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 Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan UU 

No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberi angin segar bagi kaum 
perempuan untuk menyalurkan aspirasinya melalui jalur politik. 

 Kedua, Undang-undang tersebut telah memberi mandat kepada partai politik untuk 
melibatkan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari daftar caleg yang diusulkan 
partai politik peserta pemilu. 

 Ketiga, adanya Pasal 27 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan 
bahwa apabila parpol tidak berhasil memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan 
maka akan ditolak dan dihapus dari dapil terkait. 

 Keempat, masih ada fakta bahwa keterlibatan perempuan dalam kancah politik tidak 
didisain atau direncanakan secara sadar sebagai bagian strategis untuk membangun 
demokrasi yang sehat, sehingga pelibatan perempuan  lebih mencerminkan sebuah 
bentuk “keterpaksaan” atau aksesoris untuk memenuhi ketentuan UU daripada 
“kesadaran”. Kondisi ini hirnya menjadikan perempuan sebagai pihak yang rentan 
terhadap eksploitasi dari partai politik yang ingin “memanfaatkan” perempuan 
dalam rangka memenuhi kuota yang dipersyaratkan. 

Pendahuluan 
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 Sejumlah capaian (dalam Peta Jalan Representasi Politik Perempuan) 

dihasilkan dalam suasana yang cenderung reaktif, tidak terstruktur, 
tidak terencana, dan yang lebih penting tidak didukung anggaran 
negara maupun partai politik, sehingga hasilnya tidak 
berkesinambungan dan tidak melembaga.  Adapun program yang 
diselenggarakan pemerintah (terutama Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak) seperti pendidikan caleg 
perempuan dan pelatihan perempuan anggota parlemen lebih bersifat 
sporadis dengan sumber pendanaan yang sebagian besar dari lembaga 
mitra pembangunan.  
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Lanjutan……….. 
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1. Membangun dan memperkuat hubungan antarjaringan dan 

organisasi perempuan; 

2. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi 
partai politik; 

3. Melakukan advokasi para pemimpin partai politik;  

4. Membangun akses ke media;  

5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan 
melalui pendidikan dan pelatihan: 

6. Meningkatkan kualitas perempuan. 
 

 

 

Strategi yang dilakukan: 
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1. Membangun dan memperkuat hubungan antarjaringan dan organisasi perem-

puan: Misalnya, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi 
wanita, yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, etnis, dan organisasi 
profesi berbeda. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) 
adalah sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi wanita Muslim. Pusat Pemberdayaan 
Politik Perempuan adalah sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, 
agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi.  

2. Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai politik: 
Mengupayakan untuk menduduki posisi-poisisi strategis dalam partai, seperti 
jabatan ketua dan sekretaris, karena posisi ini berperan dalam memutuskan 
banyak hal tentang kebijakan partai. 

3. Melakukan advokasi para pemimpin partai politik: Ini perlu dalam upaya 
menciptakan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di 
parlemen, terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia 
adalah wanita. 
 
 

 

Strategi yang dilakukan: 
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4.  Membangun akses ke media; Hal ini perlu mengingat media cetak dan 

elektronik sangat mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan 
masyarakat umum. 

5.   Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan 
pelatihan: Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada 
kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya 
menjadi anggota parlemen. Pada saat yang sama, juga perlu disosialisasikan 
konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa 
politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan. 

6. Meningkatkan kualitas perempuan: Keterwakilan perempuan di parlemen 
menuntut suatu kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen 
politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. Peningkatan kualitas 
perempuan dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan akses terhadap 
fasilitas ekonomi, kesehatan dan pendidikan. 
 

Strategi………. 
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Mencanangkan Visi Misi Perempuan 
Politik/PerempuanCaleg 

Memperbaiki citra buruk Parpol dan  lembaga legislatif, dan 

Terciptanya sistem demokrasi yang lebih ramah dan  
menyejahterakan rakyat 
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Beberapa Isu Penting 

• Upaya mewujudkan sistem demokrasi yang lebih ramah dan 
menyejahterakan rakyat, bisa dilakukan dengan memperbanyak jumlah 
perempuan anggota Parlemen. 

