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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah keadilan1 dan kesetaraan gender2 telah menjadi isu kebijakan 

universal dan menjadi gerakan hampir di seluruh penjuru dunia. Gerakan ini tidak 

hanya dilakukan di negara maju tetapi juga di negara sedang berkembang seperti 

Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mulai menekankan pentingnya keadilan dan 

kesetaraan gender sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam 

setiap kebijakan pembangunan nasional. Meskipun telah ditetapkan kerangka 

kebijakan nasional yang ditandai dengan diterbitkannya  Instruksi  Presiden  

Nomor  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan 

Nasional, namun kesenjangan dan hambatan yang signifikan terhadap upaya 

kesetaraan gender dalam  berbagai  bidang pembangunan, khususnya di bidang 

politik masih tetap ada.

Perubahan rezim politik yang terjadi di Indonesia dari otoriter ke 

demokratis memberikan kesempatan untuk melakukan reformasi di bidang politik. 

Hetifah Sjaifudian (2001: 75) mengungkapkan bahwa: 

                                               
1 Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai 
kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi 
diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya (Unesco, dalam 
Ismi Dwi A. N, 2008: 28).

2 Kesetaraan gender merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua manusia (baik laki-laki 
maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat plihan-
pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka. Hal ini 
bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab, dan 
kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan 
(Unesco, dalam Ismi Dwi A. N, 2008: 27).
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”Pilihan menuju pemerintahan yang demokratis mengandung 
beberapa konsekuensi dalam kehidupan bernegara. Salah satu yang 
terpenting adalah terjadinya pembagian kekuasaan antara satu tingkat 
pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah, antara birokrasi pemerintah
dengan komunitas atau warga, maupun antara kelompok warga sendiri. 
Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan 
keputusan publik, merupakan bagian dari upaya untuk mencapai 
kehidupan yang lebih demokratis. Untuk itu, dituntut adanya kemauan 
politik dari para pengambil keputusan untuk mengubah cara kerja dan cara 
berpikir maupun sikap mental yang sesuai dengan semangat democratic 
governance, yaitu semangat yang mendorong partisipasi setiap warga baik 
laki-laki maupun perempuan dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan”.

Namun, yang menjadi persoalan selama ini adalah bahwa proses demokratisasi 

masih belum memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan 

perempuan, terutama di bidang politik.

Salah satu mainstream yang dapat dipergunakan untuk mengukur 

kesenjangan gender di bidang politik adalah Gender Empowerment Measurement

(GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender3, khususnya indikator tingkat 

partisipasi perempuan di parlemen. Berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender 

tahun 2005, persentase perempuan di parlemen pada periode Pemilu 2004 adalah

11, 3 persen (www.menegpp.go.id).

Gambaran umum tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia 

memperlihatkan representasi yang rendah pada semua tingkatan pengambilan 

keputusan, seperti tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi pemerintahan, 

partai politik, dan kehidupan publik lainnya. 

                                               
3 Gender Empowerment Measure (GEM) adalah indeks komposit yang mencerminkan

tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan 
ekonomi. GEM dihitung berdasarkan tiga indikator: persentase perempuan di parlemen, persentase 
perempuan di lingkungan pekerjaan professional, teknis, tenaga kepemimpinan dan ketata 
laksanaan, serta sumbangan perempuan sebagai penghasil pendapatan (lihat BPS, BAPPENAS, 
dan UNDP 2004:206, dalam Ismi Dwi A. N, 2008:9) 
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Berdasarkan data DPR–RI tahun 2007 sebagai hasil Pemilu 2004 

persentase anggota perempuan adalah 12, 36 % atau 68 orang dari 550 orang 

anggota legislatif. Jumlah keterwakilan perempuan selama 9 kali Pemilu 

memperlihatkan fluktuasi yang naik turun yang tidak signifikan. Pemilu pertama 

tahun 1955, keterwakilan perempuan hanya mencapai 6,3% atau sejumlah 17 

orang dari 272 orang anggota legislatif. Pemilu 1987, keterwakilan perempuan 

mencapai paling tinggi yaitu 13% atau sejumlah 65 orang perempuan dari 500 

orang legislatif. Namun, pada pemilu tahun 1997 menurun kembali menjadi 9% 

dan terakhir pada pemilu tahun 2004 jumlah keterwakilan perempuan sebagai 

calon legislatif di setiap daerah pemilihan hanya dapat mencapai kenaikan yang 

tidak signifikan yaitu 11% (www.menegpp.go.id).

Adapun perkembangan partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif dari 

periode ke periode dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Partisipasi Perempuan 

Sebagai Anggota Legislatif di DPR RI (1950-2009)

Sumber: (Diolah dari Miriam Budiarjo dalam Ratnawati (2004: 298) dan
   www. menegpp.go.id) 
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Data perkembangan partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1, menggambarkan bahwa rata-rata 

persentase jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia 

masih sangat rendah yaitu sekitar 8,6 %. Rendahnya jumlah keterwakilan 

perempuan ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem Pemilu yang 

berlaku pada masa itu.  

Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini 

mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap 

pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-

kebijakan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Dalam 

hal ini perempuan tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan. 

Menurut Ratnawati (2004:302) perempuan lebih banyak sebagai penikmat 

keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender, tidak 

memperhatikan kepentingan perempuan. Melainkan justru lebih banyak membuat 

perempuan menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang sangat tidak strategis. 

Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan posisi perempuan berada pada 

posisi marginal.

Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan 

perempuan di parlemen yaitu masih berada di bawah proporsi (under-

represented) mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan 

politik kurang diperhatikan. Sebagaimana pernyataan Chusnul Mar’iyah (2001: 

52) berikut ini:
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“Kesamaan politik dan keadilan demokrasi adalah argumen kunci untuk 
meningkatkan keterwakilan perempuan. Pada dasarnya, perempuan akan 
mudah membangun kebijakan yang memperhatikan kepentingan keluarga, 
perempuan, dan anak-anak (women-friendly policies) secara lebih efektif, 
karena dapat diasumsikan, mereka lebih baik dalam memahami 
kepentingan perempuan sendiri, walaupun hal itu tidak secara otomatis. 
Memasukkan perempuan ke dalam politik memenuhi argumen untuk 
keadilan demokrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Goetz bahwa: a 
feminine presences in politics is not the same as feminist one: getting  
more women into politics is worthy protect from point of view of 
democratic justice, but it will not nesessarily translate into gender equity 
in government policy and social outcomes”.

Dengan demikian, mengubah sifat yang feminin menjadi feminist merupakan 

tantangan untuk akuntabilitas keterwakilan perempuan dalam politik.

Perbedaan gender yang berkembang di masyarakat Indonesia telah 

melahirkan berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender, baik bagi kaum laki-

laki dan terutama kaum perempuan, khususnya di bidang politik. Ratnawati 

(2004: 297) menyatakan bahwa:

“Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada 
umumnya, perempuan memang dipandang terlambat dalam 
keterlibatannya di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan selalu 
dalam posisi domestik, dianggap sebagai salah satu hal yang 
mengakibatkan perempuan terlambat memulai dalam berkiprah di dunia 
politik. Perempuan sebagai salah satu kelompok minoritas sampai saat ini 
masih berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Faktor budaya 
merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk tampil dalam 
forum publik. Kuatnya peran laki-laki dalam kehidupan publik sangat 
menentukan setiap keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu 
menyangkut kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan posisi 
perempuan semakin termarginalkan, terutama dalam hal partisipasi politik, 
semata-mata karena mereka adalah perempuan”. 

Rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik disebabkan oleh 

berbagai kendala seperti kendala sistem politik, sosial budaya, sosial ekonomi dan 

psikologis. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Tri Rejeki A (Solo Pos, Kamis, 

11 September 2008: 4) bahwa terdapat empat kendala yang menghambat 
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perempuan untuk terlibat di bidang politik antara lain dapat disimpulkan sebagai 

berikut:

“Kendala pertama adalah kendala sistem politik. Menurut hasil 
penelitian Internasional IDEA hambatan pokok sistem politik yang 
membatasi partisipasi politik perempuan ini meliputi: (1) model maskulin
yang mendominasi warna politik di mana laki-laki lebih menentukan 
standar untuk evaluasi dan memformulasi aturan permainan politik; (2)
kurangnya dukungan partai dan lemahnya rekrutmen kader politik 
perempuan yang masih memberlakukan standar ganda bagi perempuan di 
mana persyaratan pencalonan masih diwarnai karakteristik laki-laki; (3)
lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (4) ketiadaan sistem 
pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kaum atau kader perempuan; 
dan (5) sistem pemilihan (distrik atau proporsional) yang akan 
menguntungkan kaum perempuan. 

Kendala kedua adalah menyangkut realitas sosial budaya yakni 
anggapan adanya dominasi budaya patriakat yang menempatkan laki-laki 
sebagai pusat kekuasaan baik di wilayah domestik maupun publik masih 
kuat, sehingga menyebabkan adanya stereotip terhadap perempuan yang 
ingin masuk atau berkarir di dunia politik. 

Kendala ketiga adalah menyangkut hambatan psikologis, yakni 
ketakutan perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan. 

Dan, kendala keempat adalah hambatan sosial ekonomi yakni 
kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber-sumber keuangan yang 
memadai, buta huruf dan rendahnya akses pendidikan, termasuk 
pendidikan politik, serta beban ganda perempuan”. 

Sementara itu, Mohammad Jamin dan Sri Lestari Rahayu (2004: 69) menyatakan 

bahwa:

“Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan 
oleh adanya rintangan-rintangan dalam pemberlakuan ketentuan kuota 30 
% perempuan di legislatif yang cukup kompleks dan pada dasarnya saling 
kait mengkait satu sama lain yakni: Pertama, rintangan yang bersifat 
yuridis. Kedua, rintangan yang bersifat kultural. Ketiga, rintangan berupa 
stereotipe serta segregrasi gender dalam bidang pekerjaan. Keempat, 
rintangan dari sistem Pemilu dan sistem kepartaian. Kelima, rintangan 
yang bersifat ekonomis. Kendala-kendala tersebut adalah faktor-faktor 
yang berkontribusi terhadap masih adanya kesenjangan gender di bidang 
politik”.
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka upaya peningkatan partisipasi 

politik perempuan dalam dunia politik pada masa sekarang sudah tidak 

terhindarkan lagi. Hal ini menjadikan wacana dan isu strategis dalam 

penyelenggaraan Pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal. Adapun salah satu 

upaya yang dianggap paling strategis adalah mendorong keterwakilan perempuan 

dalam proses Pemilu melalui tindakan afirmatif yang diakomodasikan dalam 

suatu kebijakan politik yang berperspektif gender. 

Desakan keterwakilan perempuan melalui reformasi sistem Pemilu dan 

Kepartaian memasuki babak baru sejak diakomodasikannya pasal-pasal afirmatif

dalam regulasi Pemilu 2004 yang ditetapkan melalui UU No. 12 Tahun 2003 

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Secara eksplisit dalam pasal 65 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap partai politik

peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sebelumnya, untuk 

memperbaiki posisi perempuan dalam hirarki kepengurusan partai politik, UU No 

31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, mengatur pasal-pasal yang menjamin 

keadilan dan kesetaraan gender dalam kepengurusan partai politik di setiap 

tingkatan yang dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik

sesuai dengan AD/ART dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

(Eko Sulistyo, Solo Pos, Selasa, 19 Agustus 2008: 4).

Namun demikian, implementasi ketentuan-ketentuan pasal afirmatif ini 

belum berjalan sepenuhnya pada Pemilu 2004, baik dalam pencalonan anggota 
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DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai 

politik maupun pemenuhan jumlah kepengurusan partai politik di setiap tingkatan

baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal.

Penelitian yang dilakukan Sri Budi Eko Wardani dkk (dalam Ninuk 

Mardiana P, 2007: www.menegpp.go.id) terhadap tujuh partai politik besar yang 

memiliki kursi di DPR, yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PAN, PKB, 

PKS, dan Partai Demokrat dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, secara 

tidak langsung ketujuh partai politik mengakui masih ada masalah. Partai Golkar, 

misalnya, menyebut perempuan baru bisa terpilih bila menggunakan sistem 

proporsional tertutup atau kebijakan jatah kursi (reserve seat), karena dengan 

proporsional terbuka dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 25 % saja perempuan 

sulit terpilih. Risikonya, partai akan dituduh tidak demokratis. Pandangan serupa 

diajukan PDI Perjuangan. Sama seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan juga 

mendorong keterwakilan perempuan dengan memperbanyak perempuan dalam 

kepengurusan partai. Dalam kepengurusan daerah, PDI Perjuangan sudah 

menetapkan kepengurusan 30 % harus perempuan, tetapi aturan ini belum 

diterapkan di pusat. 

Salah satu strategi untuk memberi peluang yang lebih besar kepada calon 

anggota legislatif perempuan dalam penempatan di daftar calon yang diajukan 

oleh partai politik untuk terpilih adalah melalui zipper system (zebra system). 

