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TIAK KONSTITUSONAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL WANITA DAI-AM MENDUDUKI

JABATANSTRINCTT]RAL

Bagus Sarnawa

Abstroct

The UUD 1g4S regulote and guarantee human rights and
citizens' constituttonal rights. Those rights prouided for in
Article z8 ofthe UUD t945- One of the rights of cttizens are haue
equal stotus tn law and gouernment.

The constitutional rights occupies positions in gouernment
institunbns or structural position lurther stipulated in Latu
No. 4 of tggg and Gouernment Regulation No. too of zooo
jo Gouernment Regulation No. tg year zooz regarding the
appointment of Ciuil Seruants [n structural positions- Empirical
data shotus that male fficersfor 232,738 people or 8o.g per cent
and tuomenfor 56,429 people or t9.g percent. Judging fiom the
composition of the leuels of ffice , fficials of echelon I haue some
684 people or o.24 percent, echelon I here include the Regional
Secretary of the prouincial local gouernment leuel. In terms of
gender echelon Ifound that usomen amounted to 65 people or 9.5
per cent. Echelon II there uere some 17,42t people or 4 percent
consisted of to,67t men and 75o uomen, while the third echelon
and there are 53,866 people of uhom Z096 are tuomen and
echelon IV some zto,9o4 people and tz,g88 echelon V number
of people or 4.28 percent. Based on these data shotued that lous
quantities of Women Ciuil Seruants in structural posihons.
Problems that arise are tuhether there is a gender imbalance in
the strttctural appointments in gouernment agencies.

Appointment of Ciuil Seruants in a structural posihbn
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does not based on gender, ethnicity, race, proximitg or ang
other formal legal but on de.fined ternls on the legislation is
Law No. 43 of 1999, Gouernment Regulation No. too of junto
zooo Gouernment Regulation No. 4 of zooz, and. the Decision
of the Head of State Ciuil Seruice Agency No. 46 A in 2oo3.
that the appotntment uas based solely on competence and
professionalism of the Ciuil Seruant concerned.

Keywords: AuiI Seruice tuomen's constitutional rights,
structural position.

Pendahuluan

Menjelang peny'usunan kabinet pemerintahan calon
presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana
dilansir detik.com menyatakan bahwa akan ada pertirnbangan
jender bagi keterwakilan wanita dalam komposisi kabinet yang
akan datang. Beberapa waktu sebelumnya pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Yoryakarta juga menyatakan akan mengkaji
kemungkinan rnemperhatikan masalah jender dan keterwakilan
wanita dalam menduduki jabatan struktural dilingkungan
pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yoryakarta.

Pada saat ini berdasarkan data Pendaftaran LJlang Pegawai
Negeri Sipil tahun 2o03, diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki jabatan struktural berjumlah 289.163
orang, terdiri dari pejabat laki-laki sebesar 232.738 orang atau
8o,5 persen dan wanita sebesar 56.425 orang atau r9,5 persen.
Dilihat dari komposisi jenjang jabatan, pejabat eselon I ada

sejumlah 684 orang atau o,24 persen, eselon I disini termasuk
para Sekretaris Daerah di Tingkat pemerintah daerah propinsi.
Dari sisi gender ternyata pejabat eselon I yang wanita berjumlah
65 orang atau 9,5 persen. Pejabat eselon II ada sejumlah
11.421 orang atau 4 persen terdiri dari ro.67r laki-laki dan 75o
perempuan , sedangkan eselon III terdapat 53.866 orang dan

7o96 orang diantaranya adalah wanita dan eselon IV sejumlah
zro.8o4 orang serta eselon V sejumlah 12.388 orang atau 4,28
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persen.

Angka ini secara proposionalitas menunjukkan bahwa
dari setiap empat pejabat eselon I maka satu diantaranya
adalah wanita, dari setiap 19 orang pejabat eselon II maka satu
diantaranya wanita, dari setiap pejabat eselon III maka satu
diantaranya adalah wanita dan dari setiap 9 orang pejabat eselon
IV maka satu diantaranya adalah wanita. Setali dengan hal itu
adalah para wanita yang menjadi lurah/kepala desa, dari setiap
4o orang lurah maka satu diantaranya adalah wanita, sedangkan
dari 55 kepala desa maka satu diantaranya adalah wanita'.

Jabatan struktural dalam institusi pemerintah pada dasarnya
menjadi hak asasi setiap warganegara, tanpa menbeda-bedakan
jenis kelamin, suku, ras, agama melainkan berdasarkan pada
kompetensi jabatan yang diperlukan. Permasalahannya adalah
berdasarkan fakta yang ada apakah terdapat ketimpangan jender
dalam pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan struktural sehingga meggabaikan kesetaraan jender.

