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KATA PENGANTAR 

 

Naskah rekomendasi kebijakan tentang representasi perempuan dalam regulasi 
partai politik dan pemilihan umum ini disusun dilandasi beberapa maksud. 
Pertama, masalah representasi politik perempuan sudah menjadi agenda 
nasional dengan terikatnya Pemerintah Republik Indonesia pada sejumlah 
kesepakatan global dan nasional. Salah satunya yang strategis adalah 
pencapaian tujuan-tujuan pembangunan millennium pada 2015 dimana salah 
satu targetnya adalah peningkatan proporsi jumlah perempuan sampai 50 
persen di parlemen nasional.  
 
Kedua, ada kebutuhan untuk melihat implementasi kebijakan afirmasi dalam 
Undang undang Partai Politik dan Pemilihan Umum yang diterapkan khususnya 
pada Pemilu 2009 serta melihat dampak regulasi afirmasi tersebut untuk 
mendongkrak jumlah kursi perempuan.  Kebutuhan kajian awal yang 
memetakan perolehan kursi perempuan di legislatif (DPR dan DPRD) menjadi 
pintu masuk untuk melihat implementasi kebijakan afirmatif dan dampaknya 
bagi representasi politik perempuan.  
 
Ketiga,  naskah rekomendasi yang dibangun berdasarkan hasil kajian ini 
diharapkan dapat dasar bagi pengembangan strategi afirmasi ke depan, yang 
bukan hanya sekedar jumlah melainkan juga kompetensi kader perempuan 
politik.  
 
Untuk itu, kami dari PUSKAPOL DIP FISIP UI mengucapkan terima kasih atas 
dukungan dari The Asia Foundation dan Kemitraan Australia-Indonesia 
(Ausaid).  Terima kasih kami sampaikan pula kepada para informan yang 
tersebar di 11 daerah (Banda Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bandung, 
Semarang, Mataram, Makasar, Kendari, Ambon, Pontianak).  Sumbangan 
pemikiran mereka yang konstruktif merupakan masukan yang berharga bagi tim 
peneliti dalam membangun tesis dan analisis naskah rekomendasi ini.    
 
Akhirnya, kami dedikasikan naskah rekomendasi kebijakan ini bagi kemajuan 
representasi politik perempuan di Indonesia yang didasari keyakinan bahwa 
partisipasi perempuan dan laki-laki yang setara dalam proses politik merupakan 
esensi demokrasi yang sejati.    
 
 
 

Depok, 27 Desember 2010 
PUSKAPOL DIP FISIP UI 
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ABSTRAK 

 
 
 
Kajian tentang keterpilihan perempuan di DPR dan DPRD hasil Pemilu 2009 
menunjukkan kondisi obyektif, yaitu:  (1) Representasi perempuan di DPR dan 
DPRD mengalami peningkatan; (2) Mayoritas perempuan terpilih di DPR dan 
DPRD berada di tiga urutan atas yaitu nomor urut 1, 2, dan 3; (3) Perempuan 
yang terpilih di DPR dan DPRD memiliki jaringan hubungan keluarga di partai 
politik dan lembaga politik lainnya (eksekutif, legislatif); (4) Aturan tentang 
keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik menambah peluang 
bagi perempuan pengurus untuk dicalonkan di nomor urut atas sehingga 
membuka peluang terpilih yang lebih besar; (5) Aturan parliamentary threshold 
yang diterapkan untuk DPR memiliki pengaruh pada perolehan suara partai 
politik yang besar dan mendorong meningkatnya jumlah kursi perempuan di 
DPR.  
 
Ada dua faktor berpengaruh terhadap kondisi obyektif tersebut: Regulasi dan 
non regulasi. Aturan afirmasi dalam UU No.10/2008 tentang Pemilu dapat 
dikatakan pada arah yang tepat, yaitu pencalonan perempuan minimal 30% di 
semua daerah pemilihan dan penempatan calon perempuan di urutan atas. 
Tetapi aturan afirmasi ini tidak cukup tanpa ada afirmasi internal partai. Data 
menunjukkan perempuan terpilih sebagian besar adalah pengurus partai politik 
sehingga keterlibatan dalam kepengurusan menjadi modal politik dalam proses 
pencalonan legislatif. Kajian ini juga melihat pengaruh ketentuan parliamentary 
threshold terhadap jumlah kursi perempuan khususnya di DPR.  Artinya 
penyederhanaan partai politik untuk kursi legislatif cenderung menguntungkan 
keterpilihan perempuan.   
 
Faktor non regulasi yang diidentifikasi berpengaruh adalah kondisi sosial-
ekonomi di daerah. Data menunjukkan tren representasi perempuan nasional-
lokal cenderung menurun di daerah-daerah yang indeks pembangunan 
manusia berada di posisi rendah dan adanya kesenjangan jender yang tinggi.  
Di sisi lain, organisasi/gerakan perempuan juga belum bisa menjadi alat yang 
ampuh untuk mendorong upaya keterpilihan perempuan di arena politik formal. 
Sebagian besar organisasi perempuan masih bergulat dengan isu-isu praktis 
untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian organisasi perempuan 
secara umum cenderung masih bersikap menghindari politik elektoral.  
 
Maka ada dua strategi yang ditawarkan yaitu Jumlah dan Kompetensi. 
Keduanya harus dilakukan secara simultan yaitu memperkuat ketentuan 
afirmasi dalam regulasi dan memperkuat kapasitas perempuan melalui afirmasi 
internal partai serta  mengembangkan strategi peningkatan kapasitas 
perempuan secara sistematis untuk memenangi kontestasi politik.  
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Naskah Rekomendasi Kebijakan 

 
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM  

REGULASI PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM 
 
 
 

asil Pemilu 2009 membuka cara pandang dalam melihat representasi 
politik, salah satunya, kelompok perempuan dalam lembaga legislatif. 
Sejak reformasi bergulir, isu representasi perempuan mengalami 
perubahan dan masuk agenda kebijakan. Kebijakan untuk mendorong 

partisipasi dan representasi perempuan dalam proses politik telah diformalkan 
dalam dua kali revisi regulasi. Hal ini tentu saja memberikan efek positif untuk 
membangun representasi yang setara dalam pengambilan keputusan dan pada 
akhirnya memajukan fungsi demokrasi yang sejati.  
 
Evaluasi dua kali pemilihan umum (2004 dan 2009) menunjukkan representasi 
perempuan mengalami dinamika, baik pada tataran regulasi maupun kompetisi 
dalam ruang politik yang tersedia. Naskah rekomendasi kebijakan ini, yang 
didasarkan pada hasil kajian tentang keterpilihan perempuan di legislatif hasil 
Pemilu 2009, bermaksud memberikan rekomendasi kebijakan terkait masalah 
representasi perempuan di lembaga legislatif.   
 
Dasar legal formal pentingnya pengaturan tentang representasi perempuan di 
Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik mengacu pada beberapa 
kesepakatan hukum, baik tataran internasional maupun nasional.  
 

1. Kesepakatan PBB (Konvensi Beijing) tahun 1995 tentang kuota 30% 
proporsi perempuan di parlemen nasional.  

2. Kesepakatan PBB (Konvensi Beijing) tahun 2000 tentang kuota 50%  
proporsi perempuan di parlemen nasional. 

3. Kesepakatan PBB tentang Millenium Development Goals 2005-2015 
yang salah satu targetnya adalah peningkatan proporsi kursi perempuan 
dalam parlemen nasional. 

4. Pasal 27 UUD 1945 ayat (1): ”Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

5. Undang-undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak 
Politik Perempuan. 

6. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW. 

H
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A. Makna Representasi dalam Demokrasi Perwakilan  
    Yang Berkeadilan dan Berkesetaraan 
 
Makna representasi telah sejak lama memiliki perdebatan yang panjang.  
Representasi idealnya bermakna pada penekanan kebijakan, gagasan, ide, 
atau representasi mencerminkan seperti apa seharusnya orang atau figur yang 
menjadi wakil rakyat, sehingga pemilih mengenalnya dengan baik secara 
personal, punya akses pada mereka dan bisa mengontrol mereka yang 
memang dipilih melalui pemilu. Debat panjang ini biasanya muncul dalam 
diskusi-diskusi mengenai gagasan tentang demokrasi perwakilan dan 
demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, asas representasi rakyat 
dimaknai secara sederhana sebagai perwakilan lewat partai politik yang 
menjadi miniatur kepentingan rakyat. 
 