Menurut Ani Soetjipto (2008) adopsi zipper lewat Undang-Undang Pemilu adalah 

pilihan strategis dibandingkan adopsi melalui mekanisme internal parpol. Desakan 

lewat undang-undang pemilu akan menjadi dorongan positif bagi perubahan 
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internal di partai politik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Model ini adalah 

fast track menuju pencapaian critical number dalam waktu yang lebih singkat. Di 

banyak negara demokrasi, di Eropa, Skandinavia, Afrika maupun Amerika Latin, 

adopsi zipper system lumrah dilakukan sebagai bentuk tindakan afirmatif (positive 

discrimination) untuk membantu kalangan minoritas dan kelompok marjinal 

terutama perempuan agar bisa ditempatkan dalam posisi strategis dalam daftar 

calon legislatif sehingga peluang terpilihnya dalam pemilu besar. Costa Rica 

adalah salah satu contoh negara yang mengadopsi zipper system untuk 

meningkatkan keterwakilan perempuan. Hasilnya keterwakilan perempuan naik 

dari 19% menjadi 35% hanya lewat satu kali pemilu. Saat ini Costa Rica berada di 

urutan ke-3 dunia dan melampaui negara Skandinavia yang sebelumnya selalu 

berada di peringkat teratas dunia (www.mediaindonesia.com).

Sementara itu, di Swedia, komitmen moral partai politik (parpol) terhadap 

HAM perempuan diikuti komitmen politik berupa penyusunan daftar calon 

legislatif dibuat berseling secara jenis kelamin (zipper system), menjadikan 

Swedia sebagai negara peringkat kedua dunia yang memiliki perwakilan 

perempuan tertinggi di parlemen setelah Rwanda, dimana sebanyak 45% anggota 

parlemen nasional Swedia adalah perempuan (www.suaramerdeka.com). Adapun

reaksi partai politik di Indonesia mengenai sistem ini cukup beragam. Ada yang 

tidak berkeberatan tetapi menyangsikan efektivitasnya dalam meningkatkan 

jumlah keterwakilan perempuan dan ada juga yang belum memikirkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik dianggap masih menjadi 

hambatan bagi partisipasi perempuan di bidang politik, meskipun partai politik
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mengatakan tidak ada masalah dengan keterwakilan perempuan. Persoalan politik 

uang, struktur kepemimpinan yang tidak demokratis, dan agenda politik partai 

politik yang tidak sensitif gender menjadi penghambat keterlibatan perempuan, 

terutama dalam sayap perempuan di partai politik, hampir tidak mempengaruhi 

keputusan partai politik. Persoalan lain adalah dalam penerapan tindakan khusus 

sementara untuk keterwakilan perempuan 30 % di parlemen yang diakomodasi 

UU Nomor 12 Tahun 2003, ternyata kurang memberi perhatian pada kualitas 

perempuan yang dicalonkan.

Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik juga terjadi di Kota 

Surakarta yang 53,1 % penduduknya adalah perempuan atau sebanyak 283.672 

orang dari total penduduk Kota Surakarta sebanyak 534.540 orang dengan rasio 

jenis kelamin (sex ratio) 88,44 (Jateng dalam Angka, 2006:54). Secara umum, 

perkembangan jumlah keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di 

DPRD Kota Surakarta mengalami fluktuasi dari periode ke periode dengan rata-

rata 8,5 %. Persentase tertinggi jumlah keterwakilan perempuan di DPRD terjadi 

pada tahun 1997 yaitu 15,6 % atau sebanyak 7 orang dari 45 orang anggota 

DPRD. Sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu 2,2 % atau 1 

orang dari 45 orang anggota DPRD. Gambar 1.2 di bawah ini memperlihatkan 

perkembangan jumlah keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kota 

Surakarta dari tahun 1955-2004. 
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Gambar 1.2

Grafik Perkembangan Partisipasi Perempuan 

Sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Surakarta (1955-2004)

Sumber: (Diolah dari Data Sekretariat DPRD Kota Surakarta (dalam Indriyati, 
2005))

Pada Pemilu tahun 2004, rendahnya partisipasi politik perempuan sebagai 

anggota legislatif di DPRD disebabkan oleh kurangnya dukungan partai politik

dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif yang ditetapkan melalui UU No. 

12 Tahun 2003. Berdasarkan laporan KPUD Kota Surakarta, hasil Pemilu tahun 

2004 memperlihatkan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Surakarta 

masih sangat rendah yaitu 2 orang atau sekitar 5 % dari jumlah keseluruhan 

anggota DPRD sebanyak 40 orang. Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah 

keterwakilan perempuan dan partai politik di DPRD Kota Surakarta masa 

keanggotaan 2004-2009.



12

No Partai Po litik Jumlah Anggota %  Perempuan
1 Partai Persa tuan P embangunan 1 0%
2 Partai D emokrat 4 2 ,5 %
3 Partai Amanat Nasional 7 0%
4 Partai Kead ilan Sejahtera 4 0%
5 Partai D emokrasi Indonesia  Perjuangan 15 0%
6 Partai D amai S ejahtera 4 2 ,5 %
7 Partai G olongan Karya 5 0%

40 5%Total 

Tabel 1.1

Jumlah Keterwakilan Perempuan dan Partai politik di DPRD Kota 

Surakarta Masa Keanggotaan 2004-2009

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemilu 2004 oleh KPUD Surakarta

Berdasarkan tabel 1.1, dari tujuh partai politik yang memperoleh kursi di 

DPRD Kota Surakarta pada Pemilu 2004, hanya terdapat dua partai politik yang

memiliki wakil perempuan yaitu Partai Demokrat dan Partai Damai Sejahtera. 

Sementara lima partai politik lainnya yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai 

Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan dan Partai Golongan Karya tidak memiliki satu pun wakil perempuan.

Hasil penelitian Mohammad Jamin dan Sri Lestari Rahayu (2004: 69) 

yang berjudul “Rintangan-Rintangan Pemberlakuan Ketentuan Kuota 30 Persen 

Perempuan di Legislatif Dalam UU Pemilu No.12/2003 (Studi di Kota 

Surakarta)” menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberlakukan ketentuan 

kuota 30% perempuan di lembaga legislatif Kota Surakarta, dari keseluruhan 

calon legislatif yang diusulkan 24 partai politik peserta Pemilu sebanyak 439 

orang terdapat perempuan 143 orang (32,60%). Artinya jika dilihat dari kumulatif 

jumlah yang diusulkan, jumlah caleg perempuan telah melebihi ketentuan dalam 

pasal 65 ayat (1) UU No 12 Tahun 2003. Dari 24 partai politik hanya terdapat 8 
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partai politik yang mengusulkan caleg perempuan melebihi 30% dan sisanya 

sebanyak 16 partai politik masih belum memenuhi kuota 30%. Dari data yang ada 

diperoleh kenyataan  yang cukup memprihatinkan ada satu partai politik yang 

sama sekali tidak (0%) mengusulkan caleg perempuan. Kenyataan yang 

memprihatinkan, dari 143 orang (32,60%) caleg perempuan, ternyata hanya dua 

orang 2 orang (5%) perempuan yang duduk di lembaga legislatif. 

Pada Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, 

upaya penegasan kembali kuota keterwakilan perempuan terus dilakukan melalui 

reformulasi sistem kuota dalam regulasi Pemilu 2009. Perubahan Undang-Undang 

Pemilu dan Kepartaian dalam Pemilu 2009 ditandai dengan terbitnya UU No. 2 

Tahun 2008 tentang Partai politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua undang-

undang tersebut secara kualitas lebih memberi jaminan terhadap peningkatan 

jumlah perempuan dalam kepengurusan partai politik dan keterwakilan 

perempuan di parlemen. 

Dalam hal pencalonan anggota legislatif, regulasi Pemilu 2009 lebih 

menjamin pemenuhan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar bakal 

calon yang diajukan Partai politik. Secara eksplisit, UU No. 10 Tahun 2008 

tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 

53 menyatakan bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. 

Selain itu, pada pasal 55 ayat (2) juga dinyatakan bahwa di dalam daftar bakal 
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calon dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang 

perempuan bakal calon.

UU No. 10 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU No.18 Tahun 2008 

tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota, pada pokoknya mengatur dua ketentuan persyaratan dan sanksi 

kepada partai politik yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Pertama, 

jika daftar bakal calon yang diajukan tidak memuat sekurang-kurangnya 30 % 

keterwakilan perempuan, partai politik di beri kesempatan untuk memperbaiki 

daftar calon tersebut. Namun, jika sampai batas waktu yang ditentukan partai 

politik tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan secara luas melalui media massa cetak 

dan elektronik nama-nama partai politik yang tidak memenuhi ketentuan 

sekurang-kuranngnya 30 % Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon 

Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu 

angka persentase keterwakilan perempuan masing-masing Partai politik yang 

dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 57 UU No.10 Tahun 2008.

Kedua, terhadap penyusunan daftar bakal calon yang tidak menyertakan 

setiap 3 bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik terdapat sekurang-

kurangnya 1 bakal calon perempuan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan 

tidak terpenuhi; maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan 

memutuskan alasan yang disampaikan oleh partai politik dapat atau tidak dapat 

diterima dan kemudian akan mengumumkan secara luas melalui media cetak dan 

elektronik nama-nama partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut 
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dalam DCS/DCT dan dinyatakan melanggar pasal 55 ayat (2) UU No.10 Tahun 

2008.

Regulasi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi 

perempuan dan partai politik untuk ikut mendukung upaya peningkatan 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun 

kualitas, salah satunya melalui kebijakan partai politik dalam 

mengimplementasikan pemberlakuan kuota 30 % dalam pencalonan anggota 

legislatif. Peran partai politik dalam mengimplementasikan pemberlakuan 

ketentuan kuota 30 % dalam sistem pencalegan sebagaimana diamanatkan dalam 

UU No. 10 Tahun 2008 merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung 

peran dan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sehingga dapat 

memperkuat daya tawar (bargaining position) perempuan dalam pembuatan 

kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi partai politik sebagai 

sarana pendidikan dan rekrutmen politik maupun pengusulan calon (proposing 

candidat) di lembaga legislatif.

Oleh karena itu, permasalahan yang hendak dikaji pada penelitian ini 

adalah bagaimanakah kebijakan partai politik dalam merespon pemberlakuan 

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 

sebagaimana diamanatkan UU  No. 10 Tahun 2008 dan hambatan-hambatan apa 

yang dihadapi oleh partai politik dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif 

tersebut. 
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka beberapa rumusan 

masalah yang peneliti nyatakan sebagai suatu batasan dalam melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan PDI Perjuangan dan PKS dalam merespon

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif di Kota Surakarta?

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dan PKS dalam 

merespon pemberlakuan kouta 30 % keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif dari di Kota Surakarta?

C. Tujuan

1. Tujuan Operasional

a. Menganalisis kebijakan PDI Perjuangan dan PKS dalam merespon

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif di Kota Surakarta.

b. Menganalisis hambatan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dan PKS 

dalam merespon pemberlakuan ketentuan ketentuan kouta 30 % 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh Partai 

politik di Kota Surakarta. 

2. Tujuan fungsional

Secara fungsional, hasil penelitian dapat digunakan untuk:
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a. Bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan politik yang 

responsif gender.

b. Bahan pertimbangan bagi partai politik, lembaga legislatif dan semua 

pihak yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam melaksanakan 

ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijakan afirmatif 

dalam penyelenggaraan Pemilu.

c. Bahan pertimbangan kajian ilmiah tentang kesetaraan gender di bidang 

politik dan kebijakan publik.

d. Bahan kajian awal yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih luas 

dan mendalam tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang politik. 

3. Tujuan Individual

Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan atau pengetahuan mengenai masalah implementasi 

pemberlakuan ketentuan kuota keterwakilan perempuan dalam pencolanan 

anggota legislatif oleh Partai politik.

2. Bahan masukan dan bantuan pemikiran kepada pihak-pihak yang berperan 

dalam mendukung upaya peningkatan peran dan partisipasi politik perempuan 

melalui keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
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E. Landasan Teori

1. Gender dan Politik

a. Konsep Gender

Munculnya isu gender, sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan ideologi 

developmentalisme dalam memecahkan berbagai persoalan pembangunan. 

Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:119) ideologi developmentalisme

justru menyebabkan terpinggirnya perempuan dalam berbagai kehidupan, baik 

dalam akses politik, ekonomi, sosial, maupun hak-hak reproduksi wanita. 

Berbagai bidang pembangunan cenderung bias terhadap laki-laki dan 

mengabaikan peran perempuan.

Menurut Ismi Dwi A.N (2008:15) hingga saat ini masih terjadi kerancuan 

mengenai pengertian gender dalam masyarakat. Sebagian masyarakat masih 

memandang bahwa gender identik dengan perempuan atau emansipasi 

perempuan, dan sebagian masyarakat lain masih merancukan antara pengertian 

gender dengan jenis kelamin atau seks.

