan perlindungan hukum yang terbatas, maka administrasi 

kepabeanan juga dapat menggunakan alat ini untuk 

mengadvokasi perubahan dalam hukum nasional dan 

mengambil tindakan administratif yang tersedia untuk 

memperbaiki situasi kesetaraan gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. GEOAT DENGAN LIMA PRINSIP DAN 81 INDIKATORNYA 

SEBAGAI SALAH SATU ALAT ANALISIS 

1. PRINSIP I : EMPLOYMENT AND COMPENSATION 

a) Wages, benefit & pay equity 

Bahwa setiap administrasi kepabeanan termasuk DJBC, 

wajib menjamin tidak adanya kesenjangan penghasilan 
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rata-rata pria dan wanita, sebagai akibat dari berbagai 

bentuk diskriminasi gender baik disengaja maupun tidak 

disengaja sehingga pegawai wanita dinilai lebih rendah. 

Kompensasi harus didasarkan pada keterampilan, usaha, 

tanggung jawab, kompetensi, prestasi, dan kondisi 

kerjanya. 

 

Indikator: 

1) Kami membayar upah yang kompetitif dan setara secara 

nasional serta tunjangan lainnya kepada semua staf 

termasuk pekerja magang, pekerja lepas/pelatihan, dan 

karyawan dalam status percobaan. Untuk 

melakukannya, pemerintah harus membandingkan 

skala gajinya sendiri dengan posisi serupa di ipasar 

kerja sektor publik dan swasta. 

2) Kami melakukan audit klasifikasi pekerjaan, kebijakan 

kompensasi, dan analisis paket manfaat total secara 

berkala untuk menghindari bias dan dampak buruk 

pada perempuan dan laki-laki. 

3) Kami membayar upah yang sebanding untuk pekerjaan 

yang sebanding/dapat dipersamakan dan upah tersebut 

mempertimbangkan risiko-resiko dan kesulitan relatif 

dari pos-pos operasional tertentu. 

4) Kami telah memiliki kebijakan SDM, tersedia untuk 

semua karyawan, yang membahas cara pengambilan 

keputusan tentang kompensasi dan promosi 

berdasarkan prestasi. 

5) Kami melakukan tinjauan berkala terhadap kompensasi 

untuk menentukan apakah praktik tersebut konsisten 

dengan kebijakan non-diskriminasi. 

 

b) Multiple Discrimination/ Intersectionality 

Bahwa selain diskriminasi gender, setiap administrasi 

kepabeanan termasuk DJBC wajib menjamin tidak adanya 

diskriminasi keberagaman faktor lainnya seperti ras, etnis, 

agama, kecacatan, stereotip budaya, status perkawinan, 

status orang tua, status fertilitas, status kesehatan. Setiap 

administrasi kepabeanan harus menghargai dan 
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memperhitungkan kemampuan kinerja pegawai dan akses 

manfaatnya dengan berbagai kekayaan perbedaan, sebagai 

contoh misalnya yang berstatus berkeluarga dengan status 

lajang, yang mempunyai tanggungan orang tua/ anak 

dengan yang tidak, yang hidup terpisah jauh dari keluarga 

atau inklusi, atau yang hamil/ sakit/ cacat/ tua dengan 

yang tidak hamil/ sehat/ muda. 

 

Indikator: 

1) Kebijakan dan prosedur SDM kami mempertimbangkan 

berbagai dimensi kesetaraan dan keragaman gender. 

Kami melarang diskriminasi dalam perekrutan, promosi, 

gaji, tunjangan, penghentian disiplin dan PHK. Kami 

telah menetapkan kebijakan SDM tertulis yang 

membahas mekanisme penempatan, transfer, PHK, 

disiplin, pemberhentian dan pengaduan yang 

memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang 

sama dan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan 

personel. 

2) Kami telah menerapkan kebijakan non-diskriminasi 

yang melindungi atas dasar ras, etnis, agama, jenis 

kelamin, status reproduksi (termasuk kehamilan, 

persalinan, atau kondisi medis terkait), asal negara, 

latar belakang sosial ekonomi, keturunan, usia, fisik 

atau cacat mental, kondisi medis (termasuk status HIV), 

status pengasuh, status veteran, status perkawinan, 

status orang tua, orientasi seksual, dan identitas 

dan/atau ekspresi gender. Kami memantau 

penerapannya dan memastikan kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsipnya. 

3) Kami mendidik semua karyawan tentang kebijakan 

non-diskriminasi, kesetaraan gender, whistle-blower, 

dan kebijakan non-pembalasan (balas dendam) kami. 

Semua produk pelatihan kami mencakup beberapa 

elemen yang terkait dengan nilai-nilai organisasi dan 

bila perlu, juga membahas kesetaraan dan keragaman 

gender. 

4) Kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan 
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semua yang terlibat dalam keputusan terkait SDM 

mengetahui hak dan aktivitas terkait pekerjaan 

termasuk upah, jam, tunjangan, akses pekerjaan, 

kualifikasi, dan kondisi kerja, untuk memastikan 

mereka bebas dari bias. 

 

c) Recruitment and hiring 

Bahwa setiap administrasi kepabeanan termasuk DJBC, 

sebagai lembaga publik harus menjadi ujung tombak 

dalam mengusung kebijakan yang sensitif gender serta 

keberagaman, dengan membuka akses dan talent pool, 

memberi kesempatan peningkatan representasi minoritas 

wanita dalam tugas yang didominasi pria. 

 

Indikator: 

1) Kami mengumpulkan dan menggunakan statistik 

terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam perekrutan 

dan demografi lainnya (misalnya usia, latar belakang 

pendidikan, kelompok etnis, dll.) untuk mengidentifikasi 

apakah mungkin ada situasi diskriminasi berdasarkan 

jenis kelamin atau alasan lainnya. Kami 

mengidentifikasi kesenjangan dan mengembangkan 

upaya rekrutmen yang ditargetkan yang dirancang 

untuk merekrut tenaga kerja yang lebih seimbang 

antara gender dan keragaman, tergantung pada 

kemungkinan kesenjangan. 

2) Kami telah menerapkan manajemen sumber daya 

manusia berbasis kompetensi dan menggunakan 

pendekatan berbasis kompetensi dalam rekrutmen. 

3) Kami melakukan wawancara atau kelompok fokus 

dengan karyawan saat ini (pria dan wanita) untuk 

mengumpulkan saran untuk upaya rekrutmen dan 

menetapkan pedoman khusus untuk memastikan 

bahwa panel rekrutmen seimbang dari perspektif 

kesetaraan dan keragaman gender. 

4) Kami mencari, membangun, dan memelihara hubungan 

(yaitu, dengan akademisi, asosiasi profesional, dan 

perusahaan rekrutmen yang memiliki rekam jejak 
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dalam keragaman) untuk meningkatkan jumlah 

kelompok yang kurang terwakili, dan membantu 

memastikan kumpulan kandidat yang beragam. 

5) Kami membuat magang singkat dan magang, lebih 

disukai dibayar, untuk mendorong eksplorasi dan 

pengembangan karir. Kami memberikan perhatian 

khusus pada profesi yang biasanya didominasi 

perempuan atau laki-laki untuk memastikan bahwa 

kami memberikan kesempatan bagi lawan jenis untuk 

mengakses bidang baru. 

Kami meninjau deskripsi pekerjaan secara teratur 

sehingga mereka fokus pada kompetensi dan kualifikasi 

yang dibutuhkan, dan memastikan mereka selaras 

dengan tujuan kesetaraan gender organisasi dengan 

menghilangkan indikator dan persyaratan non-kinerja. 