• Di Indonesia salah satu ikhtiar untuk memperbanyak jumlah perempuan 
anggota Parlemen adalah dengan penerapan sistem quota 30% perempuan 
Caleg. 
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 PKB selama ini memiliki komitmen yang kuat untuk memperbanyak jumlah 

perempuan anggota Parlemen. Saat ini, keterwakilan perwakilan perempuan di 
Parlemen dari PKB berada di angka 22%. Dari 47 anggota DPR RI terdapat 10 orang 
perempuan ( 22%). Selain itu PKB juga memberikan posisi penting di Parlemen 
kepada perempuan (kini menjadi ketua fraksi DPR RI – Ida Fauziah) 

 Salah satu isu dan agenda penting yang perlu dicarikan solusinya pada pemilu 2019 
yang akan datang adalah mahalnya biaya demokrasi yang diakibatkan oleh gejala 
merebaknya politik transaksional dan politik uang. 

 Kecenderungan merebaknya politik transaksional dan politik uang banyak terjadi di 
kalangan pelaku pemilih dari kelompok laki-laki. Pemilih perempuan relatif lebih 
bersih dan mandiri dalam memilih. Tapi dikhawatirkan pemilih perempuan sudah 
mulai terjangkiti juga penyakit politik uang dan politiik transaksional. 

 Pemilih perempuan juga cenderung lebih disiplin dan lebih besar partisipasinya 
dalam memilih.  

 

 

Lanjutan……. 
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 Pemberian quota 30% perempuan harus bisa dimanfaatkan dan berhasil membuahkan 

“kemenangan”: berupa diterimanya suatu gagasan/program nasional yang 
berperspektif keadilan jender, sistem yang proper (pro perempuan), dan maksimalnya 
jumlah caleg perempuan sesuai quota. Sebab kalau tidak dimanfaatkan dengan baik di 
masa depan kaum lelaki politisi tidak akan melihat urgensinya pemberian quota 30% 
di dalam undang-undang. 

 Besarnya jumlah perempuan Caleg dan perempuan yang duduk di Parlemen secara 
langsung atau tidak langsung akan menjadi “iklan” yang efektif bagi suatu partai  
untuk membangun citra diri sebagai partai yang “Proper” (pro perempuan). 

 Jika PKB berhasil membangun citra diri sebagai partai yang “Proper”,  akan membuka 
jalan bagi upaya peningkatan partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 dan 
pemilu-pemilu berikutnya. 

 

 

 

Lanjutan……. 
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 Pengalaman pemilu-pemilu lalu, tidak banyak perempuan Caleg  yang menempati nomor 

urut  pertama, meski di dalam sistem suara terbanyak nomor urut tidak lagi menentukan 
secara mutlak. 

 Perempuan Caleg pada umumnya memiliki keterbatasan dalam hal logistik,  alat peraga 
dan anggaran operasional untuk  kegiatan kampanye. 

 Sesuai dengan quota 30% perempuan, maka di setiap dapil terdapat beberapa perempuan 
Caleg. Hal ini berarti memposisikan seorang perempuan Caleg  berhadapan dengan 
perempuan Caleg yang lain sesama partai di dapil yang sama, selain harus berhadapan 
dengan laki-laki Caleg  dari partai yang sama.  Perempuan Caleg juga berhadapan dengan 
perempuan Caleg dari partai lain di dapilnya.  Point ini menuntut pemikiran taktis dan 
strategis: menguntungkan mana di satu dapil terdapat banyak perempuan Caleg atau 
hanya sedikit perempuan Caleg? 

 Kuota 30% perempuan di kepengurusan Parpol dan pencalegan pada pemilu  merupakan 
capaian perjuangan yang hanya menyentuh terpenuhinya angka-angka dalam dimensi 
representasi yang bersifat legalistik Tapi bagaimana kuota 30%  (legalistik) ini 
mengejawantah  menjadi angka dan hasil riil? Ini yang memerlukan perjuangan lebih 
keras, dalam bentuk penyusunan strategi dan taktik secara bersama. 
 
 
 

Problem dan Kendala yang Dihadapi 
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 Tuntutan eksternal terhadap keterwakilan perempuan di Parlemen 

yang makin besar (diharapkan) melahirkan besarnya dukungan dari 
pemerhati pemberdayaan perempuan dalam bidang politik untuk 
membantu perempuan politik/caleg. 

Dalam rangka mendukung gerakan peningkatan keterlibatan 
perempuan di Parlemen, KPPPA memiliki program untuk upaya 
tersebut. Tapi kegiatan yang dilakukan lebih pada peningkatan 
kapasitas (wawasan) personal caleg dan pembuatan strategi yang 
efektif. Sementara kendala yang dihadapi oleh sebagian besar 
perempuan caleg adalah keterbatasan logistik, alat peraga dan 
mobilisasi tim relawan. 

 

Peluang yang Ada 
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Dilakukan analisis terhadap potensi dan peluang jadi (elektabilitas) di 

antara perempuan caleg di dapil yang sama. Dengan sistem suara 
terbanyak, harus dihindari di satu dapil ada dua atau lebih perempuan 
caleg yang potensial. 