Partai politik sebagai muara tempat wakil rakyat berasal, umumnya tidak 
memiliki gagasan yang solid mengenai masalah ini. Partai selalu menekankan  
bahwa loyalitas politik kader partai yang diberikan seharusnya berada pada 
kebijakan dan garis partai, bukan loyalitas pada rakyat yang memilihnya. 
Gagasan ini dianggap mendapat pembenaran ketika sebagian besar rakyat 
tidak berkeberatan dengan ide itu dan memang  lebih memilih partai politik 
daripada kandidat. Hal tersebut diartikan pemilih sudah menganggap bahwa 
apa yang diputuskan partai itu memang sudah yang paling cocok dengan 
kepentingan mereka. 
 
Di dalam makna representasi terkandung kaitan  erat  antara partisipasi politik 
rakyat dengan keterwakilan yang dihasilkan melalui pemilu demokratis, dimana 
setiap orang diberikan hak dan suara yang bernilai sama. Di masa lalu, orang 
tidak mempermasalahkan jika wakil rakyat terpilih komposisinya menghasilkan 
under-representation (tidak terwakili) dari golongan atau kelompok tertentu. 
Yang dipentingkan adalah partisipasi politik dan proses politik berjalan 
demokratis. Jika hasilnya ternyata ada kelompok yang termarginalkan dan 
tersingkir, maka itulah harga yang harus dibayar dari sebuah proses pemilihan. 
 
Situasi ini kemudian memunculkan kritik tajam. Makna demokrasi dianggap 
menjadi tidak demokratis ketika ada sekelompok masyarakat atau golongan 
tersingkir dan tidak terwakili dalam lembaga perwakilan hasil pemilu. Ada 
masalah krusial mengenai prinsip keadilan yang menjadi esensi demokrasi  
yang menjadi pertaruhan ketika ada kelompok tertentu tersingkir dari proses 
politik. 
 
Rendahnya angka representasi perempuan sebagai wakil rakyat terpilih hasil 
pemilihan yang dianggap hasil sebuah proses demokratis, membuat sejumlah 
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kalangan, khususnya kelompok pro-demokrasi dan kelompok perempuan, 
merasa prihatin. Kondisi minimnya representasi perempuan bermakna banyak 
dan dapat dengan kritis dipertanyakan. Di balik fenomena ’minim representasi’ 
yang dilihat dari sisi jumlah tersebut, ada  persoalan serius mengenai makna 
’keadilan’ yang harus digugat.  
 
Gerakan pro demokrasi melihat keterkaitan hulu dan hilir yang berdampak pada 
kekurangterwakilan tersebut. Jika melihat akses atau kesempatan perempuan 
yang minim untuk dapat terlibat dan dilibatkan dalam proses pemilihan di hulu, 
maka dampaknya di hilir akan berkontribusi pada minimnya keterwakilan dari 
sisi jumlah, walaupun proses pemilihan dianggap demokratis dan adil. 
 
Apa dampak dari situasi kekurangterwakilan tersebut? Kehidupan  politik akan 
kehilangan pengalaman, perspektif, dan nilai yang dibawa oleh wakil 
perempuan yang memperkaya proses politik menjadi lebih berempati, punya 
kepedulian, dan belas kasih.  Makna demokrasi dapat dipertanyakan ketika ada 
kelompok yang tersingkir dan tersisih. 
 
Walaupun makna ’keadilan’ menjadi perdebatan panjang, namun satu hal yang 
tidak terbantahkan adalah disproporsi jenis kelamin dari pemilih ke anggota 
legislatif terpilih adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dalam konsep 
partisipasi dan representasi. Situasi minimnya representasi dari satu kategori 
adalah masalah serius dan harus diatasi agar tidak terjadi kesenjangan proporsi 
jenis kelamin baik sebagai pemilih maupun wakil terpilih. Sebagaimana 
ditunjukkan tabel berikut ini.  
 

Tabel 1: 
Perbandingan Jumlah Pemilih dan Anggota DPR RI 

Pemilu Jumlah Pemilih Jumlah Anggota DPR RI 
Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki 

1999 66.291.000  
(57 %) 

50.009.000 
(43%) 

44  
(8,8%) 

455 
(91,2%) 

2004 65.957.990  
(53 %) 

58,491,049  
( 47 %) 

65  
(11%) 

485  
(89%) 

2009 87.854.388 
(49,8 %) 

88.560.046 
(50,2%) 

103 
(18%) 

457 
(82%) 

Sumber: Data jumlah pemilih dari Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2007, yang 
mengutip sumber www.kpu.go.id dan KPU untuk data 2009-2014.  
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Situasi minimnya representasi perempuan dapat ditemui secara umum di 
semua belahan dunia termasuk juga di Indonesia. Untuk itulah, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan kesepakatan internasional agar negara-
negara memberi perhatian serius terhadap peningkatan proporsi representasi 
perempuan tersebut. Indonesia sebagai salah negara PBB yang memiliki 
komitmen membangun demokrasi sebagaimana amanat Konstitusi, memiliki 
tanggung jawab untuk menghadirkannya ke dalam peraturan perundang-
undangan dan aturan hukum lainnya.  
 
 
D. Perolehan Kursi Perempuan di DPR dan DPRD Hasil Pemilu 2009 
 
Kajian ini dilakukan dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Data 
kuantitatif merupakan hasil perolehan kursi partai politik dengan data terpilah 
yaitu kursi perempuan dan kursi laki-laki di DPR dan DPRD hasil Pemilu 2009.  
Jenis data kuantitatif yang dikumpulkan adalah data jumlah perempuan terpilih 
untuk DPR, meliputi asal partai politik, nomor urut dan daerah pemilihan, dari 
77 dapil DPR. Data serupa untuk 33 DPRD provinsi. Sedangkan untuk DPRD 
kabupaten/kota, data berhasil dikumpulkan dari 461 kabupaten/kota dari total 
497 kabupaten/kota (93%). Data kabupaten/kota yang belum berhasil diperoleh 
paling banyak berasal dari Papua Barat dan Papua.  
 
Sedangkan data kualitatif merupakan analisis wawancara mendalam terhadap 
sejumlah informan dengan mengambil sampel di sepuluh wilayah, yaitu Jawa 
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera 
Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan 
Sulawesi Selatan. Kesepuluh wilayah dipilih secara sengaja dengan 
mempertimbangkan aspek keterwakilan geografis (Jawa – luar Jawa) dan 
karakteristik kultural.  Analisis  kualitatif dimaksudkan untuk mencari penjelasan 
faktor sosial ekonomi dan dinamika lokal yang dapat berpengaruh terhadap 
keterpilihan perempuan.  
 
Hasil Pemilu 2009 membawa peningkatan jumlah perempuan terpilih di 
legislatif,  baik di DPR RI, DPRD provinsi, dan  kabupaten/kota. Kenaikan itu 
adalah: 18% di DPR RI, 16% kursi perempuan di seluruh DPRD provinsi, dan 
12% anggota perempuan di seluruh DPRD kabupaten/kota. Namun secara 
umum representasi perempuan di legislatif masih rendah dibandingkan dengan 
anggota laki-laki yang terpilih.  
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Tabel 2: 
Keterpilihan Perempuan di Legislatif Hasil Pemilu 2009 

Legislatif Anggota Legislatif Total Perempuan Laki-laki 
DPR RI 103 (18%) 457 (82%) 560 
DPRD Provinsi 321 (16%) 1.684 (84%) 2005 
DPRD Kabupaten/Kota 
(461 DPRD) 

1.857 (12%) 13.901 (88%) 15.758 

 
Jika dibandingkan menurut tingkatan legislatif, ada kecenderungan yang 
semakin kuat keterpilihan anggota laki-laki di tingkat kabupaten/kota (mencapai 
88%). Data tersebut menunjukkan piramida terbalik, artinya semakin ke tingkat 
lokal maka rata-rata keterpilihan perempuan semakin menurun. Artinya, ada 
sejumlah faktor yang turut berpengaruh dalam keterpilihan perempuan di tiap 
tingkatan legislatif.  Berikut gambaran keterpilihan perempuan di legislatif. 
 
1. Kursi Perempuan di DPR RI 
 
Dari 77 daerah pemilihan (dapil), terdapat 22 dapil yang keterpilihan perempuan 
mencapai 30% atau lebih. Dapil dengan persentase keterpilihan perempuan 
yang tinggi ini, antara lain: 4 dapil di Jawa Barat, 6 dapil di Jawa Timur, Dapil 
Banten 1, Dapil DKI Jakarta 2, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Utara, 
dapil Sulawesi Selatan 1, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Papua, 
dan Papua Barat. Khusus di Dapil Maluku Utara, keterpilihan perempuan 
mencapai 100%  dari total 3 kursi.  
 