Mansour Fakih (1999:7-8) menyatakan bahwa:

“Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender 
dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan 
pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 
secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-
laki memiliki alat reproduksi seperti penis, jakala (kala menjing) dan 
memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi 
seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki 
vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis 
melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya 
secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat 
biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara 
permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering 
dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep gender 
yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan 
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yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa 
perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. 
Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari 
sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, bisa 
berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, 
maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli seperti Jacobsen, Momsen, dan 

Stoller, Ismi Dwi A.N (2008: 19-20) menyimpulkan bahwa:

“Pengertian gender dan seks dapat dibedakan secara jelas 
termasuk implikasi yang ditimbulkannya. Seks adalah perbedaan biologis 
antara perempuan dan laki-laki, yang dalam termologi umum dikenal
dengan istilah female (perempuan) dan male (laki-laki). Perbedaan 
biologis ini sifatnya adalah universal, berlaku umum, tidak dapat berubah 
dan berlaku sepanjang sejarah. Karena itu bisa dikatakan bahwa seks 
adalah sesuatu yang ‘given’ dan kodrat dari Tuhan. Berbeda dengan seks, 
gender lebih berhubungan dengan perbedaan sifat dan peranan antara 
perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya maupun 
psikologis. Masyarakat telah mengkonstruksi secara sosial budaya bahwa 
perempuan beraktivitas di ranah domestik, sedangkan laki-laki beraktivitas 
di ranah publik dan memandang secara aneh apabila ada perempuan yang 
lebih banyak beraktivitas di sektor publik ataupun laki-laki yang 
beraktivitas di sektor domestik”.

Sementara itu, Argyo Demartoto (2005:17) menyatakan bahwa:

“Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk identitas 
serta pola-pola perilaku dan kegiatan laki-laki dan perempuan. Sejak 
manusia lahir, konstruksi sosial ikut pula diletakkan bersamaan dengan 
jenis kelamin yang dimilikinya. Sehingga seakan-akan perbedaan peran 
gender memang sudah ada dan merupakan kodrat manusia, ditambah 
dengan proses sosialisasi gender yang sudah sangat lama yang didukung 
adanya legitimasi agama dan budaya, maka semakin kuat interprestasi 
seseorang bahwa perbedaan peran, posisi, dan sifat perempuan dan laki-
laki adalah merupakan kodrat. Padahal baik peran, posisi, dan sifat ini 
adalah bentukan sosial dan budaya yang disebut sebagai gender”. 

Perbedaan antara konsep seks dan gender oleh Trisakti dan Sugiarti 

(2002:7) dapat diperhatikan pada tabel 1.2 berikut ini:
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Tabel 1.2

Perbedaan Seks dan Gender

No Karakteristik Seks Gender
(1) (2) (3) (4)

1 Sumber 
pembeda

Tuhan Manusia (masyarakat)

2 Visi, misi Kesetaraan Kebiasaan
3 Unsur pembeda Biologis (alat 

reproduksi)
Kebudayaan (tingkah laku)

4 Sifat Kodrat, tertentu, tidak 
dapat dipertukarkan

Harkat, martabat dapat 
dipertukarkan

5 Dampak Terciptanya nilai-
nilai: kesempurnaan, 
kenikmatan, 
kedamaian, dan lain-
lain sehingga 
menguntungkan 
kedua belah pihak.

Terciptanya norma-norma/ 
ketentuan tentang “pantas” 
atau “tidak pantas” laki-laki 
pantas menjadi pemimpin, 
perempuan “pantas” 
dipimpin dll, sering 
merugikan salah satu pihak, 
kebetulan adalah 
perempuan.

6 Keberlakuan Sepanjang masa, 
dimana saja, tidak 
mengenal pembedaan 
kelas.

Dapat berubah, musiman 
dan berbeda antara kelas

Sumber: Trisakti dan Sugiarti (2002:7)

Terdapat dua teori besar yang dapat digunakan untuk membedah dan 

membenarkan perbedaan, sifat, posisi, dan peran perempuan dan laki-laki yaitu

teori nature atau teori nurture atau teori sosial. Menurut Arief Budiman (1985:2) 

teori nature beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan 

perempun disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini. Sedangkan teori 

nurture beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari 

lingkungan.

Argyo Demartoto (2005:18) menyatakan bahwa:

“Perbedaan biologis oleh masyarakat dijadikan alasan untuk 
membedakan perempuan dan laki-laki dalam banyak hal. Dalam gender, 
sifat, peran dan posisi mengalami proses dikotomi, yang meliputi sifat 
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feminin untuk perempuan dan sifat maskulin untuk laki-laki, peran 
domestik untuk perempuan dan peran publik untuk laki-laki, posisi 
subordinasi untuk perempuan dan posisi dominan untuk laki-laki. 
Pembedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan melalui perbedaan 
biologis ini kemudian mendapat pembenaran oleh sistem patriaki yang 
berakar kuat dalam masyarakat”.

Ideologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi 

manusia telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang 

membuahkan hasil pembagian sifat, peran, dan posisi atas dasar jenis kelamin 

pula. Budaya dan ideologi patriaki yang masih sangat kental dan mewarnai 

berbagai aspek kehidupan dan stuktur masyarakat yang diperkuat oleh pandangan-

pandangan terhadap ajaran agama yang dipahami dan ditafsirkan secara tekstual, 

determinan dan patriaki merupakan faktor utama dan menjadi akar permasalahan 

masih adanya ketimpangan-ketimpangan gender di masyarakat. Masih kuatnya 

sistem patriaki yang mengakar pada tradisi sosial dan agama inilah yang 

kemudian menjadi kendala tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. 

Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan 

ketidakadilan gender (gender inqualities). Namun, yang menjadi persoalan 

ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan atau 

kesenjangan gender, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.

Argyo Demartoto (2005:19) mengatakan bahwa akibat pembedaan (dikotomi) 

publik-domestik, maskulin-feminin, dan dominan-subordinasi melahirkan 

ketidakadilan terutama bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Menurut Manshour Faqih (1999: 12) ketidakadilan gender merupakan 

sistem atau struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban 

dari sistem tersebut. Untuk dapat memahami bagaimana perbedaan gender 



22

menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai bentuk 

ketidakadilan yang ada. Oleh Mansour Faqih ketidakadilan gender 

termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, 

kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta 

sosialisasi ideologi gender. Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak dapat 

dipisah-pisahkan, karena saling mempengaruhi secara dialektis. Secara lebih rinci 

manifestasi ketidakadilan gender tersebut dapat diuaraikan sebagai berikut:

(1) Marginalisasi perempuan

Marginalisasi merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada 

masyarakat lapis bawah. Proses peminggiran kaum perempuan itu dapat 

terjadi dimana saja baik dalam lingkungan keluarga maupun di tengah 

masyarakat. 

(2) Penempatan perempuan pada subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap 

perempuan-perempuan. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa 

salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding 

jenis kelamin lainnya.  Menurut Mashour Faqih (1999: 15) anggapan bahwa 

perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidakbisa 

tampil memimpi, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan 

pada posisi yang tidak penting. Sedangkan Nura Jackson (dalam Argyo 

Demartoto, 2005: 24)  mengemukakan bahwa peran subordinasi yang paling 
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umum diperankan oleh perempuan dalam hubungan kekuasaan antara lain: 

perempuan sebagai konektor (fixer), perempuan sebagai penyenang 

(pleaser), perempuan sebagai korban (victim), perempuan sebagai 

boneka/wayang (puppet), perempuan sebagai suhada (martyr), dan 

perempuan sebagai pengemis (beggar). 

(3) Stereotipe perempuan

Menurut Mashour Faqih (1999: 15) secara umum stereotipe adalah 

pelabelan atau penandaan terhadap suatau kelompok tertentu. Pelabelan atau 

penandaan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu 

(perempuan) akan menimbulkan kesan negatif yang nerupakan keharusan 

yang disandang oleh perempuan. 

(4) Kekerasan terhadap perempuan

Salah satu bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah tindak kekerasan 

terhadap perempuan, baik yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, 

dan seksual. Menurut Mashour Faqih (1999: 25) kekerasan (violance) 

adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas 

mental psikologis seseorang. Kekerasana terhadap sesama manusia pada 

dasrnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap 

satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. 

Kekersan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-related-

violance. 
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(5) Beban kerja yang tidak proporsional

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidak adilan gender adalah beban ganda 

yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara 

berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis 

kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. 

Pembagian kerja secara dikotomi publik-domestik, dimana pekerjaan di 

sektor publik mendapat imbalan secara ekonomis, sedangkan sektor 

domestik mendapat imbalan. Hal itu menyebabkan hasil kerja istri yang 

terlalu berat dianggap pekerjaan rendah. Terlebih lagi jika perempuan harus 

bekerja di sektor publik untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga 

maka semakin berat beban yang ditanggung perempuan jika lingkungannya, 

baik suami maupun anggota keluarga lainnya tidak iktu membantu 

menyelesaikan tugas-tugas domestik. Pemberdayaan perempuan yang 

semestinya merupakan peran ganda berubah menjadi beban ganda (double 

burden).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa konsep

gender merupakan perbedaan sifat, peran, dan posisi antara laki-laki dan 

perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, maupun psikologis. Perbedaan 

gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender 

yang termanifestasikan dalam bentuk ketidakadilan seperti: marginalisasi, 

subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda (double burden).
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b. Perempuan dan Politik

Perbedaan gender yang ditandai dengan adanya pembedaan (dikotomi) 

publik-domestik, maskulin-feminin, dan dominan-subordinasi antara laki-laki dan 

perempuan melahirkan ketidakadilan gender, terutama bagi perempuan di 

berbagai bidang kehidupan. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih 

patriaki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang 

politik. 

Menurut Kamla Basin (dalam Indriyati Suparno,dkk, 2005: 16), secara 

harfiah, kata patriaki berarti aturan (rule) bapak atau “patriarkh”, dan pada 

mulanya digunakan untuk menunjukkan etnis tertentu rumah tangga besar (large 

haousehold) patriaki yang meliputi perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, 

dan pembantu rumah tangga yang kesemuanya berada dibawah aturan laki-laki 

yang dominan. Sedangkan menurut Saptari dan Holzner (1997), patriaki adalah 

ideologi yang menempatkan kekuasaan bapak (laki-laki) sebagai yang utama. 

Istilah ini awalnya di gunakan oleh Max Weber untuk mengacu pada sistem sosial 

politik tertentu di mana seorang ayah, berkat posisinya dalam rumah 

tangga/keluarga, bisa mendominasi anggota jaringan keluarga luasnya dan 

menguasai ekonomi dari kesatuan kekerabatan tersebut. 

Dalam tradisi patriaki, dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki-laki 

dan oleh karenanya, dunia perempuan tersingkir dari dunia tersebut. Kaum laki-

lakilah yang menetapkan dan memutuskan berbagai kebijakan dan perundang-

undangan, termasuk yang menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Chusnul Mar’iyah (2001:53) berikut ini:
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“Dalam sistem politik, misalnya ideologi, bentuk, struktur kekuasaan 
dan kapasitas mobilisasi, memperlihatkan adanya pengucilan (exclusion) 
dan marjinalisasi perempuan dalam proses politik. Hal itu bisa dilihat, 
selama Orde Baru, tingkat partisipasi perempuan sangat rendah, yakni 
kurang dari 10% di lembaga legislatif. Kabinet hanya menyediakan dua 
pos untuk menteri yang diisi oleh perempuan, yaitu menteri peranan 
wanita yang tidak memiliki kekuasaan dan sumber daya dan menteri 
sosial. Ideologi di balik itu adalah perempuan mempunyai sifat caring dan 
nurturing atau domestikasi dari peran perempuan, untuk melegitimasi 
sistem yang patriaki”  

Sedangkan menurut Sugiarti (dalam Indriyati Suparno, dkk, 2005: 15), 

politik dalam isu perempuan didefinisikan sebagai segala usaha, kegiatan, dan 

upaya yang bertujuan mempengaruhi proses kebijakan dan perundangan yang 

berkaitan dengan isu-isu perempuan. 

Pasca pemerintahan Soeharto tahun 1998, memberi harapan baru bagi 

terjadinya reformasi yang menyeluruh dalam sistem politik, pemerintahan, 

ekonomi, dan sosial. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, ada kemajuan 

penting yang patut dicatat, yaitu dikeluarkannya Intruksi Presiden No. 9 Tahun 

2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini 

dapat dikatakan sebagai produk yang monumental dari perjuangan perempuan, 

karena dalam Inpres ini ditekankan tentang keharusan bagi setiap instansi 

pemerintah, di pusat dan daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan 

Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk 

mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui pengintegrasian pengalaman, 

aspirasi, kebutuham, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, 
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program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. 

Tujuan dari pengarusutamaan gender tersebut adalah untuk memastikan apakah 

perempuan dan laki-laki memperoleh akses, berpartisipasi dalam, mempunyai 

kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan sehingga 

dapat mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan gender yang ada.

Namun demikian, keluarnya Inpres tersebut belum sepenuhnya mampu 

memperjuangkan kesetaraan gender di masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Muhadjir Darwin (2005: 53) berikut ini: 

 “Keluarnya Inpres tersebut sesungguhnya merupakan indikasi dari 
lemahnya posisi tawar pejuang perempuan dalam memperjuangkan 
kesetaraan gender di masyarakat. Produk hukum yang dihasilkan adalah 
sebuah inpres, suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum 
yang lemah, lebih lemah dari Kepres, apalagi UU. Dengan produk hukum 
seperti itu, keterikatan formal dan legal dari Institusi-institusi publik untuk 
mengimplementasikan konsep Pengarusutamaan Gender tidak maksimal.”