6) Kami secara teratur mengomunikasikan komitmen 

terhadap kesetaraan gender, dan mendorong wanita 

dan pria untuk melamar semua lowongan di lowongan 

pekerjaan kami, yang memenuhi syarat mereka. 

7) Kami memberikan pelatihan kepada semua personel 

yang terlibat dalam perekrutan dan mempekerjakan, 

termasuk anggota panel seleksi, untuk mengatasi 

hambatan, stereotip, dan bias tersembunyi berdasarkan 

gender, termasuk wanita atau pria yang kembali ke 

tempat kerja setelah cuti orang tua. 

8) Kami mengembangkan program kompensasi dan bonus 

untuk profesional perekrutan dan manajer perekrutan 

yang bergantung pada pencapaian tujuan rekrutmen 

khusus kesetaraan gender yang berhasil. 

9) Kami memberikan peluang karir yang memungkinkan 

semua staf (baik wanita maupun pria) kesempatan yang 

sama untuk mengikuti jalur karir dan tumbuh dalam 

organisasi. 

10) Kami mencari agen staf sementara dan kontraktor 

independen dengan catatan positif pada kesetaraan 

gender. Kami mewajibkan kelompok-kelompok ini 

untuk mematuhi kebijakan non-diskriminasi organisasi 

kami. 
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2. PRINSIP II : WORK-LIFE BALANCE AND CAREER DEVELOPMENT 

a) Flexibility policies 

Bahwa setiap administrasi kepabeanan termasuk DJBC, 

harus memiliki kepekaan terhadap gender dan 

keberagaman dalam mengatur fleksibilitas kerja (waktu, 

lokasi, jenis tugas, dan lainnya), sehingga tidak perlu 

kehilangan keberagaman aset SDM contohnya pegawai 

wanita yang justru berkompetensi tinggi karena hanya 

masalah kekakuan kerja. Dengan demikian, setiap 

administrasi kepabeanan dapat menjaga aset talenta yang 

berharga, yang kompeten dalam percepatan kontinuitas 

program, dan menghilangkan potensi timbulnya biaya 

besar untuk kompensasi saat diperlukan rekrutmen 

penggantiannya. 

 

Indikator: 

1) Kami membuat dan mempromosikan menu pilihan kerja 

yang fleksibel untuk karyawan yang berfokus pada 

penjadwalan, lokasi, cuti, pembagian pekerjaan, 

perubahan shift dan pertukaran shift, serta beban kerja 

yang memenuhi kebutuhan karyawan dan organisasi. 

2) Kami secara berkala menilai kebutuhan karyawan dan 

penggunaan opsi kerja fleksibel saat ini, melalui survei 

karyawan atau cara lain, dengan memperhatikan 

demografi karyawan dan tingkat promosi dan 

pengurangan mereka selanjutnya. 

3) Kami memberikan waktu istirahat kerja bagi karyawan 

yang mencari perawatan medis atau pengobatan, untuk 

diri mereka sendiri atau tanggungan mereka. 

4) Kami menawarkan program cuti sementara dan 

diperpanjang. Kami membantu karyawan yang sedang 

cuti sementara agar tetap terhubung untuk mendorong 

masuk kembali. 

5) Kami mengomunikasikan dukungan dari manajemen 

senior untuk opsi kerja yang fleksibel (misalnya bekerja 

dari rumah atau kerja paruh waktu) dan mendorong 

manajer untuk mengungkapkan penggunaan flexitime 

mereka untuk mendorong karyawan menggunakan 
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flexitime bila diperlukan. 

6) Jika berlaku, kami telah menetapkan proses tertulis 

standar untuk meminta dan menggunakan opsi kerja 

yang fleksibel untuk memastikan keadilan di seluruh 

organisasi. 

7) Kami melatih manajer tentang cara mengelola pekerja 

yang menggunakan opsi kerja fleksibel secara efektif. 

Kami memberi tahu karyawan tentang hak dan 

kewajiban mereka dalam hal pilihan kerja yang 

fleksibel. 

 

b) Dependent & Family Care 

Bahwa setiap administrasi kepabeanan termasuk DJBC 

harus mengatur dan memberikan berbagai akses manfaat 

kepada pegawai terkait pola pengasuhan anak atau 

perawatan lansia yang menjadi tanggungannya. Hal 

tersebut akan menyebabkan terjaganya kualitas absensi, 

produktivitas, loyalitas, dan moral pegawai sehingga 

mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi. 

Indikator: 

1) Kami secara berkala menilai kebutuhan karyawan 

dalam hal pengasuhan anak, pengasuhan kerabat 

lanjut usia, dan pengasuhan anggota keluarga yang 

sakit. Kami mendukung akses ke pengasuhan anak 

baik dengan menyediakan layanan pengasuhan anak 

atau dengan menyediakan informasi dan sumber daya 

terkait layanan pengasuhan anak. 

2) Kami menawarkan manfaat perawatan tanggungan 

termasuk cuti, informasi, dan dukungan kepada orang 

tua baru (termasuk orang tua angkat dan asuh baru), 

mitra rumah tangga, dan mereka yang merawat anggota 

keluarga yang sakit parah atau memiliki kebutuhan 

khusus. Kami menyediakan ruang privat yang sesuai 

untuk ibu menyusui. 

3) Kami memiliki kebijakan cuti dan pengaturan kerja 

fleksibel yang wajar yang memberikan kesempatan bagi 

orang tua (baik ibu dan/atau ayah) untuk terlibat 

dalam pengasuhan anak. 
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c) Career Advancement 

Bahwa setiap administrasi kepabeanan termasuk DJBC 

harus menjamin kemudahan dan fleksibilitas akses bagi 

setiap gender dan keberagaman faktor lainnya, dalam hal 

pengembangan karir, pelatihan keterampilan teknis dan 

soft skill, dan berbagai mentoring kepemimpinan, 

networking yang secara strategis berkontribusi terhadap 

organisasi. Salah satu contoh misalnya membangun 

kanal/ talent pool wanita berbakat, yang dapat 

memperkuat komitmen organisasi bagi keberagaman dan 

inklusi. 

 

Indikator: 

1) Kami mengumpulkan, secara teratur, data terpilah 

menurut jenis kelamin untuk menganalisis tingkat 

promosi keseluruhan di antara perempuan dan laki-laki 

dan demografi lainnya untuk mengidentifikasi 

perbedaan dan menentukan program peningkatan karir 

yang tepat yang mungkin diperlukan, termasuk 

perencanaan suksesi. Kami menilai demografi 

partisipasi program kemajuan karir yang ada, dan 

mengatasi setiap perbedaan dalam partisipasi 

berdasarkan gender. 

2) Kami mendukung kelompok sumber daya karyawan 

(ERGs41) yang memenuhi kebutuhan organisasi dan 

mendukung kemajuan karir karyawan, dan jika 

diperlukan secara khusus melihat kemajuan karir 

wanita. 

3) Kami menetapkan, jika diperlukan, program 

pendampingan dan pembinaan khusus untuk wanita* 

yang berfokus pada perluasan jaringan, peningkatan 

visibilitas, dan pengembangan lebih lanjut keterampilan 

kepemimpinan. 

4) Kami menawarkan pelatihan yang fleksibel dan peluang 

pengembangan profesional yang mempertimbangkan 

aspek keseimbangan kehidupan kerja. 

5) Kami menerapkan sistem "pendaftaran minat" untuk 

menentukan minat pekerjaan dan tujuan karir 
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karyawan dengan memberikan informasi yang relevan 

tentang jalur karir yang tersedia di organisasi, dan 

mempertimbangkan karyawan yang memenuhi syarat 

yang telah terdaftar saat ada lowongan. 