Sementara itu, terdapat 27 dapil yang sama sekali tidak memiliki kursi 
perempuan. Wilayahnya tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bangka 
Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Barat, dan beberapa dapil Jawa 
Tengah dan Jawa Timur.  
 
2. Kursi Perempuan di DPRD Provinsi 
 
Semua DPRD provinsi hasil Pemilu 2009 memiliki anggota perempuan. 
Persentase representasi perempuan tertinggi adalah di DPRD Maluku, 
mencapai 31% (14 dari 45 anggota DPRD). Selain Maluku, ada beberapa 
DPRD provinsi yang persentase representasi perempuan lebih 20% atau di 
atas rata-rata nasional 16% (Tabel 3). Secara umum, dari 33 provinsi, ada 26 
DPRD provinsi yang mengalami kenaikan jumlah anggota perempuan 
dibanding periode sebelumnya 2004. 
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Tabel 3: 
DPRD Provinsi Dengan Representasi Perempuan > 20%  

No. Provinsi Jumlah 
Perempuan 

% Pemilu 
2009 

% Pemilu 
2004 

Keterangan 
Perubahan 

1. Maluku 14 dari 45 31,11% 4% Naik  
2. Jawa Barat 25 dari 100 25% 9% Naik 
3. DKI Jakarta 23 dari 94 24,47% 14% Naik 
4. Sulawesi Utara 10 dari 45 22,22% 17% Naik  
5. Jawa Tengah 21 dari 100 21% 15% Naik 
6. Kalimantan Timur 11 dari 53 20,75% 15% Naik 
7. Sumatera Utara 20 dari 100 20% 6% Naik 
8. Yogyakarta 11 dari 55 20% 9% Naik 
9. Gorontalo 9 dari 45 20% 14% Naik 

  
Sementara itu ada tujuh DPRD provinsi yang representasi perempuannya 
masih rendah atau di bawah 10%, yaitu: Sulawesi Barat (9%), Bali (7%), 
Kalimantan Barat (7%), Papua (7%), Maluku Utara (6,67%), Aceh (5,8%) dan 
Nusa Tenggara Timur (5,56%).  
 
3. Kursi Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota  
 
Di tingkat kabupaten/kota, masih terdapat DPRD yang tidak memiliki anggota 
perempuan. Dari 461 kabupaten/kota, terdapat 29 DPRD kabupaten/kota yang 
tidak ada anggota perempuan terpilih, yaitu tersebar di Aceh, NTT, NTB, 
Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Tercatat pula 66 DPRD kabupaten/kota 
yang hanya memiliki satu anggota perempuan. Sementara jumlah perempuan 
terbanyak ada di DPRD Kota Depok (Jawa Barat) yaitu 17 perempuan.  
 
Jika dilihat dari rekap keterpilihan perempuan di DPRD kabupaten/kota per 
provinsi, wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Utara menunjukkan rata-rata 
representasi tertinggi secara nasional (20%), dan Maluku Utara menunjukkan 
rata-rata terendah (5%). Di Sulawesi Utara, dari total 389 anggota DPRD 
kabupaten/kota, terdapat 77 anggota perempuan (20%).  Sedang di Maluku, 
jumlah perempuan terpilih di DPRD provinsi termasuk paling tinggi, namun 
anggota perempuan di seluruh DPRD kabupaten/kota di Maluku hanya 
berjumlah 17 orang dari 265 anggota (6%). Rentang tersebut menunjukkan 
kesenjangan representasi perempuan yang amat lebar jika dilihat dalam 
wilayah yang lebih kecil. 
 
Dari 461 kabupaten/kota, terdapat 8 DPRD kabupaten/kota yang memiliki 
representasi perempuan diatas 30% atau diatas rata-rata nasional (12%). 
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Tabel 4: 
DPRD Kabupaten/Kota Dengan Representasi Perempuan di Atas 30% 

No. DPRD Kab/Kota Jumlah 
Perempuan 

%  
Perempuan 

Jumlah 
Partai 
DPRD 

Total 
Kursi 

1. Kab. Gowa (Sulsel) 13  41.94 14 31 
2. Kota Tomohon (Sulut) 8 40.00 6 20 
3. Kota Depok (Jabar) 17 34.00 9 50 
4. Kota Madiun (Jatim) 10 33.33 11 30 
5. Kota Kendari (Sultra) 10 33.33 11 30 
6. Kota Batu (Jatim) 8 32.00 12 25 
7. Kota Surabaya (Jatim) 15 30.00 10 50 
8. Kota Probolinggo 

(Jatim) 
9 30.00 11 30 

   
 
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan 

di DPR dan DPRD Hasil Pemilu 2009 
 
Kajian tentang keterpilihan perempuan di DPR, DPRD provinsi dan DPRD 
kabupaten/kota bertujuan untuk: (1) mengetahui pemetaan perolehan kursi 
perempuan di lembaga legislatif nasional dan lokal; (2) mengetahui pengaruh 
faktor regulasi dan non regulasi dalam keterpilihan perempuan. Mengacu pada 
dua tujuan tersebut, kajian ini menghasilkan usulan rekomendasi kebijakan 
terkait peningkatan representasi perempuan di DPR dan DPRD.  
 
Secara umum kajian ini melihat ada dua faktor yang mempengaruhi keterpilihan 
perempuan di legislatif, yaitu faktor regulasi dan non regulasi.  Faktor regulasi 
terkait dengan  nomor urut calon perempuan terpilih dan asal partai politik yang 
menghasilkan kursi perempuan. Bagian kedua dikategorikan sebagai faktor non 
regulasi, yaitu kondisi sosial ekonomi wilayah, internal partai politik dan gerakan 
perempuan.  
 
C.1. Faktor Regulasi 
 
Faktor regulasi dimaksudkan sebagai temuan tentang keterpilihan perempuan 
yang dipengaruhi oleh pengaturan dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilu dan 
UU No. 2/2008 tentang Partai Politik.  Kebijakan afirmasi telah diadopsi dalam 
dua undang-undang yang berlaku pada Pemilu 2004 dan 2009. 
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Tabel 5: 
Perkembangan Kebijakan Afimasi pada Pemilu 2004 dan 2009 

No. Isu yang Diatur Pemilu 2004 Pemilu 2009 
UU Partai Politik 

  UU No. 31/2002 UU No. 2/2008 
1. Fungsi Rekrutmen 

 
 

Memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan 
gender 

Memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan 
gender 
 

2. Kepengurusan Memperhatikan 
keterwakilan perempuan 

Menyertakan sedikitnya 
30% perempuan 

UU Pemilihan Umum Legislatif 
  UU No. 12/2003 UU No. 10/2008 
1. Daerah Pemilihan DPR:  3 – 12 kursi  DPR:  3 – 10 kursi 
2. Metode 

Pencalonan 
 

Memperhatikan 
keterwakilan perempuan 
minimal 30%. 

30% calon perempuan; 
Penempatan dalam 
daftar calon: setiap tiga 
calon minimal satu 
perempuan. 

3. Metode 
Pemberian Suara 
 

Partai dan calon, atau 
partai saja 

Partai atau calon 
 

4. Formula Calon 
Terpilih 

100% BPP + nomor urut 30% BPP + nomor urut 
[diganti formula suara  
 terbanyak oleh MK] 

Sumber: Diolah dari UU No. 31/2002, UU No. 12/2003, UU No. 2/2008 dan UU No. 10/2008. 

 
Peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif dalam dua pemilu terakhir 
dapat dikatakan sebagai pengaruh penerapan kebijakan afirmasi pencalonan 
minimal 30% keterwakilan perempuan. Kebijakan afirmasi tersebut telah 
diadopsi oleh UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 untuk Pemilu 2004, serta 
UU No. 2/2008 dan UU No. 10/2008 untuk Pemilu 2009.  
 