Lebih lanjut Muhadjir Darwin (2005: 54) menyatakan bahwa:

 “Lemahnya posisi tawar (bargaining position) perempuan juga 
nampak dalam Pemilu 1999. Ketika itu muncul wacana Presiden 
Perempuan. Politisi Islam menggunakan argumen agama yang tidak 
membolehkan perempuan menadi pemimpin sebagai instrumen untuk 
mengganjal langkah politik ketua PDIP Megawati. Ketika kemudian para 
politisi Islam mengunggulkan Megawati untuk menggantikan Gus Dur, 
tidak ada pernyataan yang cukup kuat bahwa Islam mengakui hak 
perempuan menjadi pemimpin bangsa. Argumen yang diberikan adalah 
konsep “dhorurot” (darurat), yang berarti bahwa pada saat lain 
kepemimpinan perempuan dapat dipersoalkan kembali. Pada Pemilu 2004, 
perjuangan politik perempuan pun menghadapi banyak tantangan. Kuota 
perempuan di parlemen minimal 30% sulit terpenuhi. Banyak partai politik
yang gagal memenuhi kuota tersenut karena di satu sisi jumlah tokoh 
perempuan yang mau berpolitik mungkin masih terbatas, dan di sisi lain 
banyak dari politisi laki-laki yang kurang bersemangat untuk memenuhi 
kuota tersebut”.

Pada dasarnya, kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup 

kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain 
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yang memberi perlindungan yuridis padanya, termasuk landasan hukum yang kuat 

akan hak-haknya terlibat dalam politik dan lembaga politik formal. Menurut 

Romany Sihite (2007: 156-157) penegasan hak-hak politik perempuan ini 

dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan 

(Convention on the Political of Rights of Women). Ketentuan dalam Konvensi 

PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

(1) Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan 
dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu 
diskriminasi.

(2) Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara 
umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama 
dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

(3) Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menalankan 
semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat 
yang sama dnegan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Selain itu, Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 46 juga menyebutkan bahwa sistem pemilihan, kepartaian, pemilihan 

anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan 

yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2004, UU No. 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara 

eksplisit dalam pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Partai politik peserta 

Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. 
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Meskipun telah ada regulasi yang menjamin hak-hak politik perempuan, 

namun dalam implementasinya masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala 

baik itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat, maupun kendala 

teknis lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan 

perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal. 

Menurut Chusnul Mar’iyah (2001: 55-56) kendala perempuan dalam dunia 

politik disebabkan oleh banyaknya pengalaman yang dihadapi perempuan baik di 

lingkungan politik, sosial, maupun budayanya. Kendala-kendala tersebut antara 

lain:

(1) Kendala politik:
(a) Laki-laki mendominasi arena politik, memformulasikan aturan 

main dan mendefinisikan standar evaluasi yang mempersulit 
posisi perempuan. Apakah harus menolak politik secara 
keseluruhan atau menolak politik bergaya laki-laki.

(b)Kurangnya dukungan partai politik, dana, akses ke kekuasaan, dan 
jaringan politik serta adanya standar ganda.

(c) Kurang terbangunnya network di antara perempuan.
(d)Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan (sosialisasi).
(e) Masalah sistem pemilihan umum, yang seharusnya dapat 

mengangkat posisi keterwakilan perempuan secara politis.
(2) Kendala sosio-ekonomi

(a) The Feminization of Poverty atau feminisasi kemiskinan. 
Mayoritas dari 1, 5 miliar penduduk dunia yang hidup dengan 
satu dolar atau kurang dalam sehari adalah perempuan. 

(b)Beban ganda secara sosial. Peran perempuan dalam kehidupan 
domestik belum tergantikan oleh pria. Konsep peran ganda perlu 
dikritisi karena sesungguhnya yang terjadi bukanlah peran tetapi 
beban ganda. Perempuan berfungsi dalam kehidupan publik dan 
domestik pada saat yang sama. 

(3) Kendala ideologis dan psikologis
(a) Ideologi gender yang disosialisasikan oleh budaya, agama, maupun 

Negara.
(b)Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri.
(c) Masih adanya persepsi perempuan bahwa politik itu “kotor”.
(d)Opini perempuan yang dibangun oleh media massa.
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Rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik disebabkan oleh 

berbagai kendala seperti kendala sistem politik, sosial budaya, sosial ekonomi dan 

psikologis. Hal ini sebagaimana dengan pernyataan Tri Rejeki A (Solo Pos, 

Kamis, 11 September 2008: 4) bahwa terdapat empat kendala yang menghambat 

perempuan untuk terlibat di bidang politik antara lain dapat disimpulkan sebagai 

berikut:

“Kendala pertama adalah kendala sistem politik. Menurut hasil 
penulisan Internasional IDEA hambatan pokok sistem politik yang 
membatasi partisipasi politik perempuan ini meliputi: (1) model maskulin 
yang mendominasi warna politik di mana laki-laki lebih menentukan 
standar untuk evaluasi dan memformulasi aturan permainan politik; (2) 
kurangnya dukungan partai dan lemahnya rekrutmen kader politik 
perempuan yang masih memberlakukan standar ganda bagi perempuan di 
mana persyaratan pencalonan masih diwarnai karakteristik laki-laki; (3) 
lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; (4) ketiadaan sistem 
pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kaum atau kader perempuan; 
dan (5) sistem pemilihan (distrik atau proporsional) yang akan 
menguntungkan kaum perempuan. 

Kendala kedua adalah menyangkut realitas sosial budaya yakni 
anggapan adanya dominasi budaya patriakat yang menempatkan laki-laki 
sebagai pusat kekuasaan baik di wilayah domestik maupun publik masih 
kuat, sehingga menyebabkan adanya stereotip terhadap perempuan yang 
ingin masuk atau berkarir di dunia politik. 

Kendala ketiga adalah menyangkut hambatan psikologis, yakni 
ketakutan perempuan untuk berkuasa atau meraih kekuasaan. 

Dan, kendala keempat adalah hambatan sosial ekonomi yakni 
kemiskinan dan pengangguran, lemahnya sumber-sumber keuangan yang 
memadai, buta huruf dan rendahnya akses pendidikan, termasuk 
pendidikan politik, serta beban ganda perempuan”.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya 

perbedaan gender dalam sistem politik yang ditandai dengan adanya pengucilan 

(exclusion) perempuan oleh ideologi, bentuk, struktur kekuasaan dan kapasitas 

mobilisasi, marjinalisasi perempuan dalam proses politik dan rendahnya 

partisipasi perempuan akan hak-haknya terlibat dalam politik dan lembaga politik 
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formal menyebabkan terjadinya kesenjangan gender antara laki-laki dan 

perempuan di bidang politik. Adapun kendala-kendala perempuan di bidang 

politik antara lain: kendala politik, kendala sosio-ekonomi, dan kendala ideologis 

dan psikologis.

2. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu 2009

a. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu prasayarat dalam proses 

demokrasi di Negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Menurut Miriam 

Budiardjo (1998:1), dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan 

suatu hal yang sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan negara-

negara yang sedang berkembang. 

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public

policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau 

kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat 

pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dengan 

apa yang dikemukan oleh Herbert McClosky; H. Nie dan Sidney Verba; dan 

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Miriam Budiardjo 1998:2-3) 

berikut ini:
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Herbert McClosky (dalam Miriam Budiardjo 1998:2) mengemukakan 

bahwa: “The term political participation will refer to those voluntary activities by 

which members of a society share in the selection of rules and, directly or 

indirectly, in the formation of publik policy”.

Norman H. Nie dan Sidney Verba (dalam Miriam Budiardjo 1998:2)

mengemukakan bahwa: “By political participation we refer to those legal 

activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing 

the selection of governmental personnel and or the actions they take”

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam 

Miriam Budiardjo 1998:3) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang 

bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan 

keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, 

terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan 

kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik dapat dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya. 

Milbrat (dalam Kristiana S, 2003: 64-65) menggolongkan kegiatan partisipasi 

politik masyarakat dalam pemilu, sebagai berikut:

(1) Kegiatan gladiator, adalah bentuk partisipasi politik dalam wujud: 
memegang jabatan publik, partai politik, calon pejabat politik, 
menyandang dana, menentukan strategi dalam kampanye (anggota 
aktif Partai politik).

(2) Kegiatan transisi, meliputi: mengikuti rapat, memberikan dukungan 
dana partai atau calon.

(3) Kegiatan menonton, kegiatan ini meliputi, mengajak orang untuk 
memilih dengan cara tertentu, memasang stiker pada kendaraannya, 
menyelenggarakan diskusi politik, mengekspos diri ke dalam kegiatan 
politik (kampanye: arak-arakan, meneriakkan yel-yel dan lain-lain).

(4) Bersikap masa bodoh.
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Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994:16-17), 

partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang dibedakan 

berdasarkan jenis-jenis perilaku politik antara lain:

(1) Kegiatan pemilihan, yang mencakup kegiatan-kegiatan memberikan 
suara. Di lain pihak juga memberikan sumbangan-sumbangan untuk 
kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi
seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil 
proses pemilihan. 

(2) Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk 
menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin 
politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka 
mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar 
orang. 

(3) Kegiatan organisasi, menyangkut partisipsi sebagai anggota atau 
pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit 
adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

(4) Mencari koneksi (contacting) merupkan tindakan perorangan yang 
ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dengan maksud 
memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. 

(5) Tindak kekerasan (violence) juga dapat merupakan satu bentuk 
partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk 
mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri. Artinya, sebagai 
upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah 
dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau 
harta benda. 

Menurut Miriam Budiardjo (1998:6-8) kegiatan politik yang tercakup 

dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan 

intensitas. Menurut pengamatan, orang yang mengikuti kegiatan secara tidak 

intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak 

berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, 

besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif 

dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik 

ini mencakup antara lain: menjadi pimpinan dari partai atau kelompok 

kepentingan. 
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Berbagai jenis partisipasi tergambar dalam piramida yang basisnya lebar, 

tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. 

Di antara basis dan puncak terdapat berbagai kegiatan yang berbeda-beda 

intensitasnya menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari 

orang yang bersangkutan. Termasuk didalamnya memberi suara dalam pemilihan 

umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat 

politik, dan menjadi anggota-anggota kelompok kepentingan. Yang lebih intesitas 

lagi adalah melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan social, contacting, 

atau lobbying pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota aktif partai politik, 

dan menjadi juru kampanye, dan yang paling intensif, sebagai pimpinan partai 

atau kelompok kepentingan dan pekerja sepenuh waktu dan  bagian puncak 

piramida disebut the deviant, yaitu perilaku menyimpang seperti, pembunuhan 

politik, pembajakan dan teroris. Roth dan Wilson menggambarkan berbagai jenis 

partisipasi politik tersebut dalam suatu piramida berikut ini:
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AKTIVIS

PARTISIPAN

(Petugas kampanye, aktif dlm 
partai/kelompok,aktif dlm proyek2 
sosial)

PENGAMAT

Menghadiri rapat umum, Anggota kelompok kepentingan, 
usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam penilu, 

mendiskusikan masalah publik, perhatian pada 
perkembangan politik.

Orang yang apolitis

(Menyimpang) 
Pembunuh 

politik,pembajak, 
teroris

Pejabat umum, 
pejabat partai, 
sepenuh waktu, 

pimpinan kelompok

kepentingan

Gambar 1.3

Piramida Partisipasi Politik

    Sumber: David F. Roth dan Frank L. Wilson (dalam Miriam   Budiarjo 1998:7)

Menurut Angus Campbell (dalam M. Adian Firnas dkk, 2007: 55-56), 

menyatakan bahwa secara umum karakteristik sosial yang menjadi dasar bagi 

tindakan kelompok dalam arah partisipasi politik tertentu memperhatikan 

hubungan yag lebih berarti dengan hasil suara dan beberapa aspek partisipasi 
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politik. Adapun karakteristik sosial tersebut digolongkan menjadi beberapa 

indikator yaitu pendidikan, jabatan, pekerjaan, jenis kelamin, dan usia. 

Menurut Seymour Lipset (dalam Miriam Budiarjo 1998:7) ada beberapa 

karakteristik sosial yang berhubungan dengan tingkat partisipasi politik dalam 

voting, antara lain digambarkan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3

Karakteristik Sosial Berhubungan dengan Partisipasi Dalam Voting

Sumber: Seymour Lipset (dalam Miriam Budiarjo 1998:10).

Berdasarkan tabel 1.3, Lipset menyatakan bahwa pendapatan, pendidikan, 

dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi, atau dengan kata 

lain orang yang pendapatannya tinggi, yang berpendidikan baik dan yang 

bersatatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada 

orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah.