6) Kami menilai dan mengatasi masalah yang dapat 

mencegah personel, terutama wanita*, menghadiri 

acara organisasi dan/atau pelatihan, termasuk waktu, 

tempat, dan masalah keamanan. 

7) Kami memberikan kesempatan yang setara gender 

untuk dan akses ke keterampilan kejuruan dan literasi 

bersertifikat, dan pelatihan teknologi informasi. 

8) Kami memberikan pelatihan kepada semua personel 

yang terlibat dalam evaluasi kinerja untuk memastikan 

bahwa proses tersebut bebas dari bias. 

 

3. PRINSIP III : HEALTH, SAFETY AND FREEDOM FROM VIOLENCE 

a) Health benefits 

Bahwa setiap administrasi kepabeanan termasuk DJBC 

harus menjamin dan melakukan investasi kesehatan 

pegawai yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kehadiran, semangat, komitmen dan produktivitas kerja. 

 

Indikator: 

1) Kami memberikan perlindungan dan asuransi 

kesehatan yang komprehensif yang merata bagi semua 

karyawan dan memenuhi kebutuhan khusus 

perempuan, misalnya terkait dengan kehamilan. Kami 

menawarkan rencana kesehatan yang mencakup 

perawatan prenatal dan perinatal, perawatan 

kesuburan, dan kontrasepsi, termasuk kontrasepsi 

darurat, tanpa batasan metode kontrasepsi. 

2) Kami memberikan informasi tentang hak karyawan, 

tunjangan, dan sumber daya yang tersedia kepada 

karyawan setelah pemberitahuan kehamilan, adopsi, 

situasi medis, atau penyakit yang memerlukan cuti 

panjang. Kami menyediakan ruang privat yang sesuai 

untuk ibu menyusui. 

3) Kami memiliki mekanisme untuk memantau 
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ketidakhadiran atau pergantian yang lebih tinggi dan 

untuk memahami penyebabnya, karena hal itu mungkin 

merupakan indikator dari lingkungan kerja yang sangat 

stres atau tidak sehat. 

 

b) Gender Based Violence  (GBV) 

Pelaku, korban, resiko dan dampak kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) pada akhirnya juga mempengaruhi 

kondusivitas tugas di tempat kerja, juga berpotensi 

terhadap keamanan pegawai lainnya. Maka setiap 

administrasi kepabeanan termasuk DJBC harus 

meningkatkan kesadaran bahaya KDRT, membuat 

mekanisme pelaporan gangguan terhadap keselamatan 

dan kenyamanan kerja, serta antipasi dan solusi 

organisasi untuk membantu aset SDM nya dari KDRT. 

Indikator: 

1) Kami mengaudit insiden kekerasan berbasis gender 

untuk menentukan apakah organisasi menangani 

masalah ini secara komprehensif dalam rencana aksi 

kesetaraan gendernya termasuk dengan memiliki 

langkah-langkah untuk mencegah hal ini dan 

mendukung staf yang menjadi korbannya. 

2) Kami menyertakan dan menangani kekerasan berbasis 

gender dalam rencana aksi kesetaraan gender 

administrasi kami (atau kebijakan keselamatan tempat 

kerja) yang memandu pemberi kerja untuk menyadari 

masalah tersebut, termasuk mengambil tindakan segera 

untuk memastikan keamanan karyawan yang terkena 

dampak dan karyawan lainnya. 

3) Kami memberikan pelatihan kesadaran tentang 

kekerasan berbasis gender, dengan pelatihan khusus 

untuk manajer dan personel keamanan tentang tanda-

tanda peringatan kekerasan dalam rumah tangga dan 

bagaimana mengelola situasi seperti itu. 

4) Kami secara berkala melakukan penilaian terhadap 

prosedur keamanan fisik yang ada, termasuk bekerja 

berpasangan (laki-laki-perempuan) di pos-pos 

perbatasan terpencil dan selama shift malam. Kami juga 

menilai secara teratur keselamatan karyawan, 
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khususnya wanita, saat bepergian ke dan dari tempat 

kerja, dan perjalanan terkait pekerjaan, dan 

keselamatan orang lain yang mengunjungi tempat kerja. 

Kami meninjau sejarah insiden kekerasan di tempat 

kerja di masa lalu untuk mengidentifikasi pola. Kami 

mencatat praktik terbaik dan tantangan dalam cara 

menangani insiden. 

5) Kami memiliki program dan kebijakan yang membahas 

kesejahteraan dan dukungan di tempat kerja bagi para 

korban kekerasan. 

6) Kami memiliki kebijakan tanpa toleransi yang 

ditampilkan secara publik untuk kata-kata/tindakan 

kekerasan, senjata api, dan/atau senjata lain di tempat 

kerja (kecuali sebagaimana diwajibkan dalam 

pelaksanaan tugas di tempat kerja). Kami menyediakan 

sarana untuk melaporkan insiden terkait, melakukan 

investigasi tindak lanjut segera, dan memastikan bahwa 

tidak ada tindakan pembalasan terhadap karyawan 

yang melaporkan atau mengalami kekerasan di tempat 

kerja. 

7) Kami memiliki jaringan sumber daya kekerasan di 

tempat kerja eksternal untuk organisasi yang mencakup 

konselor, konsultan keamanan, dan penegak hukum 

setempat. 

 

c) Harassment including Sexual Harassment  

Kekerasan di tempat kerja adalah terkait keamanan, 

kesehatan dan hal sejenis lainnya dalam bentuk pelecehan 

verbal dan fisik, pelecehan seksual, atau dalam kasus 

ekstrim seperti penganiayaan dan pembunuhan. Pegawai 

yang diintimidasi kekerasan di tempat kerja dapat ditandai 

dengan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, sulit 

berkonsentrasi dalam pekerjaan, contra-produktive, 

bahkan mungkin lalai meninggalkan tugasnya. Setiap 

administrasi kepabeanan termasuk DJBC perlu 

membangun kondisi kerja yang aman dan nyaman, 

bahagia dan tentram, setiap pegawai saling respek, 

menghibur, menghargai dan mendukung pegawai yang 

terkena dampak kekerasan, serta memberikan fasilitas 
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dukungan seperti bantuan proses hukum atau melawan 

publikasi negatif. 

Indikator: 

1) Kami memiliki platform dan mekanisme pelaporan dan 

dukungan untuk mendorong para korban diskriminasi 

atau pelecehan termasuk pelecehan seksual untuk 

melaporkan insiden tersebut. Kami menanggapi dan 

bertindak tegas untuk mengatasi insiden tersebut. 

2) Kami memastikan bahwa kebijakan kami yang 

menangani segala jenis pelecehan termasuk pelecehan 

seksual dikomunikasikan dengan jelas kepada 

karyawan kami dan publik. 

3) Kami mengadakan pelatihan secara teratur untuk 

semua karyawan dalam mendeteksi, mencegah, dan 

menangani pelecehan, termasuk pelecehan dan 

pelecehan seksual. Pelatihan ini adalah bagian dari 

kurikulum pelatihan wajib administrasi kami. 

 

4. PRINSIP IV : GOVERNANCE AND LEADERSHIP 

a) Governance and management 

Berbagai studi telah menunjukkan bagaimana korelasi 

positif antara kinerja organisasi dan proporsi wanita dalam 

sektor pelayanan publik. Dengan demikian, setiap 

administrasi kepabeanan termasuk DJBC harus 

memastikan keterwakilan perempuan di setiap posisi vital. 