C.1.1. Nomor Urut Perempuan Terpilih 
 
Aturan penempatan calon perempuan dalam UU No.10/2008  (pasal 55 ayat 2) 
memiliki pengaruh dalam membuka peluang keterpilihan. Melalui pasal ini, 
partai politik didorong menempatkan calon perempuan pada salah satu nomor 
dari tiga urutan teratas. Data hasil kursi perempuan di DPR, DPRD provinsi dan 
kabupaten/kota memiliki keselarasan, yaitu calon perempuan yang terpilih 
mayoritas berada di nomor urut 1 hingga 3.  
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Di DPR, terdapat 44% perempuan terpilih berada di nomor urut 1, lalu 29% di 
nomor urut 2, sebanyak 20% di nomor urut 3, dan hanya 7% yang berada di 
nomor urut 4 dan seterusnya. Dengan demikian, 73% perempuan terpilih 
berada di nomor urut 1 dan 2. Jika nomor urut 3 ditambahkan, angkanya 
mencapai 93%.  
 
Kondisi serupa terjadi pada anggota laki-laki terpilih untuk DPR. Mayoritas 
calon laki-laki terpilih untuk DPR berada di nomor urut 1 (69%), lebih banyak 
dari calon perempuan di urutan yang sama. Data ini menunjukkan pencalonan 
laki-laki yang lebih banyak di nomor urut 1 memberi peluang keterpilihan calon 
laki-laki yang lebih besar.  
 

Bagan 1: 
Perbandingan Nomor Urut Anggota Laki-laki dan Perempuan DPR RI  

 
 
 
Kondisi serupa ditemui pula di DPRD. Secara umum di DPRD provinsi, 41% 
perempuan terpilih berada di nomor urut 1, 20% di nomor urut 2, 24% di nomor 
urut 3, dan hanya 14% yang berada di nomor urut 4 dan seterusnya. Secara 
akumulatif, ada 61% perempuan terpilih yang berada di nomor urut 1 dan 2 dan 
mencapai 85% jika ditambah perempuan terpilih di nomor urut 3.  
 
Sedangkan di DPRD kabupaten/kota, meskipun tetap tinggi, keterpilihan 
perempuan di nomor urut atas lebih rendah dibandingkan di DPR dan DPRD 
provinsi.  Ada 41% perempuan terpilih di nomor urut 1, 23% di nomor urut 2, 
18% di nomor urut 3, serta 18% di nomor urut 4 dan seterusnya. Artinya, 
persentase perempuan terpilih di nomor urut 1 dan 2 adalah 64%, sedangkan 
jika ditambah dengan nomor urut 3 adalah 82%.  
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Tabel 6: 
Nomor Urut Calon Perempuan Terpilih di DPR dan DPRD 

Legislatif No urut 
1 

No urut 
2 

No urut 
3 

No urut 
4 dst Catatan 

DPR RI 44% 29% 20% 7% 93% terpilih dari 
urutan 1-3 

DPRD Propinsi 41% 20% 24% 14% 85% terpilih dari  
urutan 1-3 

DPRD Kab/kota 41% 23% 18% 18% 82% terpilih dari 
urutan 1-3 

 
 
C.1.2. Parliamentary Threshold, Jumlah Partai Politik dan  

Kursi Perempuan di DPR dan DPRD 
 
UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif memuat ketentuan tentang ambang 
batas suara untuk kursi DPR sebesar 2,5% (lihat pasal 202). Ketentuan ini 
berarti partai politik peserta pemilu yang perolehan suaranya secara nasional 
mencapai 2,5% maka partai tersebut diikutsertakan dalam penghitungan 
perolehan kursi untuk DPR.  Aturan ini dikenal dengan istilah parliamentary 
threshold.  Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk perolehan kursi di DPRD 
provinsi dan kabupaten/kota.  
 
Temuan kajian ini menunjukkan ketentuan parliamentary threshold (PT) 
memiliki pengaruh pada peningkatan kursi perempuan di DPR hasil Pemilu 
2009. Dari 38 partai peserta pemilu, hanya 9 partai yang lolos PT untuk kursi 
DPR, dan Partai Demokrat sebagai peraih kursi terbanyak menyumbangkan 
kursi perempuan terbanyak pula (35 orang dari 103 perempuan di DPR). 
Bahkan jika dilihat dari perolehan kursi perempuan di DPRD, sebagian besar 
disumbangkan oleh 9 partai yang lolos PT tersebut.  
 
Sembilan partai politik yang lolos parliamentary threshold (PT) 2,5% untuk kursi 
DPR, mendominasi jumlah perempuan terpilih secara nasional. Sembilan partai 
ini menyumbangkan 90% kursi perempuan di DPRD provinsi dan 80% di DPRD 
kabupaten/kota.  
 
Untuk tingkat lokal, tidak semua partai politik peserta Pemilu 2009 berhasil 
meraih kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dari 44 partai politik peserta 
Pemilu 2009, terdapat 38 partai politik yang berhasil meraih kursi di seluruh 
DPRD provinsi. Sementara dari 38 partai peraih kursi, sebanyak 21 partai 
berhasil merebut kursi perempuan untuk DPRD provinsi di seluruh Indonesia. 
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Untuk DPRD kabupaten/kota, sebanyak 43 partai berhasil meraih kursi dan 40 
partai di antaranya memiliki calon perempuan terpilih.  
 
Dilihat dari total kursi perempuan untuk tiap tingkatan legislatif, kursi 
perempuan Partai Demokrat terbanyak di DPR (35%) dan DPRD provinsi 
(25%). Sedang untuk DPRD kabupaten/kota, terbanyak adalah kursi 
perempuan Golkar (20%). Perolehan kursi perempuan PDIP relatif konsisten 
untuk DPR (17%), DPRD provinsi (15%) dan DPRD kabupaten/kota (15%). 
  

Tabel 7: 
Persentase Perempuan 9 Partai Politik Lolos PT 2,5%  

Dilihat dari Total Kursi Perempuan 

No. Partai Politik 
Persen Anggota Perempuan Tiap Partai dari 

Total Kursi Perempuan 
DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota 

1 Demokrat 35 25 17 
2 Golkar 18 18 20 
3 PDIP 17 15 15 
4 PPP 3 4 5 
5 PAN 7 8 6 
6 PKB 5 3 4 
7 PKS 7 7 4 
8 Gerindra 4 5 4 
9 Hanura 4 5 5 

Total 100% 90% 80% 
Partai Lainnya -- 10% 20% 

 
Sementara jika dilihat dari perolehan kursi masing-masing partai politik, maka 
rata-rata perolehan kursi perempuan untuk tiga lembaga legislatif tidak ada 
yang mencapai 30%. Seperti informasi Tabel 8 berikut.  
 

Tabel 8: 
Persentase Perempuan 9 Partai Politik Lolos PT 2.5%  

Dilihat dari Kursi Partai Politik 

No. Partai Politik 
Persen Anggota Perempuan Tiap Partai dari 

Total Kursi Tiap Partai Politik 
DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota 

1. Demokrat 24 22 15 
2. Golkar 18 17 15 
3. PDIP 18 17 13 
4. PKS 5 16 8 
5. PPP 13 11 9 
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No. Partai Politik 
Persen Anggota Perempuan Tiap Partai dari 

Total Kursi Tiap Partai Politik 
DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota 

6. PAN 15 17 8.5 
7. PKB 25 15 9 
8. Hanura 22 14 12 
9. Gerindra 19 15 15 

 
Tabel 8 menunjukkan tren representasi perempuan yang menurun dari tingkat 
nasional ke lokal jika dilihat dari perolehan kursi partai politik. Tiga partai peraih 
kursi terbanyak -- Demokrat, Golkar, PDIP – menunjukkan tren tersebut. 
Demikian halnya partai-partai lain. Data ini menunjukkan faktor kompetisi 
antarpartai dan antarcaleg di tingkat lokal yang lebih ketat berpengaruh 
terhadap keberhasilan calon perempuan memenangkan kursi.   
 
 
C.2. Faktor Non Regulasi 
 
Faktor non regulasi dimaksudkan sebagai temuan data kualitatif tentang 
keterpilihan perempuan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi wilayah, 
internal partai politik dan gerakan/organisasi perempuan.  
 
C.2.1. Kondisi Sosial-Ekonomi Wilayah 
 
Konsep kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik tidak bisa dilepaskan 
dari konsep pembangunan pemberdayaan perempuan Indonesia secara umum. 
Tren angka representasi perempuan di berbagai tingkatan legislatif, secara jujur 
sesungguhnya merefleksikan dan tidak bisa dipisahkan dari capaian 
pembangunan manusia di berbagai wilayah, jika kita menganalisisnya 
menggunakan  perspektif dan  indikator gender.   
 