No Kategori Partisipasi lebih tinggi Partisipasi lebih rendah
1 Pendapatan Pendapatan tinggi Pendapatan rendah
2 Pendidikan Pendidikan tinggi Pendidikan rendah
3 Pekerjaan Orang bisnis

Karyawan kantor
Pegawai pemerintah
Petani, pedagang
Buruh tambang

Buruh kasar
Pembantu rumah tangga
Karyawan dinas-dinas
Pelayanan
Petani kecil

4 Ras Kulit putih Kulit hitam
5 Jenis Kelamin Pria Wanita
6 Umur Setengah baya (35-55) tua 

(55 keatas)
Muda dibawah 35

7 Tempat tinggal Penduduk lama buruh di 
Eropa Barat

Penduduk baru buruh 
Amerika Serikat

8 Situasi Situasi krisis Situasi normal
9 Status Orang kawin Orang bujangan
10 Organisasi Anggota organisasi Orang yang hidup 

menyendiri
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Menurut  Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994:21), didalam 

masyarakat-masyarakat yang berlainan, partisipasi politik dapat berakar dalam 

landasan-landasan golongan yang berlainan. Adapun yang merupakan landasan 

yang lazim adalah: 

(1) Kelas, yaitu perorangan-perorangan dengan status sosial pendapatan 
pekerja yang serupa

(2) Kelompok (komunal), yaitu perorangan-perorangan dari ras, agama, 
bahasa, atau etnisitas yang sama

(3) Lingkungan (neighborhood), yaitu perorangan-perorangan yang 
secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain

(4) Partai, yaitu perorangan-perorangan yang mengidentifikasikan diri 
dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau 
mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif 
pemerintahan, dan 

(5) Golongan, perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi 
yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu 
manifestasinya adalah pengelompokkan patron-klien, artinya satu
golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbale 
balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, 
kekayaan, dan pengaruh yang tidak sederajat. 

Menurut Nimmo (dalam Indriyati dkk, 2005:1), keterlibatan seseorang 

dalam partisipasi politik memperhitungkan faktor-faktor berikut ini:

(1) Peluang resmi artinya adanya kesempatan seseorang terlibat dalam 
partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat 
oleh negara.

(2) Sumber daya sosial. Faktor ini ditentukan oleh dua hal yaitu kelas 
sosial dan perbedaan demografis. Dalam kenyataannya tidak semua 
orang mempunyai peluang sama berkenaan dengan sumber daya sosial 
dan sumber daya ekonomi ini untuk terlibat dalam partisipasi politik. 
Berkaitan dengan perbedaan demografis ini, terdapat juga perbedaan 
dalam partisipasi misalnya perbedaan usia, jenis kelamin, suku, 
tempat tinggal. Agama, dan sebagainya.

(3) Motivasi personal. Motif yang mendasari kegiatan politik sangat 
bervariasi. Motif ini bisa disengaja atau tidak disengaja, rasional atau 
emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri 
sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan atau kegiatan-kegiatan 

sukarela dari warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan 

penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses 

pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi empat macam 

yaitu orang yang apolitis, pengamat, partisipan, dan aktivis.  Fakor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik seseorang antara lain meliputi: (1) karakteristik 

sosial (pendidikan, jabatan, pekerjaan, jenis kelamin, dan usia), (2) landasan-

landasan golongan (kelas, kelompok, lingkungan, partai, dan golongan), (3) 

peluang resmi, (4) sumber daya sosial, dan (5) motif personal.

b. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legisatif

Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam proses 

demokrasi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa semua anggota masyarakat 

dari berbagai kelompok dan golongan, laki-laki dan perempuan harus 

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan melalui 

suatu Pemilu. Pemilu merupakan salah satu perwujudan proses demokrasi di 

Indonesia. Pemilu adalah suatu proses pemilihan wakil rakyat untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik baik di tingkat pusat hingga ditingkat daerah. Menurut 

Syamsuddin Haris (1998:7) Pemilu mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa 

dipisahkan satu dengan yang lain yaitu:

(1) Sarana legitimasi politik
Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan 
sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui 
pemilu keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, 
begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan 
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begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tak 
hanya memiliki otoritas berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi 
berupa hukuman dan ganaran bagi siapapun yang melanggarnya.

(2) Fungsi perwakilan politik
Fungsi perwakilan politik menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam 
rnagka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan 
program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini 
merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan 
wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam 
pemerintahan maupun lembaga legislatif.

(3) Mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa
Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi 
bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas. 
Melalui pemilu diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi 
elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

(4) Sarana pendidikan politik rakyat
Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat 
yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa 
mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai demokrasi.

Sedangkan Tataq Chidmad (2004:1) menyatakan bahwa:

“Pada prinsipnya pemilu pada ranah demokrasi lebih bermakna 
sebagai: pertama, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan 
oleh berbagai pihak, kedua, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung 
dalam bahasa politik kepanjangan tangan dimana terjadi perwakilan 
penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili 
masyarakat dan ketiga, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada 
perbaikan performance pelaksana eksekutifnya”.

Partisipasi politik perempuan adalah bagian penting dalam proses 

demokrasi tersebut. Menurut Indriyati, dkk (2005: viii), partisipasi politik 

perempuan tidak mengandung makna sebagai sesuatu yang istimewa atau sesuatu 

yang unik, melainkan sebuah keharusan dan keperluan yang memungkinkan 

mereka untuk memperjuangkan hak-haknya melalui arena politik. Dari sinilah 

slogan “No Democracy Without Women” (tidak ada demokrasi tanpa kaum 

perempuan) memperoleh ruhnya yang nyata.
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Partisipasi perempuan di bidang politik sangat dibutuhkan karena 

masyarakat perlu memiliki pandangan-pandangan yang seimbang diantara 

kebutuhan laki-laki dan perempuan dan persyaratan-persyaratannya. Selain itu, 

kebijakan publik yang dirumuskan juga harus merepresentasikan kepentingan 

keduanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Juree Vichit-Vadakan (2004:16, 

www.nias.ku.dk) sebagai berikut:

“…the woman participation in politic is necessary because society 
needs to have balanced views on both men and women’s need and 
requirements. That public policies should be formulated with the interests 
of both sexes represented. That the allocation of resources has to address 
the needs of both men and women. We have also learned that women tend 
to advocate better health, education, environtment and other quality of life 
issues, which represent the ‘soft’ side of development that are so critical 
and yet often neglected. Hence, women’s role in public decision making 
will be invaluable to society as whole”

Secara umum, partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai 

keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan 

penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses 

pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah. Sugiarti (dalam Indriyati dkk, 2005: 21) menyatakan bahwa: 

“Isu partisipasi perempuan dalam politik dapat dikaji secara 
kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dapat dilihat dari seberapa 
banyak perempuan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan politik, dalam 
hal pembuatan keputusan yang berdampak langsung, dengan hak 
kewajiban dan kepentingan perempuan. Sementara secara kualitatif, 
disebabkan rendahnya intensitas sosialisasi politik. Rendahnya intensitas 
sosialisasi politik salah satunya disebabkan budaya (politik dan non 
politik) yang diwarnai oleh ideologi patriaki, baik dalam keluarga maupun 
luar keluarga”. 

Adapun salah satu bentuk partisipasi politik perempuan dalam setiap 

penyelenggaraan Pemilu adalah keikutsertaan sebagai wakil (anggota) di lembaga 
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legislatif. Hal ini didasari oleh masih rendahnya tingkat keterwakilan politik 

perempuan di lembaga legislatif pada setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 

mulai dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004. Rendahnya keterwakilan perempuan 

di lembaga politik formal menyebabkan keputusan yang diambil oleh lembaga-

lembaga politik tersebut tidak sensitif gender. Hal ini mengakibatkan regulasi 

ataupun Undang-Undang yang dibuat pada akhirnya menjadi bias laki-laki dan 

mengabaikan peranan perempuan dan hak-hak perempuan. 

Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dipengaruhi oleh 

berbagai faktor baik internal maupun eksternal.  Sebagaimana dinyatakan oleh 

Suparjan dan Hempri Suyatno (2003: 122) berikut ini:

“Faktor yang berpengaruh terhadap minimnya tingkat keterwakilan 
perempuan di parlemen dapat berasal dari dalam (internal) maupun dari 
luar (eksternal) individu. Faktor internal, lebih terkait dengan aspek
psikologis individu, di mana kepercayaan perempuan terhadap dirinya 
sendiri masih rendah. Mereka kurang percaya diri karena kekhawatiran 
tidak dapat melakukan sesuatu. Kekhawatiran ini disebabkan karena 
wawasannya yang masih rendah. Sementara faktor eksternal yang 
menghambat keterwakilan politik perempuan di parlemen, terkait dengan 
kebijakan pemerintah yang tidak member cukup ruang terhadap 
perempuan, iklim politik, dan kendala kultural. Dikotomi antara laki-laki 
dan perempuan mencerminkan pengaruh sistem budaya masyarakat yang 
tidak menguntungkan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia 
politik. Selain itu, kendala perempuan untuk masuk wilayah publik adalah 
sifat dari sistem pemilihan yang belum berpandangan gender. Dalam 
konteks penentuan dan pengambilan kebijakan politis, perempuan sekedar 
menjadi subordinasi dari laki-laki. Rendahnya tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh kaum perempuan juga menyebabkan minimnya akses politik 
perempuan”.

Farzana Bari (2005: 3-5, www.un.org) dalam tulisannya yang berjudul 

“Women’s Political Participation: Issue and Challenges” menyebutkan ada 5 

faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan yaitu:
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(1) Ideological factors. 
Patriarchy as a system of male domination shapes women’s 
relationship in politic. It transform male and females into men and 
women and construct the hierarchy of gender relations where men are 
privileged. The gender role ideology is used as an ideological tool by 
patriarchy to place women within the private arena of home as 
mothers and wives and men in the public sphere. This is one of the 
vital factors that shape the level of women’s political participation 
globally.

(2) Political factors
The nature of politics is an important factor for the inclusion or 
exclusion of women in politics. The public-private dichotomy in 
tradisional definition of politics is used to exclude women from public 
political sphere and even when women are brought into politics they 
are entered as mothers and wives. Male domination of politics, 
political parties and culture of formal political structures is another 
factor that hinders women’s political participation. Often male 
dominated political parties have a male perspective on issues of 
national importance that disillusions women as their perspective is 
often ignored and not reflected in the politics of their parties. Also 
women are usually not elected at the position of power within party
structures because of gender biases of male leadership. Meetings of 
councils or parliamentary sessions are held in odd timings conflicting 
with women’s domestic responsibilities. The larger democratic 
framework and level of democratization also impact women’s political 
participation

(3) Socio-Cultural factors
The subordinate status of women vis-à-vis men is a universal 
phenomenon, though with a difference in the nature and extent of 
subordination across countries. Gender role ideology does not only 
create duality of femininity and masculinity, it also places them in
hierarchal fashion in which female sex is generally valued less than 
male sex because of their socially ascribed roles in reproductive 
sphere. The gender status quo is maintained through low resource 
allocation to women’s human development by the state, society and
the family. This is reflected in the social indicators which reflect 
varying degrees of gender disparities in education, health, 
employment, ownership of productive resources and politics in all 
countries. Additiona lly gender is mediated through class, caste and
ethnicity that structure access to resources and opportunities. The 
socio-cultural dependence of women is one of the key detrimental 
factors to their political participation in public political domain.
Women also find it hard to participate in politics due to limited time 
available to them because of their dual roles in the productive and 
reproductive spheres.
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(4) Economic Factors
Politics is increasingly becoming commercialized. More and more 
money is needed to participate in politics. Women lack access to and 
ownership of productive resource, limiting the scope of their political 
work.

(5) Lack of social capital and political capacities
Women often lack social capital because they are often not head of 
communities, tribes or kinship groups, resulting in the absence of 
constituency base for them and means of political participation such 
as political skills, economic resources, education, training and access 
to information.

Lycette (dalam Indriyati, dkk, 2005: 27) menyebutkan ada empat faktor 

yang menjadi kendala partisipasi perempuan dalam urusan publik, yakni:

(1) Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif 
serta peran produktif, di dalam maupun di luar rumah.

(2) Perempuan relatif memiliki pendidikan lebih rendah daripada laki-
laki. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah dan perbedaan 
kesempatan yang diperoleh anak perempuan dan laki-laki terjadi di 
seluruh dunia.

(3) Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara 
seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang 
membatasi gerak perempuan.

(4) Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan 
tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya.

Sementara itu Mohammad Jamin dan Sri Lestari Rahayu (2004: 69) 

menyatakan bahwa:

“Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif disebabkan 
oleh adanya rintangan-rintangan dalam pemberlakuan ketentuan kuota 30 
% perempuan di legislatif yang cukup kompleks dan pada dasarnya saling 
kait mengkait satu sama lain yakni: Pertama, rintangan yang bersifat 
yuridis. Kedua, rintangan yang bersifat kultural. Ketiga, rintangan berupa 
stereotipe serta segregrasi gender dalam bidang pekerjaan. Keempat, 
rintangan dari sistem Pemilu dan sistem kepartaian. Kelima, rintangan 
yang bersifat ekonomis. Kendala-kendala tersebut adalah faktor-faktor 
yang berkontribusi terhadap masih adanya kesenjangan gender di bidang 
politik”.

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa salah 

satu bentuk partisipasi politik perempuan pada penyelenggaraan Pemilu 2009 
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mendatang adalah keikutsertaan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. 

Keikutsertaan perempuan di lembaga legislatif ini diharapkan mampu

meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan pendapat Suparjan dan Hempri Suyatno, 

Farzana Bari, Lycette, dan Mohammad Jamin dan Sri Lestari, secara garis besar

faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan meliputi (1) faktor 

sosial politik yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim 

politik yang memberi ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi di lembaga 

legislatif, (2) faktor sosial kultural yaitu terkait dengan pembagian kerja secara 

seksual dan pola interaksi perempuan dan laki-laki karena ideologi dan budaya 

patriarkhi, (3) faktor psikologis yaitu terkait dengan aspek psikologis individu 

dimana kepercayaan perempuan terhadap dirinya sendiri masih rendah, dan (4) 

faktor sosial ekonomi yaitu terkait dengan terbatasnya sumber-sumber keuangan 

yang dimiliki.