Hal ini juga akan memberikan pesan yang kuat dan positif 

kepada pegawai dan masyarakat, bahwa organisasi 

mempunyai keseimbangan manajemen resiko dan 

komitmen keberagaman yang kuat terhadap nilai strategi 

organisasi yang sesungguhnya. Karena dalam era 

globalisasi, nilai strategis dan operasional yang tepat akan 

mendorong inovasi dan berkontribusi terhadap citra publik 

yang lebih positif. 

 

Indikator: 

1) Kami meninjau demografi semua posisi eksekutif, 

termasuk komite eksekutif senior jika berlaku. Kami 

menganalisis jumlah wanita dan pria yang dipromosikan 
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ke posisi manajemen, termasuk posisi dengan 

pengambilan keputusan anggaran. 

2) Kami mengumpulkan dan menganalisis data terpilah 

menurut jenis kelamin dari staf yang terdaftar dalam 

program pelatihan, berapa banyak karyawan yang 

ditawari pekerjaan dan promosi, dan berapa banyak 

yang mungkin menolak posisi manajemen dan 

alasannya. Kami mengukur dampak program mentoring, 

sponsorship, dan networking terhadap kesuksesan 

karyawan. 

3) Kami melakukan wawancara keluar untuk menentukan 

apakah alasan kepergian karyawan perempuan dan 

laki-laki dari organisasi terkait dengan masalah 

kesetaraan gender. 

4) Kami mengukur umpan balik karyawan tentang praktik 

kesetaraan dan keragaman gender dan menganalisis 

hasilnya berdasarkan gender. 

5) Kami memiliki kebijakan dan melakukan upaya proaktif 

untuk merekrut dan menunjuk perempuan dan laki-laki 

untuk posisi manajerial. Kami memberikan pedoman 

internal khusus untuk memastikan bahwa kandidat 

perempuan dan laki-laki adalah bagian dari setiap 

proses rekrutmen posisi manajemen. 

6) Kami memperluas proses pencarian eksekutif dan 

direktur untuk mengidentifikasi calon perempuan dan 

laki-laki potensial yang mungkin menjadi pemimpin 

dalam organisasi atau di luar organisasi. 

7) Kami melembagakan proses tinjauan 360 derajat penuh 

bagi para manajer untuk menentukan sejauh mana 

mereka dianggap berkomitmen terhadap kesetaraan dan 

inklusi gender, dan memasukkan kemajuan dalam 

menerapkan inisiatif kesetaraan gender sebagai faktor 

dalam tinjauan kinerja manajer. 

8) Kami memeriksa potensi dampak kesetaraan gender 

yang merugikan dari alokasi anggaran pada 

kompensasi, pelatihan, perekrutan dan pengembangan 

profesional untuk memastikan bahwa sumber daya yang 

cukup dialokasikan untuk inisiatif kesetaraan dan 

keragaman gender. 
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b) Leadership 

Cara efektif untuk menciptakan kesetaraan gender adalah 

dengan menunjukkan komitmen organisasi melalui nilai, 

strategi, misi dan tindakan, yang ditetapkan oleh 

manajemen senior di etiap administrasi kepabeanan 

termasuk DJBC. Dengan demikian, akan terlihat 

perbedaan besar dalam agenda strategis organisasi yang 

pasti juga akan memberikan pengaruh besar terhadap 

performa kinerja organisasi. 

Indikator: 

1) Kami menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari 

strategi perusahaan kami secara keseluruhan, termasuk 

misi, nilai, dan tujuan strategis kami. Kami 

menyertakan pernyataan kepemimpinan tentang tujuan 

kesetaraan gender oleh Kepala Administrasi dalam 

materi publik seperti situs web kami, rencana tahunan, 

dan laporan. Kebijakan kami mematuhi perjanjian dan 

konvensi internasional dan regional yang relevan yang 

berkaitan dengan kesetaraan gender. 

2) Kami melembagakan pengawasan kinerja kesetaraan 

gender dengan mengintegrasikan pengawasan ke dalam 

komite dewan manajemen atau memilih eksekutif senior 

yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kami 

menetapkan tujuan dan target seluruh organisasi untuk 

kesetaraan gender dan prosedur untuk memantau 

kemajuan melalui kerangka kerja monitoring dengan 

indikator yang memadai. 

3) Kami memastikan kepemilikan tingkat eksekutif atas 

kinerja kesetaraan gender sebagai bagian dari Rencana 

Aksi kami, dengan mengembangkan dan menerapkan 

kebijakan organisasi, prosedur, pelatihan, dan 

mekanisme pelaporan internal untuk memastikan 

akuntabilitas dan implementasi di seluruh organisasi. 

4) Kami mengaudit inisiatif kesetaraan gender secara 

teratur untuk sumber daya yang memadai dan struktur 

untuk implementasi penuh, termasuk mengidentifikasi 

pemilik inisiatif dan pendukung berkomitmen dari 

seluruh unit bisnis atau divisi untuk mempelopori 
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inisiatif ini. 

5) Kami melibatkan pembuat kebijakan untuk 

mendapatkan dukungan mereka untuk implementasi 

kebijakan atau program kesetaraan dan/atau 

keragaman gender yang lebih baik, kapan pun 

diperlukan. 

 

5. PRINSIP V : CUSTOMS ADMINISTRATION AND STAKEHOLDER 

RELATIONS 

a) Customs policies and procedures 

Bahwa Revised Kyoto Convention dan instrument 

serta standarnya disusun untuk simplifikasi kebijakan 

dan prosedur kepabeanan, sementara di sisi lain prosedur 

ini belum sepenuhnya diadopsi oleh administrasi 

kepabeanan, termasuk DJBC. 

 

Kebijakan dan prosedur kepabeanan juga dinilai 

banyak belum dipahami oleh stakeholders eksternal, 

terutama small and medium business enterprises atau 

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berdasarkan data 

empiris adalah digerakkan oleh kaum wanita. Hal ini 

disebabkan karena tingkat melek huruf, kebijakan dan 

teknologi wanita di negara berkembang termasuk 

Indonesia adalah masih rendah, sehingga kaum wanita 

memiliki resiko yang lebih tinggi sebagai sasaran oknum 

pegawai berintegritas rendah. 

Oleh karena itu, setiap administrasi kepabeanan 

termasuk DJBC harus melakukan segala upaya untuk 

memastikan semua lapisan stakeholders mendapatkan 

akses dan manfaat yang sama, serta menerapkan praktek 

kepabeanan internasional yang terbaik, antara lain 

dengan cara penyederhanaan dan harmonisasi prosedur, 

saluran komunikasi dan persyaratan yang transparan. 

 

Indikator: 

1) Kami memastikan bahwa semua klien, tanpa 

memandang jenis kelamin atau latar belakang, 

diperlakukan sama sehubungan dengan kebijakan dan 
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prosedur Bea Cukai. Kami mengotomatiskan prosedur 

Bea Cukai untuk mengurangi kejadian korupsi, kami 

memanfaatkan teknologi secara efektif dan kami 

mengatasi dampak yang berbeda dari reformasi 

teknologi dalam prosedur Bea Cukai pada perempuan 

dan laki-laki. 

2) Kami memastikan bahwa semua pedagang, termasuk 

pedagang perempuan informal diberikan informasi yang 

relevan tentang kebijakan dan prosedur Bea Cukai. 