Harus ada kegiatan pendampingan dan support pengadaan alat bantu 
kampanye bagi perempuan caleg, terutama bagi perempuan caleg yang 
memiliki elektabilitas tinggi. 

Dilakukan analisis kebutuhan alat bantu kampanye yang paling efektif 
bagi konstituen perempuan (kerudung, mukena, aksesoris perempuan 
dan lain-lain). 

 

Langkah Intervensi Parpol yang diusulkan: 
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Langkah Intervensi Parpol yang diusulkan: 

• Dilakukan analisis terhadap potensi dan peluang jadi (elektabilitas) di antara 
perempuan caleg di dapil yang sama. Dengan sistem suara terbanyak, harus 
dihindari di satu dapil ada dua atau lebih perempuan caleg yang potensial. 

• Harus ada kegiatan pendampingan dan support pengadaan alat bantu 
kampanye bagi perempuan caleg, terutama bagi perempuan caleg yang 
memiliki elektabilitas tinggi. 

• Dilakukan analisis kebutuhan alat bantu kampanye yang paling efektif bagi 
konstituen perempuan (kerudung, mukena, aksesoris perempuan dan lain-
lain). 
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 Capaian representasi politik perempuan yang masih rendah menunjukkan partai 

politik mulai didesak untuk memikirkan rekrutmen, pendidikan kader, dan 
penentuan platform partai sebagai upaya meningkatkan representasi. Walaupun 
tujuannya bukan semata untuk representasi perempuan melainkan lebih pada 
keperluan memperluas basis dukungan untuk memenangkan pemilu.  

 Dua kali pemilu dengan sistem terbuka suara terbanyak memberikan pengalaman 
berpolitik bagi perempuan dan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi 
perempuan. Misalnya perempuan berupaya melampaui hambatan domestik, masuk 
ke ranah publik, masuk ke ranah politik, berjejaring, berkontestasi, mengagregasi 
dukungan pemilih, memahami sistem pemilu dan cara menghitung suara, cara 
berkampanye, mengawal suara, dan sebagainya. Namun catatan pentingnya adalah 
hal itu merupakan proses pendidikan politik yang tidak dirancang oleh partai 
politiknya.  

 

 

 

Beberapa Catatan Rekomendasi 
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 Partai politik harus menjalankan afirmasi pencalonan minimal 30% perempuan di setiap 

daerah pemilihan (dapil). Konsekuensinya partai harus menyediakan kader perempuan 
yang cukup karena partai bisa terancam tidak bisa ikut pemilu di dapil jika daftar calonnya 
tidak memuat minimal 30% caleg perempuan.  

 Dalam sistem terbuka suara terbanyak dan multipartai, strategi partai adalah mencalonkan 
kader yang peluang menangnya tinggi – bisa kader yang punya uang, punya massa, punya 
jejaring keluarga. Maka pencalonan perempuan dilihat oleh partai dalam kerangka potensi 
untuk menang. Hal ini membuat perempuan memiliki daya tawar dalam pencalonan, dan 
berkontribusi memberikan suara untuk perolehan kursi partai.  

 Daya tawar itu mengacu pada perempuan yang memiliki jaringan hubungan dengan elit 
politik dan ekonomi; dan juga digunakan oleh perempuan yang memiliki basis massa di 
akar rumput.  

 Dengan demikian maka potensi diaspora gerakan masyarakat sipil ke dalam politik 
melalui partai politik terfasilitasi melalui afirmasi perempuan dan sistem proporsional 
terbuka. Walaupun dapat dikatakan hal itu terjadi secara tidak disengaja atau tidak 
dirancang sebelumnya. 

Lanjutan Rekomendasi……. 
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Keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal 

yang patut diwujudkan dan diperjuangkan.  

 Terbukanya peluang memperbaiki representasi perempuan di politik 
seharusnya tidak terlalu ditekankan pada sisi kuantitasnya saja. Tentu 
akan percuma bila kesempatan itu tidak diikuti oleh penyiapan kader 
yang baik. sesungguhnya, yang paling penting adalah meningkatkan 
kapasitas dalam aktualisasi politik kaum perempuan, dan lebih jauh 
lagi mendorong keterlibatan perempuan untuk duduk di posisi-posisi 
penentu kebijakan publik. 

 Jantungnya demokrasi itu ya di Partai Politik, jadi kita harus bisa 
membuat gerakan reformasi Partai dengan membangun sistem. 

 

Kesimpulan 

19 



 

20 

Sekian & Terima kasih 