3. Dampak Pemberlakuan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan dalam 

Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Kebijakan Partai politik pada 

Pemilu 2009

a. Implementasi Kebijakan Afirmatif (UU No.10 Tahun 2008 Pasal 53 dan 

Pasal 55 ayat 2)

Secara umum, faktor struktural dan kultural yang membedakan peran 

antara perempuan dan laki-laki masih menjadi kendala rendahnya partisipasi 

perempuan di bidang politik. Oleh karena itu, masyarakat internasional sepakat 

untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di semua tingkat pengambilan 



45

keputusan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lycette (dalam Indriyati, dkk, 2005:27) 

berikut ini:

“Kendala-kendala partisipasi perempuan dalam urusan publik 
mendorong masyarakat internasional sepakat untuk: pertama, menyatakan 
bahwa akses dan partisipasi perempuan dalam semua tingkat pengambilan 
keputusan sebagai hak fundamental perempuan, dan kedua, jumlah 
perempuan dalam pengambilan keputusan harus mencapai critical mass 
yakni 30% agar memberikan dampak yang signifikan baik terhdap 
perempuan maupun terhadap masyarakat”.

Salah satu langkah strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi 

politik dan pengambilan keputusan adalah melalui implementasi kebijakan 

afirmatif. Sebagaimana pernyataan Ratnawati (2004:304) berikut ini:

“Secara umum ada tiga faktor yang cukup signifikan untuk 
menentukan keterwakilan perempuan, yaitu sistem pemilu, peran dari 
organisasi partai-partai politik serta penerimaan kultural, termasuk aksi 
mendukung (affirmative action) yang bersifat wajib dan sukarela. Dalam 
rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen maka 
kebijakan afirmatif (affirmative action) merupakan salah satu upaya yang 
dianggap paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi 
politik dan pengambilan keputusan”.

Menurut UNDP (dalam Eko Sulistyo, Solo Pos, Selasa, 19 Agustus 

2008:4) kebijakan afirmatif (affirmative action) adalah langkah sementara yang 

diperlukan untuk memperoleh keadilan dalam jangka panjang bagi peningkatan 

partisipasi politik dan keterwakilan perempuan melalui reformasi sistem Pemilu 

dan Kepartaian di negara-negara dengan latar belakang budaya yang beragam. 

Kalliope Migirou (dalam Ratnawati, 2004:304) mendefinisikan affirmative

action sebagai sebuah alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 % 

perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan. Arti yang lain 

adalah peraturan-peraturan dan tindakan sah untuk mencapai kesetaraan gender. 
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Penetapan sistem kuota merupakan salah satu tindakan afirmatif yang 

dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga 

legislatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ratnawati (2004:305) berikut ini:

“Salah satu tindakan affirmative-action adalah dengan penetapan 
sistem kuota. Dengan sistem kuota diharapkan nantinya posisi perempuan 
akan lebih terwakili. Keputusan-keputusan yang dihasilkan juga harus 
ramah terhadap keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik 
saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini 
mengingat keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan dalam 
rangka berbangsa dan bernegara. Keputusan-keputusan itu juga harus bisa 
mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik dan bisa 
membawa isu kesetaraan dalam setiap keputusan yang dihasilkan”.

Pakistan merupakan salah satu negara yang berhasil dalam 

mengimplementasikan sistem kuota ini. Menurut Irene Graff (2004:22, 

www.nias.ku.dk) dalam tulisannya yang berjudul “Quota Systems in Pakistan 

under the Musharraf Regime” menyatakan sebagai berikut:

“...by implementing the quota system, taken a big step to fulfill 
women’s political rights under CEDAW. As a result, women political 
representation has increase significantly. To the extent that improvements 
of women’s status have been far from adequate in Pakistan, the 
introduction and implementation of quotas for women is definitely a 
positive change. Considering that the qouta system have been functioning 
for only one-two years, however, it is still early to say what effects quotas 
could have in relation to gender equality and women’s equal exercise of 
politcal power”.

Meskipun demikian, tindakan afirmatif tersebut masih menimbulkan 

kontroversi (pro dan kontra) di masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Ratnawati (2004:305) berikut ini:

“Ada banyak pendapat mengenai kuota ini. Masing-masing 
mempunyai alasan yang sangat rasional. Di satu sisi, kuota dianggap bisa 
menempatkan perempuan dalam posisi yang cukup kuat, karena jumlah 
anggota perempuan di parlemen akan mempengaruhi keputusan yang 
dihasilkan. Seperti diketahui, kebanyakan keputusan di parlemen lebih 
didasarkan pada jumlah suara yang masuk. Jika banyak suara yang masuk 
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di parlemen, maka logikanya kepentingan perempuan akan banyak 
terakomodasi. Sementara bagi yang kontra, kuota adalah hanya sekedar 
belas kasihan yang tidak bisa mereprentasikan kepentingan perempuan di 
parlemen, karena belum tentu perempuan yang bisa menjadi anggota 
parlemen mempunyai kapabilitas dan berperspektif gender”.

Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003: 127) pihak yang tidak 

setuju dengan mekanisme affirmative action menyatakan bahwa mekanisme 

tersebut hanya akan memberikan keistimewaan bagi kaum perempuan tanpa harus 

berusaha keras. Di sisi lain, mereka yang tidak setuju dengan mekanisme tersebut, 

mengklaim bahwa kemampuan dan kapasitas perempuan dianggap belum mampu 

untuk bersaing di sektor publik.

Drude Dahlerup (dalam Ratnawati, 2004:306-307) mengungkapkan 

beberapa alasan dari kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap sistem 

kuota. Bagi kelompok yang pro kuota, kuota dianggap perlu karena beberapa 

alasan:

(1) Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasikan, tetapi memberikan 
kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah 
perempuan dari keterlibatnnya secara adil dalam posisi politik.

(2) Kuota memperilahatkan secara tidak langsung bahwa terdapat 
beberapa jenis perempuan secara bersama-sama duduk dalam suatu 
komite atau majelis, dengan demikian meminimalisir tekanan yang 
sering dialami oleh sebagian perempuan.

(3) Perempuan mempunyai hak representasi yang sama
(4) Pengalaman perempuan diperlukan dalam kehidupan politik.
(5) Perempuan adalah mngenai presentasi, bukan kualifikasi pendidikan.
(6) Perempuan memiliki kualitas seperti laki-laki, tetapi kualifikasi 

perempuan dinilai rendah dan meminimalkan dalam sistem politik 
yang didominasi laki-laki

(7) Adalah fakta bahwa partai-partai politik yang mengkontrol masalah 
pencalonan, dan bukan terutama para pemilih yang menentukan siapa 
yang akan terpilih.

(8) Pengenalan kuota mungkin menyebabkan konflik, tetapi hanya 
bersifat sementara
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Bagi kelompok yang tidak setuju dengan adanya kuota, alasan yang 

dikemukakan adalah:

(1) Kuota menentang prinsip kesetaraan bagi semua, karena perempuan 
diberikan preferensi

(2) Kuota tidak demokratik, karena pemilih harus dapat memutuskan 
siapa yang dipilih

(3) Kuota memperlihatkan secara tidak bahwa para politisi dipilih karena 
gendernya, dan bukan karena kualifikasinya, dan bahwa banyak 
kandidat yang memenuhi syarat tersingkirkan.

(4) Banyak perempuan yang tidak ingin pilih hanya karena mereka adalah 
perempuan

(5) Pengenalan kuota menciptakan konflik yang signifikan dalam 
organisasi politik.

Namun demikian, demokratis-tidaknya sebuah kuota tidak hanya dilihat 

dari argumen-argumen (pro-kontra) sebagaimana disebutkan diatas. Menurut 

Ratnawati (2004: 307), demokratis-tidaknya sebuah kuota untuk dijalankan bisa 

juga dilihat dari metode yang digunakan untuk mencapai kuota tersebut. Umunya 

ada tiga metode kuota yang selama ini banyak digunakan yaitu:

(1) Kuota menurut Undang-Undang dimana perempuan harus membentuk 
sekurang-kurangnya suatu proporsi minimal dari wakil yang dipilih. 
Kuota dianggap sebagi sebuah mekanisme transisional untuk 
memperkuat posisi perempuan.

(2) Partai-partai yang ada didesak untuk menjadikan kandidat 
perempuannya sebagai seorang kandidat yang pasti jadi anggota 
parlemen, artinya dalam daftar Caleg berada dalam posisi nomor jadi.

(3) Partai politik menentukan kuota informal untuk menentukan jumlah 
anggota partainya yang berjenis kelamin perempuan untuk duduk di 
kursi parlemen.

Kebijakan afirmatif melalui kuota bukanlah hal baru. Negara-negara lain 

juga menetapkan kuota bagi perempuan dalam konstitusinya. Sebagai contoh, di 

Swedia, kuota perempuan di parlemen adalah 42 %, Denmark 38 %, dan 

Norwegia 36 % (Kompas, Senin, 16 Juli 2007).
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Di banyak negara, kebijakan afirmatif ini dianggap mampu meningkatkan 

peran politik perempuan di parlemen. Di Afrika Selatan, misalnya setelah 

perubahan terhadap UU mengenai pendaftaran partai, jumlah perempuan di 

parlemen mencapai 27 %. Di India, tiga partai yang diketuai perempuan –

termasuk Partai Kongres yang sudah lama mendominasi negara itu – telah 

memakai kuota sepertiga nominasi untuk calon legislatif perempuan (dalam Eko 

Sulistyo, Solo Pos, Selasa, 19 Agustus 2008:4).

Salah satu strategi yang untuk memberi peluang yang lebih besar kepada 

calon anggota legislatif perempuan dalam penempatan di daftar calon yang 

diajukan oleh partai politik untuk terpilih adalah melalui zipper system (zebra 

system). Menurut Ani Soetjipto (2008) adopsi zipper lewat Undang-Undang 

Pemilu adalah pilihan strategis dibandingkan adopsi melalui mekanisme internal 

parpol. Desakan lewat undang-undang pemilu akan menjadi dorongan positif bagi 

perubahan internal di partai politik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Model 

ini adalah fast track menuju pencapaian critical number dalam waktu yang lebih 

singkat. Di banyak negara demokrasi, di Eropa, Skandinavia, Afrika maupun 

Amerika Latin, adopsi zipper system lumrah dilakukan sebagai bentuk tindakan 

afirmatif (positive discrimination) untuk membantu kalangan minoritas dan 

kelompok marjinal terutama perempuan agar bisa ditempatkan dalam posisi 

strategis dalam daftar calon legislatif sehingga peluang terpilihnya dalam pemilu 

besar. Costa Rica adalah salah satu contoh negara yang mengadopsi zipper system

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Hasilnya keterwakilan perempuan 

naik dari 19% menjadi 35% hanya lewat satu kali pemilu. Saat ini Costa Rica 
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berada di urutan ke-3 dunia dan melampaui negara Skandinavia yang sebelumnya 

selalu berada di peringkat teratas dunia (www.mediaindonesia.com).

Sementara itu, di Swedia, komitmen moral partai politik (parpol) terhadap 

HAM perempuan diikuti komitmen politik berupa penyusunan daftar calon 

legislatif (caleg) dibuat berseling secara jenis kelamin (zipper system), menjadikan 

Swedia sebagai negara peringkat kedua dunia yang memiliki perwakilan 

perempuan tertinggi di parlemen setelah Rwanda, dimana sebanyak 45% anggota 

parlemen nasional Swedia adalah perempuan. Begitu juga dengan menteri dalam 

pemerintahannya (www.suaramerdeka.com).

Menurut Ratnawati (2004: 307-311) realitas sistem kuota di Indonesia 

diawali dengan digulirkannya wacana kuota pada sekitar tahun 1999. Perdebatan 

hangat yang saat itu terjadi dikalangan para politisi maupu dikalangan para 

pengamat adalah berkaitan dengan metode kuota yang digunakan. Waktu itu ada 

dua tawaran yang diajukan, pertama, sistem kuota yang disusun dalam proses 

rekruitmen masaing-masing partai politik, dan yang kedua adanya sebuah 

Undang-Undang politik yang secara eksplisit menunjukkan berapa jumlah 

anggota di parlemen. 

Pada akhirnya, ditetapkanlah ketentuan kuota 30 % dalam Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2003 tentang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) UU tersebut 

nampaknya mengkompilasikan kedua sistem tersebut. Secara eksplisit dalam 

pasal 65 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap Partai politik peserta Pemilu dapat 

mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
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untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 

sekurang-kurangnya 30%. 

Ketika ketentuan kuota 30% perempuan akhirnya masuk dalam UU No.12 

Tahun 2003, kaum perempuan sendiri berbeda sikap dalam menanggapi 

masuknya kuota tersebut. Setidaknya terdapat empat kelompok sikap. Pertama, 

kelompok yang merasa sukses dan penuh optimisme, sehingga menganggap 

bahwa kuota tersebut pasti akan terpenuhi karena telah memiliki payung hukum 

yang cukup memadai. Kedua, kelompok perempuan yang cukup merasa gembira 

kendatipun tidak merasa puas. Kelompok ini menganggap bahwa subtansi pasal 

65 ayat (1) bukanlah hasil perjuangan ideal seperti yang bisa diraih pada saat ini. 