Kami mengambil langkah proaktif untuk menjaga dialog 

yang bermanfaat dengan pedagang perempuan, melalui 

berbagai asosiasi pedagang perempuan (bila perlu), 

untuk memastikan bahwa kami memberikan informasi 

terkini dan langsung tentang kebijakan dan prosedur 

Bea Cukai dan juga untuk memastikan bahwa layanan 

dan fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan spesifik 

semua pedagang. 

3) Kami memastikan bahwa prosedur Bea Cukai 

disederhanakan sesuai dengan undang-undang 

nasional, untuk memungkinkan pedagang lintas batas 

informal, banyak di antaranya adalah perempuan, 

untuk bertransaksi bisnis dengan mudah. 

4) Kami mendorong usaha kecil untuk memanfaatkan 

pengecualian dan pita tarif preferensial, kapan pun 

undang-undang nasional menawarkan opsi tersebut. 

Kami menyediakan pemrosesan jalur cepat untuk 

pedagang kecil, bila memungkinkan. 

5) Kami menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya 

sosialisasi tentang semua kebijakan dan prosedur 

Kepabeanan yang menangani kebutuhan khusus 

pedagang wanita untuk mempromosikan peningkatan 

tingkat kepatuhan. 

 

b) Border operations 

Bahwa area perbatasan baik itu darat, laut dan udara 

adalah tempat lalu lintas yang sibuk dan penuh alat berat. 

Maka konsentrasi para pegawai di perbatasan baik itu 

imigrasi, karantina, kepolisian, militer, juga administrasi 

kepabeanan termasuk DJBC adalah sangat berpotensi 
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mengintimidasi perempuan dan kelompok minoritas yang 

rendah pemahamannya dalam prosedur kepabeanan. 

Selain itu, konsentrasi tinggi transien pria di perbatasan 

juga menciptakan resiko khusus bagi wanita. Oleh karena 

itu, setiap administrasi kepabeanan termasuk DJBC harus 

berupaya membuat kebijakan dan prosedur kepabeanan di 

perbatasan yang menjamin tidak adanya perendahan 

wanita maupun keberagaman faktor lainnya seperti 

pelecehan, pencurian dan pemerkosaan. 

 

Indikator: 

1) Kami memastikan bahwa perempuan dan laki-laki 

diperlakukan dengan rasa hormat dan martabat yang 

sama di penyeberangan perbatasan. Kami membangun 

sarana dan mekanisme pelaporan yang aman dan 

rahasia bagi perempuan dan laki-laki untuk melaporkan 

pelanggaran di perbatasan. 

2) Kami memahami risiko khusus yang dihadapi 

perempuan di daerah perbatasan, termasuk dari pejabat 

dan dari pedagang/pemain lain di daerah perbatasan. 

Kami memastikan bahwa Administrasi berkontribusi 

untuk membuat perbatasan menjadi tempat yang aman 

bagi perempuan dan laki-laki. Kami memastikan bahwa 

pada saat pemeriksaan fisik (tubuh) dilakukan oleh Bea 

Cukai terhadap perempuan yang melintasi perbatasan, 

pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat Bea dan 

Cukai perempuan, begitu pula sebaliknya untuk laki-

laki atau pejabat perempuan pengganti yang ditunjuk. 

3) Kami memastikan bahwa standar layanan dan informasi 

penting tentang prosedur Bea Cukai terlihat jelas di 

perbatasan dan di tempat lain sebagaimana mestinya. 

Kami memastikan bahwa informasi yang diberikan di 

perbatasan tidak mengandung bias gender atau 

keragaman. 

4) Kami membangun dialog yang konstruktif dan 

terstruktur dengan sektor swasta untuk tujuan 

memberikan informasi tentang hal-hal yang menjadi 

perhatian bersama. Agen pialang pabean menyadari 

kebijakan, program, dan kegiatan kesetaraan dan 
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keragaman gender kami. 

5) Kami menyediakan alat untuk memungkinkan 

karyawan menjalankan fungsinya termasuk inspeksi 

dengan cara yang efisien dan responsif gender, misalnya 

dengan menciptakan lingkungan yang aman dan 

membuat seragam Bea Cukai yang sesuai dan nyaman 

untuk inspektur wanita dan pria. 

6) Kami menyediakan infrastruktur dan akses pelayanan 

publik yang memadai di semua perbatasan untuk 

memfasilitasi penempatan petugas Bea dan Cukai baik 

perempuan maupun laki-laki untuk mencapai 

kesetaraan gender, termasuk fasilitas yang memadai 

(akomodasi, ruang ganti pria/wanita dan toilet) dll. 

Kami juga memastikan bahwa terdapat fasilitas terpisah 

(toilet/ruang ganti) untuk umum dan bagi pejabat 

untuk menghindari interaksi antara pedagang dan 

petugas, guna meminimalkan risiko masalah integritas. 

7) Kami melakukan survei evaluasi (dinilai dalam bahasa 

yang berbeda) untuk menentukan apakah pengusaha 

(baik perempuan dan laki-laki dan khususnya UKM) 

telah benar-benar memahami prosedur yang 

disederhanakan, sistem pelaporan pengaduan, langkah-

langkah fasilitasi (misalnya tarif preferensial) dan 

kewajiban mereka terhadap Bea Cukai dan 

lembaga/institusi perbatasan lainnya.  

 

c) Stakeholder relations 

Untuk dapat memahami sepenuhnya kebutuhan para 

pemangku kepentingan, maka setiap administrasi 

kepabeanan termasuk DJBC harus melakukan konsultasi 

seluas- luasnya kepada pemangku eksternal seperti 

customs broker, importir, eksportir, industri dan 

perdagangan, asosiasi, logistik dan pedagang lintas batas. 

Memberikan akses konsultasi khusus bagi wanita dari 

berbagai lapisan stakeholders dimaksud juga sangat 

penting dilakukan administrasi kepabeanan, sebagai 

bagian strategi hubungan pemangku kepentingan yang 

lebih luas. 
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Indikator: 

1) Kami berkonsultasi dengan berbagai kelompok 

pemangku kepentingan, termasuk mereka yang 

mewakili kepentingan unik pedagang perempuan, 

seperti asosiasi pedagang perempuan agar dapat lebih 

memahami dan mempertimbangkan kebutuhan 

pemangku kepentingan perempuan dan laki-laki yang 

berbeda. 

2) Kami memastikan bahwa hubungan antara Bea Cukai 

dan asosiasi perempuan sering terjalin dan konstruktif. 

Kami mendukung kerja asosiasi pedagang perempuan 

melalui kampanye informasi, pendidikan dan 

komunikasi. Kami secara aktif mempromosikan 

kepatuhan terhadap prosedur Bea Cukai di antara 

semua pedagang. 

3) Kami menetapkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme 

keluhan non-pembalasan yang tidak memihak (nomor 

telepon pihak lain) yang menyediakan pemasok, 

pelanggan, dan pihak ketiga yang dapat digunakan 

untuk melaporkan insiden anonimitas dengan akses 

24/7, untuk mencegah masalah integritas, pelecehan, 

diskriminasi, dan pelanggaran semaksimal mungkin. 

Kami menyediakan perincian jenis pengaduan yang 

diajukan menggunakan data terpilah menurut jenis 

kelamin, dan data dibagi berdasarkan kriteria 

keragaman lainnya jika diperlukan. 

4) Kami menangani isu-isu terkait kesetaraan gender yang 

muncul dari interaksi antara pemangku kepentingan 

dan Bea Cukai untuk menghindari pelecehan, termasuk 

pelecehan seksual dan intimidasi petugas Bea Cukai, 

dan/atau oleh pejabat Bea Cukai. 