PEMBAHASAiI

A. Hak Konstitusional
Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah

undang-undang dasar negara modern. Demikian pula hak dan
kervajiban warga negara merupakan salah satu materi pokokyang
diatur da'lam setiap undang-undang dasar sesuai dengan paham
konstitusi negara modern. Hak Asasi Manusia (HAM), adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan,
dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak
asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi
manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the human rrghts) itu

' Wayan Sudarta, Keti;npangan do.n Peran Cender di Bido.ng Politik, (Rali:

Fakultas Pertanian Universitas Udayana)
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berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen's rights).
Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan
tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi
hak konstitusional setiap warga negara atau "consfituhonol
rights". Namun tetap harus dipahami bahwa tidak semua
" constitutional righfs" identik de ngan " human rights". Terdapat
hak konstitusional warga negara (the citizen's constituhonol
rights) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian
hak asasi manusia (human nghts). Misalnya, hak setiap warga
negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah
"the citben's conshtutronal nghts", tetapi tidak berlaku bagi
setiap orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua
"the citizen's rights" adalah "the human rights", akan tetapi
dapat dikatakan bahwa semua "the human rrghts" juga adalah
sekaligus merupakan "the citizen's rights"'.

Ketentuan mengenai hak asasi warga negara telah diatur
dalam pasal z8 Undang Undang Dasar 1945 hasii amandemen.
Beberapa ketentuan tersebut antara lain :

r) Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan
hidup dan kehidupannya. Pasal z8A ayat (r) ini dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk
hidup; dan (ii) setiap orang berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya;

2) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkau.inan yang sah. Pasal
z8B ayat (r) ini dapat dibagi dua, yaitu: (i) setiap orang berhak
untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah;
dan (ii) setiap orang berhak rnelanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah;

3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Ketentuan Pasal z8B ayat (2) ini berisi
dua prinsip, yaitu: (i) Setiap anak berhak atas kelangsungan

" Jimly, Asshiddiqie, Hak Konstitusional Perempuan dan Penegakkannya, Makalah
disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasionel Komnas
Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Ers Otonomi Da€r.eh: Tantangan
dan Pcnyikapan Bersama". Jakarta, !TNopember 2oo7.
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hidup, tumbuh, dan berkembang; dan (ii) Setiap anak
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

4 Setiaporangberhakmengembangkandirimelaluipemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia. Pasal z 8C ayat(r) inidapat
pula dipecah-pecah dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya demi rneningkatlan kualitas hidupnya
dan demi kesejahteraan umat manusia; (ii) setiap orang
berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (iii) setiap
orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

S) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untukmembangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya;

6) Setiap orangberhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum. Dalam ketentuan ini tercakup juga
pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan
hukum yang menurut Pasal z8I ayat (r) merupakan hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun;

7) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan
mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja;

8) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan;

9) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

ro) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
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tinggal di wilalah negara dan meninggalkannya., serta
berhak kernbali. Pasal z8E ayat (r) ini dapat dirinci ke dalam
beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya; (ii) setiap orang
bebas memilih pendidikan dan pengajaran; (iii) setiap orang
bebas memilih pekerjaan; (iv) setiap orang bebas memilih
kewarganegaraan; (v) setiap orang berhak memilih tempat
tinggal di wilayah negaranya, meninggalkannya, dan berhak
kembali lagi ke negaranya;

rr) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya;

rz) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, kebebasan
berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan pendapat

13) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia. Ketentuan ini dapat dibagi menjadi dua,
yaitu (i) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, (ii) setiap orang berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia;

14) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal
z8G ayat (r) ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (i) setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya; dan (ii) setiap orang berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancarnan ketakutan untuk berbuat
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atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

15) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal
zBG ayat (z) ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu (i) setiap
orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
lain yang merendahkan derajat martabat manusia, dan (ii)
setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara
lain;

16) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan;

17) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

r8) Setiap orang berhak atasjaminan sosialyang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat;

19) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapapun;

20) Setiap orang berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa,
berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak
tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun, yang dapat dirinci
menjadi tujuh macam hak asasi manusia, yaitu bahwa
setiap orang mempunyai: (i) hak untuk hidup; (ii) hak untuk
tidak disiksa; (iii) hak atas kemerdekaan pikiran dan hati
nurani; (iv) hak atas kebebasan beragama; (v) hak untuk
tidak diperbudak; (vi) hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum; dan (vii) hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut;
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zr) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu; a