Konsep kesetaraan gender, secara sederhana merujuk pada 3 dimensi  
pengukuran, yaitu: (1) dimensi kapabilitas yang merujuk pada kemampuan 
dasar individu (misalnya pendidikan, kesehatan dan nutrisi); (2) dimensi akses 
dan peluang atas sumberdaya yang merujuk pada kesamaan peluang dalam 
memanfaatkan atau mengaplikasikan kemampuan dasar; dan (3) dimensi 
perlindungan, untuk mengurangi kerentanan yang berpotensi mengancam 
kondisi fisik maupun psikis, khususnya perempuan dan anak perempuan.   
Ketiga dimensi ini saling terkait. Artinya, tanpa adanya peningkatan kapabilitas, 
maka peluang perempuan mengakses peluang kerja, berpolitik dan 
sebagainya, menjadi sangat terbatas. Akses ini perlu dijamin melalui 
perundangan dan kebijakan publik.  
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Tiga dimensi ini diterjemahkan melalui indikator kuantitatif berupa  HDI (Human 
Development Index), GDI (Gender Development Index), dan GEM (Gender 
Empowerment Measurement) untuk mengukur kualitas kehidupan dan peran 
perempuan  dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia. Jika kita 
tengok data peringkat Indonesia dilihat dari HDI, GDI dan GEM sebagai berikut: 
 

Tabel 9: 
Peringkat HDI, GDI dan GEM Indonesia 2007 - 2009 

Tahun Peringkat 
HDI 

Indeks 
HDI 

Peringkat 
GDI 

Indeks 
GDI 

Peringkat 
GEM 

Indeks 
GEM 

2007 111 (182 
negara) 

0,7434 93 (155 
negara) 

0,726 96 (109 
negara) 

0,408 

2008 109 (179 
negara) 

0,726 85 (157 
negara) 

0,719 87 (108 
negara) 

0,441 

2009 107 (179 
negara) 

0,682 91 (144 
negara) 

0,677 89 (186 
negara) 

0,589 
 

Keterangan: HDI (Human Development Index), GDI (Gender Development Index), GEM 
(Gender Empowerment Measurement).  

Sumber: UNDP Human Development Report. 
 
 
Kajian ini kemudian melihat kaitan antara indeks HDI, GDI dan GEM tersebut 
dengan tren representasi perempuan di legislatif. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui adakah korelasi antara capaian indeks pembangunan manusia dan 
kondisi pemberdayaan perempuan yang berbasis pada data tiap provinsi 
dengan representasi perempuan di legislatif.  
 
Berdasarkan analisis terhadap data Indeks Pembangunan Manusia tersebut, 
beberapa temuan yang dapat disimpulkan adalah: 
 
1. Ada tujuh wilayah yang tren representasi perempuan di DPR dan DPRD 

termasuk kategori konsisten-tinggi (di atas rata-rata nasional), yaitu 
Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, 
dan Sulawesi Utara.  

2. Ada tiga wilayah yang memiliki korelasi kuat antara peringkat indeks HDI, 
GDI dan GEM tinggi dengan konsistensi-tinggi representasi perempuan, 
yaitu Lampung, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara.  HDI DKI Jakarta, Sulut 
dan Kaltim termasuk 10 peringkat teratas, masing-masing peringkat 1, 2, 
dan 5. Selain itu, Sulut, DKI Jakarta, dan Lampung memiliki peringkat indeks 
GEM masing-masing 2, 5, dan 6 yang menunjukkan peluang perempuan 
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dalam akses publik. Data tersebut sejalan dengan representasi perempuan 
yang tinggi, baik nasional maupun lokal di 3 wilayah tersebut. 

3. Di sisi lain, data tersebut tidak positif menjelaskan tingginya representasi 
perempuan di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Timur jika 
dilihat dari data HDI, GDI dan GEM, karena indeks HDI, GDI dan GEM di 
provinsi-provinsi tersebut termasuk peringkat rendah.   

4. Ada tujuh wilayah yang tren representasi perempuan di DPR dan DPRD 
termasuk kategori konsisten-rendah (di bawah 10%), yaitu Aceh, Sumatera 
Barat, Riau, Bangka Belitung, Bali, NTB, dan NTT.  

5. Ketujuh wilayah konsisten-rendah ini termasuk peringkat rendah untuk 
indeks GEM. Khusus NTB dan NTT, dua provinsi ini memiliki peringkat yang 
rendah untuk indeks HDI, GDI, dan GEM. Sementara Riau dan Sumbar, 
dilihat dari peringkat HDI, keduanya termasuk peringkat 10 besar (Riau 
peringkat 3, Sumbar peringkat 9), namun terdapat kesenjangan gender 
karena peringkat GDI dan GEM peringkatnya rendah.   

6. Aceh, Babel, Bali dan NTB memiliki indeks GEM yang rendah, berkorelasi 
dengan rendahnya representasi perempuan di legislatif, bahkan tidak ada 
calon perempuan  terpilih untuk DPR. Di wilayah-wilayah ‘konsisten-rendah’ 
ini, jumlah perempuan yang terpilih untuk DPRD provinsi dan 
kabupaten/kota amat sedikit. 

7. Kecenderungan umum yang tampak, data representasi perempuan di 
kabupaten/kota adalah paralel dengan angka GEM yang rata-rata juga 
rendah di kab/kota. Ini artinya semakin ke pelosok, kondisi indeks 
pembangunan manusia dan  pemberdayaan perempuan di politik, semakin 
berat untuk dicapai dibandingkan di tingkat provinsi.  

8. Data penelitian ini menunjukan wilayah yang paralel representasinya rendah 
(nasional, provinsi, kabupaten/kota), kendala kultural seperti pemahaman 
agama, adat istiadat, etnis, kasta,  pemimpin lokal yang rendah pemahaman 
keadilan gender, perda dan aturan lokal yang diskriminatif, politik identitas, 
merupakan kendala yang berlipat lebih berat dihadapi perempuan untuk 
terjun ke arena politik. 

9. Di daerah dengan kebutuhan dasar relatif terpenuhi dan kesenjangan 
gender tidak terlalu timpang,  biasanya paralel dengan representasi 
perempuan yang lebih baik. Ada kecenderungan di daerah dengan 
representasi perempuan tinggi, perempuan dan laki-laki sama-sama 
mempunyai kesempatan dan akses untuk memperebutkan sumber-sumber 
ekonomi dan politik melalui kontestasi pemilu. 
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C.2.2. Afirmasi Internal Partai dan Profil Politik Perempuan Terpilih 
 
Kondisi representasi perempuan di legislatif tak bisa dilepaskan dari situasi 
internal partai politik, terutama persoalan rekrutmen, kaderisasi, mekanisme 
pengambilan keputusan, yang berpengaruh terhadap pencalonan dan peluang 
keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif.  Mulai tahun 2008, kebijakan 
afirmasi diperkenalkan dalam internal partai politik (UU No. 2/2008) melalui 
pasal pembentukan dan kepengurusan partai politik yang menyertakan paling 
kurang 30% keterwakilan perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini 
masih sangat lemah, apalagi memang tidak ada sanksi bagi partai politik yang 
melanggar ketentuan tersebut.   
 
Kebijakan afirmasi di internal partai politik untuk pertama kalinya diakomodasi 
dalam UU No.2/2008 tentang Partai Politik. Afirmasinya dalam bentuk 
keterwakilan 30% perempuan sebagai pendiri partai dalam pasal pembentukan 
partai politik dan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai 
politik di berbagai tingkatan (pasal 20).  Aturan afirmasi ini bertujuan membuka 
akses perempuan terhadap mekanisme internal partai, memberikan 
pengalaman berorganisasi, serta pintu masuk dalam proses pencalonan 
legislatif. 
 
Berdasarkan kajian PUSKAPOL FISIP UI (2009) tentang mekanisme rekrutmen 
kader di tujuh partai politik di DPR, ada sejumlah identifikasi masalah tentang 
rekrutmen partai. Pertama, partai umumnya belum memiliki prosedur rekrutmen 
yang mapan sehingga rekrutmen lebih bersifat instan tanpa kriteria dan 
prosedur yang jelas. Model rekrutmen semacam ini mengabaikan kader yang 
telah lama berkiprah untuk naik jabatan dalam kepengurusan partai.  
 
Kedua, partai masih terlalu mengandalkan basis dukungan lama, yang 
seringkali telah mengalami pergeseran. Ini menyebabkan partai relatif pasif dan 
kurang inovatif dalam mengeksplorasi pendekatan untuk menjaga dan 
memperluas basis pendukung. Dampak situasi ini adalah kesulitan partai 
merekrut kalangan muda dan cenderung mengandalkan jaringan hubungan 
keluarga di dalam partai. 
 