5) Kami secara aktif terlibat dan bekerja sama dengan 

lembaga pemerintah lain yang bekerja di perbatasan 

untuk mendorong harmonisasi kebijakan terkait 

kesetaraan gender dan keragaman dalam operasi 

perbatasan. 
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E. WCO DECLARATION ON GENDER EQUALITY AND DIVERSITY IN 

CUSTOMS 

Declaration on GED in Customs menguraikan tujuan umum, 

serta visi untuk WCO dan anggotanya, untuk memajukan 

agenda GED. Deklarasi tersebut berisi delapan poin tindakan, 

yang implementasinya akan memungkinkan administrasi 

kepabeanan mencapai hasil yang lebih baik dalam 

pengimplementasian GED. Deklarasi GED diadopsi dengan 

suara bulat pada Sidang Dewan WCO ke-137 pada bulan 

Desember 2020. 

Poin-poin deklarasi adalah sebagai berikut: 

1. Meminta negara anggota untuk mengadopsi kebijakan non-

diskriminasi atas dasar jenis kelamin, etnis dan / atau alasan 

lain seperti yang dinyatakan dalam undang-undang anti-

diskriminasi di negara anggota masing-masing. 

2. Mendorong negara anggota untuk berbagi pengalaman mereka 

tentang penerapan kesetaraan dan keragaman gender di Bea 

Cukai. 

3. Mendorong Administrasi Kepabeanan untuk berbagi praktik 

terbaik yang terkait dengan monitoring dan metodologi evaluasi 

untuk menilai kemajuan kesetaraan dan keragaman gender di 

Bea Cukai. 

4. Mengadvokasi untuk meningkatkan kerjasama dengan para 

pemangku kepentingan terkait pada topik kesetaraan dan 

keragaman gender. 

5. Mendukung work-life balance bagi pegawai Bea Cukai. 

6. Menggarisbawahi pentingnya mencegah segala jenis pelecehan 

dan/atau kekerasan berbasis gender di semua bidang Bea 

Cukai. 

7. Mendorong negara anggota untuk terus mempromosikan 

peluang pengembangan kepemimpinan bagi perempuan dan 

kelompok lain yang kurang terwakili melalui inisiatif yang 

ditargetkan seperti program mentor. 

8. Mendorong Sekretariat WCO, sebagai perwakilan dari 

Keanggotaan WCO yang beragam, untuk berkomitmen dan 

berbagi kebijakannya tentang kesetaraan dan keragaman 
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gender, sebagai dorongan kepada administrasi kepabeanan. 

 

F. NETWORK FOR GENDER EQUALITY AND DIVERSITY IN 

CUSTOMS  

Network for GED in Customs merupakan mandat dari 

keputusan sidang Policy Commission Desember 2019. 

Berdasarkan hasil WCO Council Desember 2020 dan adopsi 

Deklarasi GED, ruang lingkup network telah diperluas untuk 

memiliki peran yang lebih strategis dalam menindaklanjuti 

implementasi deklarasi ini, dan melengkapi pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh Virtual Working Group (VWG) dalam 

mempromosikan penggunaan GEOAT dan menerapkan prinsip-

prinsip pedoman deklarasi. 

Network for Gender Equality and Diversity in Customs 

bertujuan untuk: 

1. Mendukung tujuan Deklarasi WCO tentang kesetaraan dan 

keragaman gender di kepabeanan tingkat tinggi dengan 

melengkapi Kelompok Kerja Virtual; 

2. Memfasilitasi pertukaran pengalaman inspirasional dari 

pejabat/pemimpin Bea Cukai yang telah berkontribusi untuk 

memajukan agenda ini, sehingga mempromosikan juara untuk 

kesetaraan dan keragaman gender di kepabeanan; 

3. Mengadvokasi kebutuhan dan manfaat penerapan kebijakan 

dan prosedur yang responsif gender dan inklusif dalam 

administrasi kepabeanan – baik secara internal maupun 

eksternal; 

4. Memahami tantangan yang mengakibatkan kurangnya 

kesetaraan dan keragaman gender, di tingkat organisasi dan 

kelas, dalam administrasi kepabeanan untuk membangun 

pengetahuan dan mendorong dukungan khusus untuk 

perubahan; 

5. Mendorong peningkatan dan dukungan berkelanjutan dari 

manajemen senior untuk mempromosikan dan menerapkan 

kesetaraan dan keragaman gender di kepabeanan. 
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VII. FORMAT KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA/TIM PUG  

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR : KEP-…./KODE KANTOR/TAHUN 

TENTANG 

TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER 

NAMA SATUAN KERJA TAHUN … 

 

KEPALA SATUAN KERJA DJBC, 

Menimbang : a. Bahwa implementasi pengarusutamaan gender di 

lingkungan Kementerian Keuangan merupakan 

kegiatan yang terintegrasi dengan program 

strategis yang telah direncanakan; 

b. Bahwa dalam rangka menjaga implementasi 

Pengarusutamaan Gender (PUG) secara 

berkesinambungan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala NAMA SATUAN KERJA yang 

ditandatangani untuk dan atas nama Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai tentang Tim 

Pengarusutamaan Gender NAMA SATUAN 

KERJA; 

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK. 

01/2018 tentang Pedoman Implementasi 

Pengarusutamaan Gender di Lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

Nomor 133/BC/2021 Tentang Panduan 

Implementasi Pengarusutamaan Gender di 

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA TENTANG 

TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER NAMA SATUAN 

KERJA TAHUN … 

 



  

 

- 115 - 

PERTAMA : Menetapkan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) 

NAMA SATUAN KERJA dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan KEPALA NAMA SATUAN KERJA ini. 

KEDUA : Tim PUG NAMA SATUAN KERJA sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

1. Menyusun program kerja dan rencana 

kegiatan kelompok kerja/tim PUG; 

2. Melaksanakan program kerja dan rencana 

kegiatan kelompok kerja/tim PUG; 

3. Mendorong pelaksanaan analisis gender 

terhadap kebijakan, program, dan kegiatan 

pada satuan kerja yang bersangkutan; 

4. Membantu satuan kerja bersangkutan dalam 

merumuskan kebijakan, program dan kegiatan 

yang responsif gender; 

5. Mendorong terpenuhinya sarana dan 

prasarana untuk kebutuhan praktis gender; 

6. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan/atau 

advokasi pengarusutamaan gender kepada 

pegawai di lingkungan NAMA SATUAN KERJA; 

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 

pelaksanaan pengarusutamaan gender di 

lingkungan NAMA SATUAN KERJA (khusus 

Kantor Pusat/Kantor Wilayah DJBC 

ditambahkan “dan satuan kerja yang 

dibawahinya”); 

8. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada 

KEPALA SATUAN KERJA. 