B. KepeElawaian NeElara

Kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan,
kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri. Menurut Pasal
r angka r Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang
Pokok Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa Pegawai Negeri
adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat Yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatujabatan negeri atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pengembangan Kepegawaian Negara
dilaksanakan melalui sebuah menejemen Pegawai Negeri Sipil.
Menejemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
berdaya guna dan berhasil guna. Kebijakan menejemen Pegawai
Negeri Sipil berada pada Presiden selaku kepala pemerintahan,
dengan demikian segala pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presidena.
Menejemen Pegawai Negeri Sipil merupakan keseluruhan
upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan dan pemberhentian. Administrasi kepegawaian
atau yang sering disebut dengan menejemen kepegawaian
merupakan kegiatan yang menekankan pada staffing,
pembinaan, hubungan kepegawaian, Iatihan dan pengembangan.
kompensasi, komunikasi kepegawaian, organisasi, administrasi,
kehijaksanaan kepegawaian dan pelaksanaannya serta tinjauan,
J Ibid
a Bagus Sarnawa dan Hayr Sukiyopraplr, Manajenen Pegauai Negeri Sipil
(suatr.t Pengantar), (Yonr'akarta : Inb Ilmu Hukum UMY, 2oo7)
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perhitungan dan penelitian.

Arah kebijakan Menejemen Pegawai Negeri Sipil meliputi
netral, profesional, sejahtera dan akuntabel. Sedangkan ruang
lingkup menejemen Pegawai Negeri Sipil antara lain ruang
lingkup Menejemen Pegawai Negeri Sipil meliputi :

a) Perencanaan atau formasi dan Pengadaan

b) Pengembangan rneliputi antara lain Kenaikan Pangkat,
Pendidikan dan Pelatihan, Displin, Pengangkatan dalam
Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan, Sumpah/Janji, Perkawinan dan
Percaraian dan lain-lain)

c) Pemberiankesejahteraan

d) Pemberhentian dan pemberian pensiun

Salah satu ruang lingkup menejemen Pegawai Negeri
Sipil adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
struktural. Dalam pasal t7 ayat (r) Undang Undang Nomor 43
tahun 1999 disebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diangkat
dalam Pangkat dan Jabatan tertentu". Selanjutnya dalam
pasal zo disebutkan "untuk lebih menjamin obyektifitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dab kenaikan
pangkat diadakan penilaian prestasi kerja". Dengan demikian
ukuran atau standar pengangkatan Peagawai Negeri Sipil dalam
jabatan atau kenaikan pangkat adalah prestasi kerja. Secara
legal formal maka penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil
menggunakaninstrumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
atau DP 3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor to tahun
1979. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud
dengan dengan prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang
dibebankankepadanya, padaumumnyaprestasi kerja dipengaruhi
oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan.
Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi adalah
orang yang benar-benar cakap, trampil, sungguh-sungguh dan
berpengalaman dalam tugasnya khususnya dalam memberikan
pelayanan publik.
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perhitungan daD penelitian.

Arah kebijakan Menejemen Pegawai Negeri Sipil meliputi
netral, profesional, sejahtera dan akuntabel. Sedangkan ruang
lingkup menejemen Pegawai Negeri Sipil antara lain ruang
iingkup Menejemen Pegawai Negeri Sipil meliputi :

a) Perencanaan atau formasi dan Pengadaan

b) Pengembangan meliputi antara lain Kenaikan Pangkat,
Pendidikan dan Pelatihan, Displin, Pengangkatan dalam
Jabatan, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan, Sumpah/Janji, Perkawinan dan
Percaraian dan lainJain)

c) Pemberiankesejahteraan

d) Pemberhentian dan pemberian pensiun

Salah satu ruang lingkup menejemen Pegawai Negeri
Sipil adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan

struktural. Dalam pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 43
tahun 1999 disebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diangkat
dalam Pangkat dan Jabatan tertentu". Selanjutnya dalam
pasal zo disebutkan "untuk lebih menjamin obyeltifitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dab kenaikan
pangkat diadakan penilaian prestasi kerja". Dengan demikian
ukuran atau standar pengangkatan Peagawai Negeri Sipil dalam
jabatan atau kenaikan pangkat adalah prestasi kerja. Secara

legal formal maka penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil
menggunakaninstrumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
atau DP 3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1979. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud
dengan dengan prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang

dibebankan kepadanya, pada umumnya prestasikerjadipengaruhi
oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan.
Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi adalah
orang yang benar-benar cakap, trampil, sungguh-sungguh dan
berpengalaman dalam tugasnya khususnya dalam memberikan
pelayanan publik.
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Berdasarkan Perafuran Pemerintah Nomor roo tahun zooo
jo. Peraturan Pemerintah Nomor r.3 tahun zooz, ditentukan
persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Struktural.
Persyaratan tersebut antara lain :

r) berstatus Pegawai Negeri Sipil

2) serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah
pangkat yang ditentukan

3) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
ditentukan

4 semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam
dua tahun terakhir

5) memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan

6) sehat jasmani dan rohani

untuk lebih menjamin obyektifitas pelaksanaan peraturan
pemerintah di atas maka pemerintah berdasarkan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 464' tahun zoo3
menlusun pedoman pen]'usunan standar kompetensi jabatan
strul<tural Pegawai Negeri Sipil. Setiap Pegau'ai Negeri Sipil yang
diangkat menjadi pejabat struktural harus mendasarkan pada
kompetensi tertentu. Kompetensi ini merupakan kemampuan
dan karal<teristik yang dimiliki oleh seorang Pegar.rai Negeri
Sipil berupa pengetahuan, ketarmpilan dan sikap perilaku
yang diperhrkan da'lam pelalisanaan tugas jabatannya sehingga
Pegauai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya
secara profesional, efelitifdan efisien. Kompetensi tersebut harus
didasarkan pada standar tertentu atau persyaratan minimal yang
harus dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil sebelum menduduki
jabatan struktural.

C. Hak Konstitusional Pe(awai NeEleri Sipil Wanita
dalam menduduki Jabatan Struktulal
Hak konstitusional warga negara pada dasarnya meliputi

hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam
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UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia serta
wajib dilindungi negara agar tidak terjadi diskriminasi. jika
terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan
warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia
dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya
bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu setiap
perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional
sama dengan Warga Negara Indonesia yang lakiJaki. perempuan
juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif
berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas
dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah
diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap
perempuan Warga Negara Indonesias. Termasuk didalamnya
adalah Pegawai Negeri Sipil wanita yang mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil Pria. pegawai
Negeri Sipil Wanita mempunyai kesempatan dan hak yang sama
dalam menduduki semua jabatan dilingkungan pemerintahan
baik dalam jabatan-jabatan struktural eselon IV, III, II dan I
maupun jabatan-jabatan lain seperti jabatan fungsional medis,
paramedis, pustakawan, pranata komputer, arsiparis dan lain-
lain.

Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan
tertentu (oppointed fficials), seperti tentara nasional Indonesia,
polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil beserta jabatan-jabatan
struktural dan fungsional dalam 'lingkungan 

kepegawaian, dan
jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan. Setiapjabatan
(ffice, ambt,functr e) mengandung hakdan kewajiban serta tugas
dan wervenang yang bersifat melekat dan yang pelaksanaan atau
perwujudannya terkait erat dengan pejabatnya masing-masing
(fficial, ambtsdrager, fungsionaris) sebagai subyek yang
menjalankan jabatan tersebut. Semua jabatan yang dimaksud di
atas hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara
Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan Pasal z7 ayat
(r) dan Pasal z8D ayat (3). Pasal z7 ayat (r) menentukan, "segolo
s Jimly Asshiddiqie, 'Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan penegakannya",

Makalah disampaikan pada acara Dialog publik dan Konsultasi Nasional
Komnas Pcrempuan 'Pcrempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah:
Tantangan dan Penyikapan Bersama'. Jakarta, 27 Nopember 2oo7
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warga negara bersamaan kedudukannya di dalam htikum dan
pemerintahan d.an uajib menjunjung huktm dan pemerintohan
itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal z8D ayat (g) berbunyi,
" Setiap uarga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan". Dengan demikian, setiap warga
negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan-jabatan
kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia seperti yang
dimaksud di atas. Penekanan status sebagai warga negara ini
penting untuk menjamin bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak
akan diisi oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia.
Dalam hal warga negara Indonesia dimaksud telah menduduki
jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka hak dan
kewajibannya sebagai manusia dan sebagai warga negara terkait
erat dengan tugas dan kewenangan jabatan yang dipegangnya.
Kebebasan yang dirniliki oleh setiap orang dibatasi oleh status
seseorang sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warga
negara dibatasi pula oleh jabatan kenegaraan yang dipegang
oleh warga negara yang bersangkutan. Karena itu, setiap warga
negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas dan kewenangan
jabatannya masing-masing6.

Peraturan perundangan-undangan baik Undang Undang
Dasar 1945, Undang Undang Nomor 43 tahun 1999, Peraturan
Pemerintah Nomor too Tahun zooo, Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun zooz telah dengan tegas menyatakan tidak ada
pembedaan jender atau jenis kelamin terhadap pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan stru}tural. Seorang Pegawai
Negeri Sipil dapat diangkat dalam jabatan struktural dengan
syarat memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk
standar kompetensi. Secara legal formal tidak ada ketimpangan
jender dalam pengaturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan struktural.

6 ibid
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Kesimpulan

Setiap warganegara Indonesia negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya. Pelaksanaan pengakatan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan struktural semata-mata didasarkan pada persyaratan
formal yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan,
yaitu Undang Undang Nomor 43 tahun 1999, Peraturan
Pemerintah Nomor too tahun zooo, Peraturan Pemerintah
Nomor t3 tahun zooz, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nornor 46.4. tahun 2oo3. Pengangkatan tersebut
didasarkan pada kompetensi dan profesionalitas Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan.
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