Perjuangan ini harus terus ditingkatkan agar mencapai hasil yang optimal. Ketiga, 

kelompok perempuan yang justru kecewa karena sejak wal memang tidak setuju 

dengan perjuangan memasukkan kuota ke dalam UU. Keempat, mereka yang 

tidak peduli sama sekali dengan fenomena perjuangan kuota, yakni yang berpikir 

apatis. 

Dalam Pemilu 2004, ketika perempuan diminta untuk mengisi kuota 30% 

dalam pencalonan anggota legislatif, ternyata tidak mudah bagi perempuan dan 

partai politik untuk memenuhi kuota 30% sebagaicalon legislatif (caleg). Tidak 

hanya partai-partai besar yang sudah lolos electroral threshold pun mengalami 

kesulitan mencari perempuan yang memiliki kematangan dan kemampuan 

menjadi caleg.

Pada Pemilu 2009, upaya penegasan kuota keterwakilan perempuan 

dilakukan melalui perubahan UU Pemilu dan Kepartaian yaitu dengan 
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ditetapkannya UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai politik dan UU No. 10 Tahun 

2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai kuota 30 % keterwakilan perempuan dinyatakan secara 

ekplisit dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 53 dan pasal 55 ayat (2).

“Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan (pasal 53).

“Daftar bakal calon dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat 
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (pasal 55 ayat 
2)”

Kedua ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tersebut dalam dunia politik 

sering disebut sebagai kebijakan afirmatif (affirmative action). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengimpulkan bahwa

kebijakan afirmatif (affirmative action) adalah langkah sementara yang diperlukan 

untuk memperoleh keadilan dalam jangka panjang bagi peningkatan partisipasi 

politik dan keterwakilan perempuan melalui reformasi sistem Pemilu dan 

Kepartaian di negara-negara dengan latar belakang budaya yang beragam yaitu 

dengan mempertahankan paling tidak 30 % perempuan agar tetap berada pada 

tingkat pembuatan keputusan. Menurut pendapat penulis kebijakan mengenai 

ketentuan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif tersebut merupakan kebijakan politik yang sudah responsif 

gender yaitu memberikan perhatian kepada perempuan sebagai kelompok 

tertinggal untuk ikut berpartisipasi di bidang politik. Kebijakan afirmatif ini 

diharapkan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 
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sehingga memperkuat posisi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan 

publik. Namun demikian, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak 

hanya dipandang dari segi kuantitasnya saja tetapi juga dari segi kualitasnya. 

b. Peran Partai politik dalam Implementasi Pemberlakuan Kuota 30 % 

Keterwakilan Perempuan dalam  Pencalonan Anggota Legislatif. 

Dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, partai 

politik merupakan salah satu sarana partisipasi politik dalam sistem demokrasi 

yang memegang peranan yang penting. Kegiatan seseorang dalam partai politik

merupakan suatu bentuk partisipasi politik dan melalui partai politik inilah 

seseorang bisa duduk dalam lembaga legislatif pada suatu penyelenggaraan 

Pemilu. 

Partai politik secara teoritis, merupakan pilar utama sekaligus ruh dalam 

proses demokrasi. Lembaga politik ini merupakan organ penting dalam sistem 

politik modern. partai politik memainkan peran antara lain sebagai sarana 

pendidikan politik kepada masyarakat, penyalur aspirasi politik rakyat, sarana 

partisipasi politik warga, dan saluran dalam proses pengisian jabatan publik 

(Kompas, Senin, 12 November 2007:5).

Menurut Miriam Budiardjo (2008:403-404), secara umum dapat dikatakan 

bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, an cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan 

itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sigmund Neuman (dalam Miriam 

Budiardjo, 2008:404) memberikan definisi partai politik sebagai berikut:
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“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-
pelakupolitik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang 
memutuskan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan 
yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa 
kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan 
demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan 
kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga 
pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di 
dalam masyarakat politik yang lebih luas“

Sedangkan Carl J. Friedrich (dalam Miriam Budiardjo, 2008:404)

mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir 

secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap 

pemerintahan bagi pimpinan partai politiknya, dan berdasarkan penguasaan ini 

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun 

materiil. 

Huszar dan Stevenson (dalam Sukarna, 1981: 89) memberikan definisi

partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta 
berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya dapat 
melaksanakan program-programnya dan mendapatkan atau mendudukan 
anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan; partai politik berusaha 
untuk memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif, atau mungkin 
bekerja secara tidak sah atau secara subversif untuk memperoleh 
kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melalui revolusi atau coup d’etat“.

Dalam negara demokratis partai politik menjalankan beberapa fungsi. 

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 405-409) fungsi partai politik meliputi:

(1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
Salah satu tugas partai politik dalam menyalurkan aneka ragam 
pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa 
sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. 
Selain itu juga berfungsi untuk memperbincangkan dan 
menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pemerintah.
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(2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisasi politik adalah proses melalui mana seseornag memperoleh 
sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku 
dalam masyarakat di mana ia berada. Selain itu, sosialisasi politik juga 
mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-
norma dan nilai-bilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam 
hal ini, proses sosialisai yang dijalankan oleh partai politik biasanya 
melalui ceramah-ceramah, kursus kader, penataran dan sebagainya.

(3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang orang yang 
berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota 
partai (political recruitmen). Dengan demikian partai politik turut 
memperluas partisipasi politik. Caranya melalui kontrak pribadi, 
persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda 
untuk dididik menadi kader yang di masa mendatang akan mengganti 
pimpinan lama (selection of leadership).

(4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam 
masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, 
partai politik berusaha mengatsinya. 

Sedangkan menurut Sukarna (1981: 90), fungsi partai politik adalah sebagai 

berikut:

(1) Pendidikan politik (political education).
(2) Sosialisasi politik (political socialization).
(3) Pemilihan pemimpin-pemimpin politik (political selection).
(4) Pemandauan pemikiran-pemikiran politik (political agregation).
(5) Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat (political interest 

articulation).
(6) Melakukan tata hubungan politik (political communication).
(7) Mengkritik rezim yang memerintah (critism of regim).
(8) Membina opini masyarakat ( stimulating public opinion).
(9) Mengusulkan calon (proposing candidat).
(10) Memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat (choosing appointive 

officers)
(11) Bertanggungjawab atas pemerintahan (responsibility for goverment)
(12) Menyelesaikan perselisihan (conflict management).
(13) Mempersatukan pemerintahan (unifying the goverment).

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, yang dimaksud 

dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
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kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan umum dan tujuan khusus Partai 

politik adalah sebagai berikut:

(1) Tujuan umum partai politik
(a) Mewujudkan cita-cita nasional bartgsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

(b)menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

(c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 
dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; dan 

(d)mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2) Tujuan khusus partai politik adalah: 

(a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam 
rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; 

(b)memperjuangkan cita-cita Partai politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 

(c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Sedangkan fungsi partai politik  adalah sebagai sarana: 

(1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

(2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

(3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

(4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 
(5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan 
keadilan gender. 

Partai politik dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Menurut Miriam 

Budiardjo (1982:166), secara umum partai politik dapat diklasifikasilkan dalam 
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dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Adapun perbedaan antara partai 

massa dan partai kader adalah sebagai berikut: 

“Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan 
jumlah anggota. Oleh karena itu, partai massa biasanya terdiri dari 
pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang 
sepakat bernaung dibawahnya dalam memperjuangkan suau program yang 
biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa adalah bahwa 
masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa 
cenderung memaksakan kepentingan masing-msing terutama pada saat-
saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau 
hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan 
mendirikan partai baru. Berbeda dengan partai massa, partai kader 
mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-
anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik 
yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya 
dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah 
ditetapkan“.

Selain itu, Miriam Budiardjo (1982:166-167) juga mengklasifikasikan partai 

politik dari segi sifat dan orientasi. Dalam hal ini, partai politik dibagi dalam dua 

jenis yaitu partai lindungan (patronage party) dan partai ideologi atau partai azas 

(Weltanschuungs Partei atau programmatic party). Perbedaan keduanya adalah 

sebagai berikut:

“Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor 
(sekalipun organisasinya di tingkat lokal ketat), disiplin yang lemah dan 
biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. 
Maksud utama ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-
anggota yang dicalonkannya, karena itu hanya giat menjelang masa-masa 
pemilihan. Sedangkan, partai ideologi atau partai asas biasanya 
mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan 
pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. 
Terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi 
anggota pimpinan disayaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. 
Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut 
iuaran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat 
ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh 
pimpinan“.
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Sedangkan menurut Maurice Duverger (dalam Miriam Budiardjo, 

2008:415-419) mengklasifikasikan partai politik menjadi tiga yaitu sistem partai-

tunggal (one partay system), sistem dwi-partai (two-party system), dan sistem 

multi partai (multi-party system). Adapun perbedaan ketiganya adalah sebagai 

berikut:

Sistem partai tunggal untuk partai yang benar-benar merupakan satu-
satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai 
kedudukan dominan diantara beberapa partai lainnya. Sistem dua partai 
biasanya diartikan adanya dua partai atau andanya beberapa partai tetapi 
peranan dominan dari dua partai. Dalam sistem ini partai-partai dengan 
jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menag dalam Pemilu) dan 
partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Sistem dwi partai 
disebut “a convenient system for contented people“ dan memang 
kenyataannya ialah bahwa sistem dwi partai dapat berjalan baik apabila 
terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen (social 
homogenity), konsensus masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang 
pokok (political consensus) adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah 
(historical continuity). Sedangkan sistem multi partai berkembang dari 
adanya keanekaragaman dalam komposisi masyarakat, dimana perbedaan 
ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golangan masyarakat 
lebih cenderung untuk menyatukan ikatan-ikatan terbatas (primodial) tadi 
dalam satu wadah saja. Sistem multi partai lebih mencerminkan 
keanekaragaman budaya dan politik dari pada sistem dwi-partai“.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multi partai. Hal ini 

ditandai dengan banyaknya partai politik yang ikut serta dalam setiap 

penyelanggaraan Pemilu, khususnya pada Pemilu 2009 mendatang. Dalam pemilu 

legislatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 terdapat 44 partai 

politik yang akan ikut serta, yakni 38 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh 

(Kompas, Senin, 1 September 2008: 6). 

Secara kuatitatif, jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 cenderung lebih 

besar dari pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004 tercatat 24 partai politik yang ikut 

bertarung memperebutkan kursi legislatif dan 16 partai yang berhasil memperoleh 
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kursi di DPR. Tiga partai yang berhasil mendominasi DPR dengan perolehan 

kursi terbanyak masih dipegang oleh partai-partai besar yang sudah mapan, yakni 

Partai Golkar (127 kursi), PDIP (109 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (58 

kursi). Partai Demokrat sebagai partai baru yang pertama kali menjadi peserta 

pemilu berada di urutan keempat dengan 56 kursi (Kompas, Senin, 12 November 

2007: 5).

Persaingan antar partai politik semakin terasa dalam koridor Undang-

Undang Pemilu. Setelah melalui tahapan verifikasi, salah satu tahapan yang harus 

dilalui oleh partai politik adalah mengajukan dan memasukkan caleg untuk DPR, 

DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Menurut Eko Sulistyo (Solo Pos, Selasa, 19 Agustus 2008: 4) tahap pengajuan 

bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/ Kabupaten di setiap 

tingkatan kepada KPU, dilaksanakan pada tanggal 14-19 Agustus 2008. 

Selanjutnya KPU akan memverifikasi kelengkapan berkas administrasi bakal 

calon tersebut satu hari sejak diterimanya berkas sampai 7 September 2008.

Tahapan pengajuan calon anggota legislatif adalah tahapan yang memiliki 

implikasi penting terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah 

satu hal yang mendapat perhatian adalah bagaimana peran partai politk dalam 

mengimplementasikan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 53 dan pasal 55 ayat (2) 

mengenai ketentuan kuota 30 % keterwakilan perempuan di daftar bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. 
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Dalam hal pencalonan, ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tersebut 

lebih menjamin pemenuhan sekurang-kurangnya 30 %  keterwakilan perempuan 

dalam daftar bakal calon yang diajukan Partai politik. UU No. 10 Tahun 2008 

maupun Peraturan KPU No.18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan 

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada pokoknya 

mengatur dua ketentuan persyaratan dan sanksi kepada partai politik yang tidak 

dapat memenuhi persyaratan tersebut. Pertama, jika daftar bakal calon yang 

diajukan tidak memuat sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan, partai 

politik di beri kesempatan untuk memperbaiki daftar calon tersebut. Namun, jika 

sampai batas waktu yang ditentukan partai politik tidak dapat memenuhi 

ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan 

mengumumkan secara luas melalui media massa cetak dan elektronik nama-nama 

partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sekurang-kuranngnya 30 % Daftar 

Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu angka persentase keterwakilan 

perempuan masing-masing Partai politik yang dinyatakan melanggar ketentuan 

Pasal 57 UU No.10 Tahun 2008.