KETIGA : Tim PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

PERTAMA terdiri atas: 

1. Pengarah (khusus Kantor Pusat DJBC); 

2. Penanggung Jawab; 

3. Ketua; 

4. Sekretaris; 
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5. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan 

Kebijakan; 

6. Kelompok Kerja Bidang Komunikasi, Informasi, 

dan Edukasi; 

7. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana 

8. Gender Focal Point; 

KEEMPAT : Struktur Tim PUG sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum PERTAMA memiliki rincian tugas sebagai 

berikut: 

1. Pengarah memberikan arahan untuk dan atas 

implementasi pengarusutamaan gender di 

lingkungan DJBC (khusus Kantor Pusat DJBC); 

2. Penanggung Jawab bertanggungjawab atas 

implementasi pengarusutamaan gender di 

lingkungan NAMA SATUAN KERJA; 

3. Ketua bertugas menetapkan target dan ruang 

lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, 

memimpin pelaksanaan kegiatan tim dan 

mengevaluasi berbagai kegiatan yang terkait 

dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tim;     

4. Sekretaris bertugas melaksanakan kegiatan surat 

menyurat, kearsipan, mengisi/memperbarui 

data/laporan yang berkaitan dengan 

implementasi pengarusutamaan gender dalam 

Aplikasi SIPEGIKU; 

5. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan 

Kebijakan bertugas untuk: 

a. Menyusun program kerja dan rencana 

kegiatan kelompok kerja/tim PUG; 

b. Melaksanakan program kerja dan rencana 

kegiatan kelompok kerja/tim PUG; 

c. Mendorong satuan kerja menyiapkan data 

terpilah untuk kepentingan penyusunan 

kebijakan terkait pengarusutamaan gender; 

d. Mendorong satuan kerja menyusun 

Perencanaan dan Penganggaran yang 

Responsif Gender (PPRG) yang terdiri dari 

penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), 
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Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference 

(KAK/TOR), Gender Budget Statement (GBS), 

dan Anggaran Responsif Gender (ARG) dari 

kebijakan/program/kegiatan terkait 

pengarusutamaan gender;  

e. Mendorong satuan kerja melaksanakan 

kebijakan/program/kegiatan terkait 

pengarusutamaan gender; 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan implementasi pengarusutamaan 

gender di NAMA SATUAN KERJA 

(khusus Kantor Pusat/Kantor Wilayah DJBC 

ditambahkan “dan melakukan monitoring, 

evaluasi, pembinaan, dan asistensi 

pelaksanaan implementasi PUG pada satuan 

kerja yang dibawahinya”); 

6. Kelompok Kerja Bidang Komunikasi, Informasi, 

dan Edukasi bertugas untuk: 

a. Mempersiapkan kegiatan 

seremonial/maklumat/ pernyataan komitmen 

pimpinan dalam mengimplementasikan 

pengarusutamaan gender di NAMA SATUAN 

KERJA beserta perangkat acaranya; 

b. Mempersiapkan acara sosialisasi beserta 

perangkat acaranya dalam kegiatan yang 

bertema pengarusutamaan gender; 

c. Melakukan publikasi melalui media cetak, 

media elektronik dan/atau media sosial 

tentang semua kegiatan terkait 

pengarusutamaan gender; 

d. Menyediakan sarana edukasi tentang 

pengarusutamaan gender kepada pegawai 

maupun pengguna jasa; 

e. Melaksanakan dokumentasi 

program/kegiatan dalam rangka implementasi 

pengarusutamaan gender; 

7. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana 

bertugas untuk: 
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a. Mengidentifikasi kebutuhan Sarana dan 

Prasarana kantor untuk mendukung 

implementasi pengarusutamaan gender; 

b. Mendorong penyediaan kebutuhan sarana dan 

prasarana sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEEMPAT angka 7 huruf a; 

c. Melakukan pengecekan dan mendorong 

pembaruan secara berkala terhadap sarana 

dan prasarana dimaksud; 

8. Gender Focal Point bertugas untuk menjadi 

penggerak PUG di satuan kerjanya masing-

masing. 

KELIMA : Masing-masing kelompok kerja dari Tim PUG 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA 

bertanggung jawab dan wajib membuat laporan 

pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim. 

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan 

dan dilaksanakannya Keputusan KEPALA SATUAN 

KERJA ini dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NAMA SATUAN 

KERJA pada tahun berjalan. 

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan/perubahan dalam Keputusan ini akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

KEDELAPAN  Keputusan KEPALA SATUAN KERJA ini mulai 

berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 

Desember … . 

  Salinan Keputusan KEPALA SATUAN KERJA ini 

disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

  

   Ditetapkan di … 
Pada tanggal ….  

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

 
KEPALA SATUAN KERJA 

 

  

 
NAMA TERANG  KEPALA SATUAN KERJA 
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SUSUNAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER  

NAMA SATUAN KERJA 

 

Pengarah (khusus Kantor Pusat 
DJBC) 

: JABATAN, NAMA, NIP 

Penanggung Jawab : JABATAN, NAMA, NIP 

Ketua Tim : JABATAN, NAMA, NIP 

Sekretaris : JABATAN, NAMA, NIP 

Anggota : 1. JABATAN, NAMA, NIP 

2. JABATAN, NAMA, NIP 

3. dll. 

Koordinator Bidang Perencanaan dan 
Kebijakan  

: JABATAN, NAMA, NIP 

Anggota : 1. JABATAN, NAMA, NIP 

2. JABATAN, NAMA, NIP 

3. dll. 

Koordinator Bidang Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi 

: JABATAN, NAMA, NIP 

Anggota : 1. JABATAN, NAMA, NIP 

2. JABATAN, NAMA, NIP 

3. dll. 

Koordinator Bidang Sarana dan 
Prasarana 

: JABATAN, NAMA, NIP 

Anggota : 1. JABATAN, NAMA, NIP 

2. JABATAN, NAMA, NIP 

3. dll. 

Gender Focal Point : 1. JABATAN, NAMA, NIP 

2. JABATAN, NAMA, NIP 

3. dll. 

 
   

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

 
KEPALA SATUAN KERJA 

 

  

 
 

NAMA TERANG  KEPALA SATUAN KERJA 
  

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA 

NOMOR KEP-    /KODE SATUAN KERJA/… 

TENTANG TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER NAMA 

SATUAN KERJA TAHUN … 
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VIII. PANDUAN PELAKSANAAN KOMPETISI DALAM IMPLEMENTASI 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN DJBC 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

Implementasi PUG di lingkungan DJBC oleh Kantor Pusat DJBC 

dan Persiapan Lomba Implementasi PUG tingkat Kementerian 

Keuangan, Kantor Pusat DJBC mengadakan lomba implementasi 

PUG antar satuan kerja di lingkungan DJBC.  

 

B. KETENTUAN PENILAIAN 

1. KRITERIA PESERTA 

a. Satuan Kerja Kantor Vertikal 

1) Kantor Wilayah DJBC (Kanwil DJBC) 

2) Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai (KPU BC) 

3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 

4) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) 

5) Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) 

 

b. Persyaratan: 

1) Setiap satuan kerja yang belum pernah menjadi Juara 1, 2 

dan 3 lomba PUG antar vertikal tingkat Kementerian 

Keuangan berhak sebagai peserta. 

2) Masing-masing peserta wajib melakukan pengisian profil 

dan implementasi PUG pada Aplikasi SIPEGIKU. 

3) Masing-masing peserta wajib menyampaikan summary 

perjalanan implementasi PUG dalam bentuk narasi, dengan 

ketentuan: 

a) maksimal 3 halaman ukuran A4, font Arial 11, spasi 

1,15  

b) ruang lingkup meliputi antara lain analisis gender 

melalui pengolahan data terpilah, perumusan 

kebijakan responsif gender beserta dampaknya, inovasi 

layanan responsif gender. 

 

2. KOMPONEN PENILAIAN: 

a. Pemahaman pimpinan unit dan seluruh pegawai tentang 

konsep gender dan PUG (Bobot 40%). 
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b. Kebijakan yang responsif gender (Bobot 40%), antara lain: 

1) Komitmen dalam Implementasi PUG (misalnya rencana 

kerja/roadmap implementasi PUG dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi satuan kerja, pakta/deklarasi, pembentukan 

Duta PUG) 

Komitmen Politik dan Kepemimpinan merupakan syarat 

utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan menjadi 

kunci terpenting dalam mencapai tujuan PUG secara nyata. 