Ketiga, rekrutmen kandidat di internal partai untuk maju dalam pemilihan umum 
kurang memperhatikan aspek kinerja bakal calon. Selama ini proses seleksi 
kandidat kerap mengesampingkan pertimbangan mengenai kapasitas, 
integritas, pengalaman, dan penugasan yang dimiliki bakal calon. Kebijakan 
insentif dan disinsentif bagi anggota belum konsisten dan transparan. 
Kedekatan dengan pimpinan partai biasanya menjadi faktor yang lebih 
menentukan.  
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Persoalan ini diperparah dengan kondisi bahwa sebagian besar AD/ART partai 
politik tidak membahas secara rinci ketentuan mengenai rekrutmen dan 
kaderisasi. Pengaturan lebih lanjut tentang kader umumnya diatur dalam 
peraturan organisasi atau surat edaran ketua umum.  
 
Gambaran besar yang mewarnai situasi partai politik membuat perempuan 
semakin sulit dan cenderung tidak diperhitungkan dalam internal partai.  Kader 
perempuan partai dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, vote getter 
yang ampuh untuk bekerja mendulang suara bagi partai. Namun mereka selalu 
tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan dan aspirasinya.   
 
Ketika ada regulasi afirmatif yang ‘memaksa partai’ untuk mentaati ketentuan 
itu, yang terjadi sebatas memenuhi syarat formal administratif. Akibatnya esensi 
serta tujuan dari kebijakan afirmatif yang digagas kehilangan substansinya.   
Afirmatif hanya digunakan sebagai syarat asesoris dan hiasan yang tampak 
indah dan mengesankan partai itu berwajah demokratis dan modern. Misalnya, 
tiga partai besar -- Demokrat, Golkar dan PDIP – hingga kini tidak memiliki 
aturan afirmatif dalam AD/ART mereka. Di jajaran partai tengah: PPP, PAN dan 
PKB sudah memiliki aturan afirmatif dalam AD/ART, sedang PKS belum.  
 
Hal tersebut memperlihatkan tidak semua partai politik yang menyumbang 
keterpilihan perempuan di legislatif mempunyai aturan internal di AD/ART 
tentang afirmatif. Kalaupun ada, implementasi dan pemahaman tentang 
afirmatif sebatas dimaknai sebagai ‘jenis kelamin perempuan’ semata. 
Setidaknya itulah yang tercermin dalam profil politik perempuan terpilih di 
legislatif nasional dan lokal seperti dijelaskan bagian berikut ini.  
 
Untuk mengetahui informasi tersebut, riset ini melakukan pengumpulan data 
kuantitatif dengan mengambil sampel, terbagi atas: (1) 103 perempuan anggota 
DPR RI; dan (2) 134 perempuan anggota DPRD provinsi yang menjadi 
responden, berasal dari 11 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat.  
 
1. Profil Politik Perempuan Terpilih di DPR  
 
Dari latar belakang pendidikan, mayoritas perempuan anggota DPR RI memiliki 
gelar sarjana dan pasca-sarjana. Dari 103 orang, 49 orang berpendidikan 
pasca-sarjana (47,5%), dan 47 orang berpendidikan sarjana (47%). Yang 
berpendidikan SMA sebanyak 3 orang (2,9%) dan lulusan akademi hanya 1 
orang (0,9%). Sementara 3 responden tidak didapatkan data pendidikannya. 
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Dari segi pekerjaan yang dimiliki sebelum menjadi anggota DPR, terbanyak 
adalah profesional (meliputi dokter, pengacara, pengajar, konsultan) sebanyak 
36 orang (35%) dari 102 orang yang berhasil didapatkan datanya. Selanjutnya 
berturut-turut adalah: pengusaha sebanyak 28 orang (27,1%), PNS 12 orang 
(11,6%), artis/selebritas/ figur populer sebanyak 10 orang (9,7%), karyawan 
swasta 6 orang (5,8%), ibu rumah tangga 5 orang (4,8%). Aktivis LSM dan 
karyawan BUMN/BUMD masing-masing hanya berjumlah 1 orang, dan yang 
diidentifikasikan sebagai memiliki pekerjaan lain-lain sebanyak 3 orang.  
 
Dalam hal usia, paling banyak berada pada rentang usia 36-50 tahun yaitu 
sejumlah 49 orang (47,5%). Sementara terbanyak kedua adalah rentang usia 
51-65 tahun sejumlah 29 orang (28,1%). Kemudian rentang usia 21-35 tahun 
berjumlah 20 orang (19,4%). Satu responden tidak diketahui data umurnya. 
Data ini mengkonfirmasi bahwa usia ‘politik’ perempuan berada pada 36 hingga 
65 tahun.  
 
Mayoritas perempuan anggota DPR RI adalah orang baru dalam dunia 
legislatif, sebab hanya 30 orang (29%) yang pernah menjadi anggota legislatif 
(meliputi DPR, DPD, DPRD, dan MPR). Sebanyak 73 orang (71%) di antaranya 
sama sekali belum pernah menjadi anggota legislatif.  
 
Kalau dilihat dari segi latar belakang keluarga, didapatkan data bahwa 27 orang 
(26%) perempuan anggota DPR memiliki jaringan hubungan keluarga dengan 
tokoh politik (partai, pejabat pemerintah). Termasuk di dalamnya antara lain 
anggota keluarga (anak/istri/keponakan) dari petinggi partai, pejabat atau 
mantan pejabat, keluarga bangsawan, dan anak pengusaha.  
 
2. Profil Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi: Kasus 11 Provinsi 
 
Dalam hal latar belakang pendidikan, dari 134 responden, paling banyak adalah 
sarjana sejumlah 76 orang (57%). Kemudian lulusan pasca-sarjana sejumlah  
41 orang (31%). Lulusan diploma/akademi sebanyak 10 orang (7,5%) dan 
SMU/sederajat 7 orang atau 5%. 
 
Dilihat dari profil pekerjaan, terbanyak responden adalah pengusaha (34%), 
profesional (26%), dan karyawan swasta sejumlah 13%. Lainnya adalah 
pegawai negeri sipil (4%), karyawan BUMN (2%), pensiunan PNS (1.5%) dan 
aktivis LSM  (1.5%) serta anggota DPRD sejumlah 2%. Selain itu sejumlah 13% 
adalah ibu rumah tangga.  
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Dari segi usia, mayoritas responden berusia 36-50 tahun sejumlah 77 orang 
atau 59%. Kemudian rentang usia 21-35 tahun sejumlah 27 orang (21%), 51-64 
tahun sejumlah 25 orang (19%); dan 65 tahun keatas 2 orang (1,5%). 
 
Untuk pengalaman dalam organisasi, sejumlah 58 orang (43%%) pernah 
terlibat dalam organisasi perempuan, sementara 47 orang (35%) pernah terlibat 
dalam organisasi non organisasi perempuan. Sementara 29 orang (22%) 
mengaku tidak memiliki pengalaman berorganisasi apapun.  
 
Dalam hal lamanya bergabung di partai politik, sebanyak 44 orang (33%) baru 
bergabung di partai politik selama 1-5 tahun. Berikutnya adalah mereka yang 
bergabung dalam partai politik selama 6-10 tahun dan 11-15 tahun, masing-
masing 22%. Sementara yang terlibat lebih dari 15 tahun sebanyak 32 orang 
(24%).   
 
Dari 134 responden yang didapatkan datanya mengenai jabatan di partai, 
paling banyak adalah pengurus partai tingkat provinsi sebanyak 78 orang 
(58%). Kemudian anggota sejumlah 27 orang (20%); dan sebanyak 14 orang 
(10%) adalah pengurus partai tingkat kabupaten/kota. Yang merupakan ketua 
partai tingkat kabupaten/kota sejumlah 7 orang (5%), dan ketua partai tingkat 
provinsi sejumlah 5 orang (4%).  
 
Mengenai pengalaman legislatif di masa lalu, 2 orang (1,5%) sudah pernah 
menjabat anggota DPR RI sebelumnya.  Kemudian sebanyak 23 orang (17%) 
pernah menjadi anggota DPRD Provinsi. Sejumlah 20 orang (15%) pernah 
menjadi anggota DPRD Kabupaten/kota.  
 
Untuk latar belakang politik keluarga, sebagian besar (64%) menyatakan 
memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam partai politik.  Yaitu: orang tua 
(30%), suami (25%), saudara kandung (23%), anak (7%).  Dapat dikatakan 
keterlibatan mereka dalam partai politik sejalan dengan keterlibatan anggota 
keluarga.  
 

Tabel 10: 
Jaringan Hubungan Keluarga dalam Partai Politik di Kalangan 

Perempuan Anggota DPRD Provinsi (n=86) 

Anggota Keluarga di Parpol Kesamaan Parpol Responden dengan 
Anggota Keluarganya 

Kategori Persen Sama parpolnya Beda parpolnya 
Suami 24% 94% 6% 
Orangtua 29% 69% 31% 
Saudara kandung 22% 89% 11% 
Anak 7% 87% 13% 
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Informasi Tabel 10 menunjukkan: (1) suami/orang tua yang terlibat di partai 
politik merupakan faktor pendorong utama keterlibatan perempuan di partai 
politik; (2) adanya kecenderungan pengaruh suami yang terlibat di partai politik 
mendorong pencalonan perempuan ditempatkan di nomor urut yang 
berpeluang menang.  Pengaruh jaringan hubungan keluarga di partai politik 
juga berperan dalam penempatan perempuan di struktur kepengurusan partai 
politik. Sebagian besar perempuan anggota DPRD provinsi yang menjadi 
responden adalah pengurus partai politik. Mereka umumnya memiliki kesamaan 
partai politik dengan anggota keluarganya yang terlibat di partai politik. 
 
Data profil perempuan terpilih tersebut mengindikasikan beberapa hal terkait 
aturan afirmasi di internal partai politik. Pertama, posisi dalam kepengurusan 
partai politik merupakan modal politik yang penting dalam proses pencalonan 
dan ditempatkan di urutan atas. Data menunjukkan sebagian besar perempuan 
terpilih di tingkat provinsi adalah pengurus partai setempat. Kedua, afirmasi 
internal partai ini masih dipahami secara administratif oleh elite partai politik 
dengan melibatkan perempuan di ‘lingkaran kekuasaan’  atau yang memiliki 
jaringan hubungan keluarga di partai politik. Artinya afirmasi sebatas digunakan 
untuk merekrut dan mencalonkan ‘jenis kelamin’ perempuan.  
 
Banyak masalah dapat terungkap dari data tersebut yang menunjukkan faktor 
mekanisme internal partai masih elitis dan tertutup, di pihak lain, masih ada 
keengganan dari kelompok-kelompok di luar partai (termasuk aktivis/tokoh 
perempuan) untuk masuk partai politik.  
 

C.2.3. Peran Gerakan/Organisasi Perempuan 
 
Analisa kualitatif ini tidak lengkap tanpa menjelaskan tentang peran gerakan 
perempuan dalam upaya keterpilihan ini. Dukungan organisasi perempuan 
secara nasional dalam mendorong lahirnya kebijakan afirmatif di UU Partai 
Politik dan UU Pemilu, sangat besar. Bahkan sinergi antara aktivis/organisasi 
perempuan di luar DPR dengan anggota perempuan DPR pada saat 
pembahasan paket UU bidang politik terjalin dengan maksimal. Termasuk 
keterlibatan eksekutif, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
sebagai national machinery membentuk formasi ‘segitiga’ kekuatan advokasi 
dalam lahirnya regulasi afirmatif.  
 
Tetapi hasil Pemilu 2009 dengan angka representasi perempuan yang amat 
beragam untuk DPR dan DPRD menunjukkan peran organisasi perempuan – 
langsung atau tidak langsung – dalam keterpilihan perempuan harus jujur diakui 
masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah organisasi perempuan yang 
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terlibat intens dalam isu-isu politik (proses kebijakan publik) masih sangat 
sedikit. Terutama yang di provinsi dan kabupaten/kota.  
 
Bisa disimpulkan bahwa gerakan perempuan belum bisa menjadi alat yang 
ampuh untuk mendorong upaya keterpilihan perempuan di arena politik formal. 
Sebagian besar organisasi perempuan masih bergulat dengan isu-isu praktis 
untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain pemahaman tentang politik 
tidak pernah menjadi fokus aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian 
organisasi perempuan secara umum cenderung masih bersikap menghindari 
politik elektoral.  
 
Jika kondisi ini ingin diubah, salah satu strategi yang harus dilakukan adalah 
membuat organisasi perempuan memahami bahwa kegiatan yang dilakukan 
memiliki dimensi politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.  Selain 
itu, organisasi perempuan harus mulai mengenali kaitan antara politik mikro 
dengan politik yang lebih makro, politik informal dengan politik yang formal.  

 
 
F. Rekomendasi Kebijakan 
 
Kajian ini menghasilkan kesimpulan berupa pemetaan kondisi obyektif tentang 
representasi perempuan di DPR dan DPRD hasil Pemilu 2009. Kondisi obyektif 
tersebut adalah: 
 

1. Representasi perempuan di DPR dan DPRD hasil Pemilu 2009 
mengalami peningkatan. Rata-rata nasional adalah di DPR 18%, di 
DPRD provinsi 16% dan di DPRD kabupaten/kota adalah 12%. 

2. Mayoritas perempuan terpilih di DPR dan DPRD berada di tiga urutan 
atas yaitu nomor urut 1, 2, dan 3.  

3. Perempuan yang terpilih di DPR dan DPRD memiliki jaringan hubungan 
keluarga di partai politik dan lembaga politik lainnya (eksekutif, legislatif). 
Data di DPRD provinsi menunjukkan adanya kesamaan partai politik 
antara suami atau orang tua dengan perempuan terpilih.  

4. Aturan tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai 
politik menambah peluang bagi perempuan pengurus untuk dicalonkan 
di nomor urut atas sehingga membuka peluang terpilih yang lebih besar.  

5. Aturan parliamentary threshold yang diterapkan untuk DPR memiliki 
pengaruh pada perolehan suara partai politik yang besar dan mendorong 
meningkatnya jumlah kursi perempuan di DPR.  
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Berdasarkan pemetaan kondisi obyektif tersebut, muncullah beberapa 
pernyataan masalah (problem statement) yang menjadi dasar perumusan 
rekomendasi dan strategi ke depan. Pernyataan masalah tersebut adalah:  
 

1. Tren representasi perempuan di DPR dan DPRD yang tidak sinkron 
antara nasional dan lokal dilihat dari basis wilayah (provinsi).  

2. Mayoritas nomor urut atas (1, 2, 3) yang terpilih baik calon perempuan 
dan laki-laki, menunjukkan tidak sinkron antara mekanisme penetapan 
terpilih dengan suara terbanyak dan peluang keterpilihan calon.  

3. Mayoritas perempuan terpilih di DPR dan DPRD memiliki jaringan 
hubungan keluarga di partai politik dan tokoh politik menunjukkan tidak 
sinkron antara makna kebijakan afirmatif dan implementasinya di internal 
partai politik. 

 
Untuk itu, dalam lima tahun ke depan khususnya menghadapi Pemilu 2014, ada 
dua strategi yang dapat dilakukan. Pertama adalah strategi jumlah dengan 
tujuan meningkatkan representasi perempuan di DPR dan DPRD karena target 
30% belum tercapai. Kedua adalah strategi kompetensi dengan tujuan 
meningkatkan kompetensi calon terpilih (perempuan dan laki-laki) yang dimulai 
dari perbaikan kondisi internal pada hulunya, yaitu partai politik. Kedua strategi 
tersebut salah satunya diwujudkan melalui perubahan regulasi dalam partai 
politik dan pemilihan umum.  
 
     INTISARI REKOMENDASI   INTISARI REKOMENDASI 
        UU PARTAI POLITIK                       UU PEMILU 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Berikut adalah penjelasan dari rekomendasi regulasi untuk meningkatkan 
representasi perempuan di legislatif.  
 

1. Sistem proporsional 
2. Pencalonan 30% perempuan 

adalah wajib 
3. Prinsip proporsionalitas 30% 

penempatan calon perempuan 
di tiga urutan atas 

4. Sanksi bagi partai yang tidak 
penuhi afirmatif (pencalonan 
dan penempatan). 

5. Ambang batas suara 
parlemen diterapkan untuk 
DPR dan DPRD. 

1. Syarat pendaftaran partai 
menyertakan 30% perempuan 
dalam kepengurusan pusat. 

2. Kepenguran partai di berbagai 
tingkatan memuat 30% 
perempuan. 

3. Rekrutmen untuk calon 
legislatif harus memuat 30% 
calon perempuan. 

4. Rekrutmen untuk calon kepala 
daerah dan wakil kepala 
daerah memperhatikan 
keterwakilan perempuan. 
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D.1. Rekomendasi Revisi UU Partai Politik 
 
Rekomendasi revisi UU partai politik terkait representasi perempuan mengacu 
pada tiga pasal dalam UU No. 2/2008 yaitu pasal 3 (pendaftaran partai politik), 
pasal 20 (kepengurusan), dan pasal 29 (rekrutmen politik). 
 