Komitmen politik adalah keberpihakan seorang pemimpin 

terhadap prioritas isu gender dalam organisasi yang 

dipimpinnya. Komitmen politik dapat diwujudkan dalam 

bentuk dukungan terhadap pelaksanaan PUG.  

Komitmen Pimpinan antara lain dituangkan dalam 

dokumen perencanaan strategis atau dokumen perencanaan 

kegiatan lainnya (roadmap atau rencana kegiatan, pakta, 

deklarasi, maklumat pimpinan atas implementasi PUG), 

serta dalam bentuk kegiatan PUG lainnya. 

Selain itu komitmen juga direfleksikan melalui peran aktif 

atau partisipasi aktif pimpinan dalam kegiatan yang 

mendukung keadilan dan kesetaraan gender baik dalam 

internal maupun eksternal unit, misalnya kehadiran 

pimpinan dalam kegiatan PUG internal seperti 

pengangkatan Duta PUG/Gender Focal Point, peresmian 

sarpras PUG, kehadiran pimpinan dalam forum yang 

mendukung kesetaraan gender baik di internal maupun 

eksternal Kementerian Keuangan. 

 

2) Kelembagaan PUG sebagai wujud komitmen dari pimpinan 

satuan kerja vertikal terhadap pelaksanaan PUG 

Adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang 

mendukung implementasi PUG, dapat berbentuk Kelompok 

kerja/tim PUG, Gender Focal Point, dan lain-lain. 

 

3) Kebijakan dan inovasi layanan (untuk stakeholder internal, 

dan eksternal unit, serta customer/pengguna layanan) yang 

responsif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
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Kriteria Kebijakan dan Inovasi Layanan yang responsif 

gender yang sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai 

berikut: 

a) Mengakomodasi kebutuhan, permasalahan, pengalaman 

dan apirasi laki laki dan perempuan termasuk kaum 

yang rentan seperti lansia, difabel dan anak-anak 

b) Mengurangi kesenjangan peran antara laki dan 

perempuan 

c) Bersifat layanan/customer’s perspective 

 

Kebijakan responsif gender dapat dituangkan dalam bentuk 

Keputusan/Surat Edaran/Nota Dinas/Surat Tugas 

Pimpinan Satuan kerja, atau bentuk Dokumen Kebijakan 

Lainnya.  

Beberapa kebijakan responsif gender di Kementerian 

Keuangan antara lain PMK Nomor 156/PMK.07/2020 

tentang BLT Dana Desa, PMK Nomor 110/PMK.03/2020 

Insentif PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah, PMK 

Nomor 85/PMK.05/2020 Relaksasi UMi, PMK Nomor 

90/PMK.06/2016 Diperbarui dengan PMK Nomor 

213/PMK.06/2020 E-auction. 

 

4) Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi PUG kepada 

stakeholder/customer 

KIE PUG dapat berupa internalisasi maupun eksternalisasi 

PUG yang dilakukan melalui berbagai media komunikasi 

seperti kegiatan pembelajaran, Focus Group Disscusion, 

Webinar, dan media sosial atau media informasi lainnya. 

Internalisasi merupakan upaya untuk mengedukasi 

implementasi PUG kepada seluruh pegawai. Eksternalisasi 

merupakan upaya untuk mengedukasi pihak eksternal baik 

melalui sosialisasi, benchmarking, dan replikasi. 

Replikasi PUG merupakan upaya eksternalisasi dengan 

memberikan fungsi mentoring dan konsultasi kepada 

institusi lain baik privat maupun publik untuk 

mengimplementasikan kebijakan atau inovasi layanan 

responsif gender. Benchmarking Implementasi PUG 

merupakan langkah awal studi banding implementasi PUG 
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oleh institusi lain baik privat maupun publik. 

Contoh: Replikasi layanan prioritas bagi kelompok rentan 

oleh Pemerintah Daerah, benchmarking implementasi PUG 

oleh perusahaan, sosialisasi kebijakan penanganan 

pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, sosialisasi 

“Work Life Balance”, pembelajaran PUG melalui e-learning 

PPRG, pemanfaatan media elektronik seperti website, 

instagram, dll. 

 

5) Analisis Gender dalam perumusan kebijakan dan inovasi 

layanan melalui pengolahan data terpilah 

Berdasarkan KMK 807/KMK.01/2018, analisis gender 

dilakukan melalui Gender Analysis Pathway atau (GAP). 

Analisis gender dilakukan dengan mengolah data terpilah 

(sex dissagregated data) untuk menemukenali ada tidaknya 

isu diskriminasi terhadap gender. 

 

6) Partisipasi masyarakat dalam implementasi PUG 

diantaranya pengguna layanan, akademisi, dan masyarakat 

setempat 

Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam 

implementasi pengarusutamaan gender. Peran serta 

masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum 

komunikasi dengan para pengguna layanan, akademisi, dan 

masyarakat setempat. 

 

7) Benefit yang dirasakan oleh stakeholder/customer atas 

kebijakan responsif gender (testimoni stakeholder internal 

dan eksternal Kemenkeu yang disampaikan dalam forum 

penilaian) 

 

c. Sarana dan prasarana fisik gedung perkantoran (Bobot 20%). 

Penerapan strategi PUG yang dinilai dalam lomba adalah 

terkait dengan pelaksanaan pembangunan prasarana fisik 

gedung perkantoran yang telah memperhatikan dan 

mengintegrasikan kebutuhan, permasalahan, kesulitan 

perempuan dan laki-laki serta orang-orang dengan kebutuhan 



  

 

- 124 - 

khusus. Adapun aspek yang dinilai adalah sebagai berikut: 

1) ketersediaan ruang laktasi/menyusui bagi pegawai 

perempuan dan stakeholder: 

a) ketersediaan ruang laktasi/menyusui bagi pegawai dan 

stakeholder perempuan; 

b) kebersihan ruangan; 

2) ketersediaan toilet yang terpisah untuk 

pegawai/pengunjung/tamu perempuan, laki-laki dan 

kelompok difable; 

3) ruang tunggu dan jalur/loket layanan prioritas, 

4) parkir prioritas, 

5) lift yang ramah bagi penyandang disabilitas (bangunan lebih 

dari 5 lantai) 

6) ramp akses masuk bangunan/gedung dan kursi roda bagi 

penyandang disabilitas 

7) anak tangga yang ramah bagi perempuan dan laki-laki, 

serta orang dengan kebutuhan khusus. 

 

3. MEKANISME PENILAIAN 

a. Verifikasi kelengkapan dokumen dan Summary Perjalanan 

Implementasi PUG Satuan kerja oleh Tim Penilai 

b. Penilaian lapangan secara virtual: 

1) Video singkat implementasi PUG Satuan kerja 

2) Pemaparan Profil dan Implementasi PUG oleh Pimpinan Unit  

3) Testimoni Pengguna Layanan baik internal maupun 

eskternal Kemenkeu 

4) Interview PUG kepada pejabat dan pegawai satuan kerja. 

 

4. RINCIAN KEGIATAN 

Rincian kegiatan dalam pelaksanaan kompetisi sebagai berikut: 

No Nama Kegiatan Batas Waktu 

1 Pengisian SIPEGIKU oleh satuan kerja 

Batas waktu 

pelaksanaan 

diatur dan 

disampaikan 

dengan nota 

dinas dari 

2 Penilaian Pengisian SIPEGIKU oleh Tim PUG KP 

DJBC 

3 Penentuan Satuan Kerja yang memenuhi 

ketentuan penilaian 

4 Pembuatan Narasi Perjalanan Implementasi PUG 

Satuan Kerja 
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