Tabel 11:  
Matriks Rekomendasi Revisi UU Partai Politik  

tentang Representasi Perempuan 

Poin Acuan Pasal dalam 
UU No. 2/2008 Usul Perubahan 

Pendaftaran 
partai politik  

Pasal 3 ayat 2 (poin a 
sampai e) 

Ditambahkan: 
Untuk menjadi badan hukum, 
partai politik harus mempunyai: 
Poin (f). memiliki kepengurusan di 
tingkat pusat dengan memuat 
sekurang-kurangnya 30% (tiga 
puluh perseratus) keterwakilan 
perempuan. 

Kepengurusan Pasal 20 Diubah: 
Kepengurusan harian Partai Politik 
tingkat pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota disusun dengan 
memuat sekurang-kurangnya 30% 
(tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan. 

Rekrutmen 
Politik 

Pasal 29  Diubah: 
(1) Partai Politik melakukan 

rekrutmen terhadap warga 
negara Indonesia untuk 
menjadi:  
a. anggota Partai Politik; 
b. bakal calon anggota DPR 

dan DPRD 
c. bakal calon Presiden dan 

Wakil Presiden 
d. bakal calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah 
(2) Rekrutmen dilakukan secara 

demokratis dan terbuka sesuai 
dengan AD dan ART serta 
peraturan perundang-
undangan 

(3) Rekrutmen untuk bakal calon 
anggota DPR dan DPRD harus 
menyertakan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh 
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Poin Acuan Pasal dalam 
UU No. 2/2008 Usul Perubahan 

perseratus) keterwakilan 
perempuan 

(4) Rekrutmen untuk bakal calon 
kepala daerah dan wakil kepala 
daerah memperhatikan 
keterwakilan perempuan 

 

C.2. Rekomendasi Revisi UU Pemilu 
  
Rekomendasi revisi UU pemilu terkait representasi perempuan mengacu pada 
enam pasal dalam UU No.2/2008 yaitu pasal 53 (pencalonan perempuan), 
pasal 55 (penempatan calon pada daftar calon), pasal 66 (penetapan dan 
pengumuman daftar calon tetap), pasal 153 (pemungutan suara), pasal 202 
(parliamentary threshold), pasal 214 (penetapan calon terpilih), serta tambahan 
pasal tentang sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi aturan pencalonan 
dan penempatan calon perempuan.  
 

Tabel 12: 
Matriks Rekomendasi Revisi UU Pemilihan Umum 

Poin Acuan Pasal UU 
No.10/2008 Usul Perubahan 

Pencalonan 
perempuan 

Pasal 53: 
Daftar bakal calon 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 memuat 
paling sedikit 30% (tiga 
puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan 

Tetap: 
Daftar bakal calon di tiap daerah 
pemilihan memuat paling sedikit 
30% (tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan 

Penempatan 
calon  

Pasal 55 ayat 2: 
Di dalam daftar bakal 
calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
dalam setiap 3 (tiga) 
orang bakal calon 
terdapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) 
orangperempuan bakal 
calon. 

Diubah: 
Pada daftar calon di semua daerah 
pemilihan, masing-masing nomor 
urut 1, 2 dan 3 terdapat sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh per 
seratus) calon perempuan.  
 

Penetapan 
dan 
pengumuman 
daftar calon 

Pasal 66: 
KPU, KPU provinsi, dan 
KPU kabupaten/kota 
mengumumkan 

Diubah: 
KPU, KPU provinsi, dan KPU 
kabupaten/kota mengumumkan 
persentase keterwakilan 
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Poin Acuan Pasal UU 
No.10/2008 Usul Perubahan 

tetap persentase keterwakilan 
perempuan dalam daftar 
calon tetap partai politik 
masing-masing pada 
media massa cetak 
harian nasional dan 
media massa elektronik 
nasional. 

perempuan dalam daftar calon 
tetap partai politik masing-masing 
di semua daerah pemilihan pada 
media massa cetak harian dan 
media massa elektronik.  
 

Sanksi bagi 
partai politik 
yang tidak 
memenuhi 
pencalonan 
perempuan 

Tidak ada Ditambahkan: 
Partai politik peserta pemilu yang: 
(1) tidak memenuhi daftar calon 

tetap memuat sekurang-
kurangnya 30% calon 
perempuan dan; 

(2) tidak memenuhi calon 
perempuan sekurang-
kurangnya 30% di masing-
masing nomor urut 1, 2, dan 3 
dalam daftar calon tetap; 

tidak dapat mengikuti pemilu di 
daerah pemilihan bersangkutan. 

Parliamentary 
threshold  

Pasal 202 ayat 1 dan 
ayat 2 

Diubah: 
Partai politik peserta pemilu harus 
memenuhi ambang batas 
perolehan suara sekurang-
kurangnya 2,5% dari jumlah suara 
sah untuk diikutkan dalam 
penentuan perolehan kursi DPR, 
DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota 

Penetapan 
calon terpilih 

Keputusan MK 
(perubahan pasal 214) 

Tetap: 
Calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan calon yang 
memperoleh suara terbanyak 

Pemungutan 
suara 

Pasal 153 ayat 1 Ditambahkan: 
Pemberian suara untuk Pemilu 
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota dilakukan 
dengan memberikan tanda satu 
kali pada lambang partai atau 
nama calon pada surat suara  
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D.3. Rekomendasi Non Regulasi 

Pencapaian tujuan representasi perempuan, baik dalam pengertian jumlah 
maupun kompetensi,  tidak dapat diwujudkan hanya melalui perbaikan regulasi 
partai politik dan pemilihan umum. Karena itu, diperlukan strategi perbaikan di  
luar faktor regulasi. PUSKAPOL FISIP UI merekomendasikan beberapa 
langkah strategis yang harus segera dimulai untuk menghadapi Pemilu 2014, 
yaitu: 

 
1. Mengidentifikasi perempuan kelas menengah untuk mau terjun ke 

dunia politik dan memperkuat kapasitas mereka menyangkut  hal-hal 
yang terkait dengan politik elektoral. Ini merupakan strategi jangka 
pendek untuk mendongkrak perolehan kursi bagi perempuan. Sementara 
itu, untuk jangka panjang perlu memperbanyak lahirnya kader-kader politik 
perempuan dari kalangan masyarakat umum, melalui kerja sama dengan 
dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) di tingkat 
kabupaten/kota yang memiliki inisiatif penguatan kapasitas perempuan. 
Peran gerakan/organisasi perempuan tingkat nasional adalah bagaimana 
memperkaya perspektif OMS tingkat lokal untuk memberikan perhatian 
politik elektoral seiring dengan kerja-kerja keseharian mereka.  

2. Menggalang perempuan yang saat ini duduk di legislatif dan 
mendorong mereka untuk selalu membangun komunikasi dan 
memberikan perhatian terhadap kepentingan konstituennya 
(constiuency building) untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa 
pilihan kepada perempuan benar bermanfaat bagi kehidupan mereka, 
sehingga mereka tidak ragu-ragu memilih perempuan dalam pemilu-pemilu 
berikutnya.  

3. Mempersiapkan kapasitas perempuan agar mampu menguasai 
kepengurusan partai sebagai sarana untuk memuluskan jalan perempuan 
menempati urutan atas dalam proses pencalonan legislatif. 

4. Memberikan asistensi/pendampingan kepada pengurus partai tingkat 
Kabupaten/Kota untuk mengakomodasi kebijakan afirmatif ke dalam 
aturan-aturan partai (AD/ART atau kebijakan teknis lainnya).   

5. Mengembangkan strategi peningkatan kapasitas perempuan yang 
dilakukan secara sistematis untuk memenangi kontestasi politik, 
dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah (melaui 
kementerian pemberdayaan perempuan), organisasi masyarakat sipil 
terutama yang bergerak dalam isu penguatan kapasitas perempuan, 
maupun partai politik (khususnya bidang perempuan/sayap perempuan).  
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