Kedua, terhadap penyusunan daftar bakal calon yang tidak menyertakan 

setiap 3 bakal calon legislatif yang diajukan oleh partai politik terdapat sekurang-

kurangnya 1 bakal calon perempuan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan 

tidak terpenuhi; maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan 

memutuskan alasan yang disampaikan oleh partai politik dapat atau tidak dapat 

diterima dan kemudian akan mengumumkan secara luas melalui media cetak dan 
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elektronik nama-nama partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut 

dalam DCS/DCT dan dinyatakan melanggar pasal 55 ayat (2) UU No.10 Tahun 

2008.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah menjadi konsekuensi tersendiri 

bagi setiap partai politik peserta Pemilu untuk memenuhi ketentuan pemberlakuan

30 % keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan anggota legislatif pada 

Pemilu 2009 sebagaimana ditetapkan oleh pasal afirmatif dalam UU No. 10 

Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota.

Peran partai politik dalam mengimplementasikan ketentuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan di daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kota/Kabupaten merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong 

peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Hal ini sesuai 

dengan peran dan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan dan rekrutmen 

politik maupun pengusulan calon (proposing candidat) di lembaga legislatif. 

Partai politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi jumlah 

perempuan yang terpilih masuk ke parlemen. Dalam hal ini, partai politik harus 

menunjukkan komitmen yang kuat mengenai kesempatan yang setara bagi 

perempuan untuk direktrut dalam daftar calon anggota legislatif yang diusulkan. 

Cara partai-partai politik menyusun daftar calon mereka untuk jabatan pilihan, 

berapa banyak perempuan dimasukkan dalam datar-daftar itu, dan apakah 

perempuan ditempatkan pada posisi-posisi yang dapat dipilih berpengaruh 

terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
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Berdasarkan hasil analisis situasi atau kondisi partai politik peserta Pemilu 

2009 yang difasilitasi oleh Forum Analisis Kebijakan Bidang Hukum dan Politik 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan (www.menegpp.go.id) menyimpulkan 

bahwa pada umumnya beberapa permasalahan yang masih sangat mendasar dalam 

mengupayakan untuk dapat mengimplementasikan aturan perubahan perundang-

undangan politik khusunya untuk meningkatkan jumlah perempuan baik sebagai 

pengurus di partai politik maupun di legislatif secara signifikan adalah sebagai 

berikut:

(1) Budaya politik patriaki yang masih sangat dominan dengan pandangan 
yang sulit untuk merubahnya bahwa politik adalah ranah publik dan 
tidak cukup banyak perempuan yang mempunyai potensi yang cukup 
andal untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki dalam memenangkan 
dirinya dalam budaya politik yang semakin kompetitif.

(2) Rendahnya kemauan politik perempuan untuk dapat memperjuangkan 
dirinya setara dengan laki-laki sehingga dapat bahu membahu 
walaupun sudah dijamin secara tegas dalam perubahan peraturan 
perunang-undangan politik.

(3) Pada umumnya partai politik peserta pemilu belum memiliki kader 
perempuan yang mempunyai potensi yang cukup besar dan memadai 
untuk apat diandalkan sebagai kader guna menunjang struktur 
organisasi kelembagaan politik yang berkualitas dalam rangka 
meningkatkan kualitas partai dalam meraih simpatisan yang cukup 
besar dari masyarakat atau pemilih bagi kemenangan partai politik
pada setiap pemilu.

(4) Belum tersusunnya modul pendidikan politik yang mengandung 
muatan atau subtansi berdasarkan prinsip perspektif gender secara 
nasional maupun substansi gender secara regional, internasional atau 
global.

(5) Masih lemahnya kinerja dan jalinan jaringan kerta (net working) 
diantara institusi politik perempuan yang telah ada dalam 
mengupayakan peningkatan peran politik perempuan baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah.

(6) Belum terbangunnya jalinan mata rantai yang komunikatif dalam 
bentuk jaringan kerja (net working) antar institusi politik perempuan 
baik antar pemerintahan, pusat, daerah, dan msyarakat serta pers atau 
media untuk menghimpun kekuatan politik.
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Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa partai politik

merupakan organisasi politik yang memiliki peran dan fungsi penting dalam 

proses demokrasi di suatu negara, khususnya untuk mendukung peningkatan 

partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 

melalui mekanisme dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Salah 

satu peran partai politik adalah responsivitas partai politik dalam 

mengimplementasikan kebijakan afirmatif sebagaimana ditetapkan pada UU No 

10 Tahun 2008 tentang Pencalonan Anggota DPR/ DPD/ DPRD pasal 52 ayat 2 

dan 53.

c. Evaluasi Kebijakan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan dalam 

Pencalonan Anggota Legislatif  terhadap Kebijakan Partai politik

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi suatu kebijakan mencapai 

sasaran dan tujuannya maka perlu dilakukan proses evaluasi implementasi 

kebijakan. Ada beberapa definisi mengenai evaluasi kebijakan. Sebagaimana 

dikutip oleh Budi Winarno (2002: 165-166), ada beberapa ahli yang memberikan

definisi mengenai evaluasi kebijakan antara lain: Pertama, Charles Jones (1984) 

mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai 

manfaat suatu kebijakan. Kedua, James Anderson (1975) mendefinisikan evaluasi 

kebijakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 

yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak. Dan ketiga, Letser dan 

Stewart (2000) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat 

sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan 

yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan 
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Jones (1996) sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo (2007:113), 

mengartikan evaluasi kebijakan sebagai berikut:

“Evaluasi sebagai ”…an activity designed to judge the merits of 
government policies which varies signification of object, the techniques 
of measurement, and the methods of analysis”Evaluasi kebijakan publik 
merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil 
kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat 
penting spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode 
analisinya. Oleh karena itu, kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan 
rekomendasi adalah  mencirikan segala bentuk evaluasi. Spesifikasi 
merupakan kegiatan yang penting sehingga mengacu pada identifikasi 
tujuan serta kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau 
kebijakan tertentu. Pengukuran (measurement) secara sederhana mengacu 
pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. 
Analisis adalah penyerapan dalampenggunaan informasi yang 
dikumpulkan guna membuat kesimpulan. Rekomendasi merupakan 
aktivitas terakhir dari evaluasi kebijakan publik, yaitu suatu penentuan apa 
yang seharusnya dilakukan selanjutnya”. 

Menurut Weiss (dalam Joko Widodo, 2007:114), evaluasi kebijakan 

publik mengandung beberapa unsur penting yaitu:

(6) Untuk mengukur dampak (to measure the effects) dengan bertumpu 
pada metodologi riset yang digunakan.

(7) Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari 
efesiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau 
standar.

(8) Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) 
menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam 
menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.

(9) Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanutnya dan 
perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the
social purpose) dari evaluasi.

Berdasarkan pendapat Rossi (dalam Ismi Dwi A.N, 2008:65), maka tujuan 

dan pernyataan evaluasi kebijakan sangat berkaitan dengan pada tingkatan mana 

evaluasi kebijakan akan dilakukan. Setiap tahapan kebijakan memiliki tujuan dan 

pertanyaan evaluasi yang berbeda. Jenis evaluasi dikaitkan dengan isu evaluasi 

dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:
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Tabel 1.4

Jenis Kegiatan Evaluasi dikaitkan dengan Isu Evaluasi

JENIS-JENIS EVALUASI
Perencanaan dan 
Pengembangan 

Program

Evaluasi 
dengan 

Monitoring

Evaluasi 
dengan Menilai 

Dampak

Menghitung 
Biaya-

Keuntungan
(1) (2) (3) (4) (5)

Tujuan  Mendesain 
program yang 
bersesuaian 
dengan tujuan 
yang 
diinginkan

Menguji 
inplementasi 
program 
sesuai dengan 
desainnya

 Menguji 
efektivitas 
program 
dengan 
pencapaian 
tujuan

Mengkalkulasi 
tingkat efesiensi 
ekonomi 
program

Pertanyaan 
Evaluasi

 Sejauhmana 
problema 
disribusi 
program telah 
menyentuh 
kelompok 
sasaran

Apakah 
pelaksanaan 
program telah 
mengarah ke 
kelompok 
sasaran yang 
diinginkan

 Apakah 
program
telah tercapai 
secara 
efektif/ 
adanya 
perubahan 
yang 
diinginkan?

Seberapa besar 
biaya yang telah 
dikeluarkan 
untuk 
memberikan 
sumber-sumber, 
pelayanan dan 
keuntungan-
keuntungan pada 
kelompok 
sasaran?

 Apakah 
program yang 
dirancang 
sesuai dengan 
tujuan yang 
ingin dicapai 
dan apakah 
peluang 
implementasin
ya secara 
efektif?

Apakah 
pelaksanaan 
program telah 
memberikan 
sumber-
sumber 
pelayanan dan 
keuntungan 
pada 
kelompok 
sasaran 
sebagaimana 
yang 
diharapkan?

 Apakah 
perubahan-
perubahan 
tersebut 
secara 
subtantif 
telah 
mempunyai 
arti yang 
cukup 
signifikan?

Seberapa besar 
perbandingan 
antara total biaya 
yang telah 
dikeluarkan 
dengan 
keuntungan yang 
diperleh?

Sumber: Rossi (1970:50), dalam Ismi Dwi A.N (2008:66) 

Menurut Dunn (1981:278) dan Ripley (1985:179) sebagaimana dikutip 

oleh Samodra Wibawa, dkk (1994: 10-11), evaluasi memiliki empat fungsi yaitu:
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(1) Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan 
dapat di buat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 
berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

(2) Kepatuhan
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan pleh 
para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai standard an 
prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

(3) Auditing
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke 
tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, 
organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain).

(4) Akunting
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial dan ekonomi dari 
kebijakan tersebut.

Menurut Samodra Wibawa, dkk (1994: 9) ada 4 aspek yang ingin 

diketahui dari evaluasi kebijakan, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) 

proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan, dan (4) efektivitas dampak 

kebijakan. Dari keempat aspek tersebut, evaluasi terhadap aspek kedua yaitu 

proses implementasi disebut sebagai evaluasi implementasi.

Menurut Meter dan Horn (dalam Samodra Wibawa,dkk, 1994: 15) 

evaluasi implementasi kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam 

kebijakan. 

Lebih lanjut Letser dan Stewart (dalam Ismi Dwi A.N, 2008: 64) 

menyatakan bahwa:

“Evaluasi implementasi kebijakan dapat dikelompokkan dalam 
evaluasi proses: yaitu berkenaan dengan proses implementasi, evaluasi 
impak: yaitu berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi, 
evaluasi kebijakan: yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan 
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tujuan yang dikehendaki dan meta evaluasi: yaitu evaluasi dari berbagai 
hasil evaluasi implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan 
kesamaan-kesamaan tertentu”. 

Sementara itu Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2002: 102)

menyatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan dibatasi sebagai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah 
maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 
tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan 
besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. 

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses. Menurut Budi 

Winarno (2002: 106) proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada 

sifat kebijakan yang dilaksanakan. Macam-macam keputusan yang berbeda akan 

menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses 

implementasi juga akan mengalami perbedaan.

Dalam hubungannya dengan proses evaluasi kebijakan, implementasi 

kebijakan dibedakan kedalam tiga generasi. Hal ini dinyatakan oleh Goggin dkk 

(dalam Yeremias T. Keban, 2004:73) berikut ini:

“Implementasi generasi pertama dapat diamati dari karya Pressman 
dan Wildavsky (1973) yang melihat implementasi sebagai suatu bentuk 
pelaksanaan yang bersifat top down dimana penilaiannya ditentukan dari 
seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan. 
Generasi kedua, merupakan reaksi terhadap kelemahan generasi pertama, 
yang bersifat bottom up dimana eksistensi jaringan kera para aktor, 
termasuk tuuan, strategi, dan aksi mereka ikut diperhitungkan. Atau 
dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Linder dan Peters (1986) 
dan juga Nakamura (1987), desain program/kebijakan harus 
mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut para implementor, 
karena itu adaptasi dan diskresi dalam implementasi seharusnya dilihat 
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sebagai suatu yang seharusnya atau diinginkan. Dan implementasi 
generasi ketiga, pusat perhatian diarahkan pada desain kebijakan dan 
jaringan kebijakan serta implikasinya pada pelaksanaan dan 
keberhasilannya”. 

Menurut Gow dan Morss (dalam Yeremias T Keban, 2004:73) dalam 

implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan, antara lain: 

(1) hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan, 
(2) kelemahan institusi, 
(3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif, 
(4) kekurangan dalam bantuan teknis, 
(5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi 
(6) pengaturan waktu (timing), 
(7) sistem informasi yang kurang mendukung, 
(8) perbedaan agenda tujuan antara aktor, 
(9) dukungan yang berkesinambungan.

Sementara itu, Menurut D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam 

Yeremias T. Keban, 2004:74) terdapat tiga faktor umum yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan yaitu:

(1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampa seberapa 
jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan 
tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan,

(2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan yaitu pakah semua pihak yang 
terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling yang 
produktif dan 

(3) ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, 
komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Tujuan evaluasi implementasi menurut James Anderson (dalam Ismi Dwi 

A.N, 2008: 64) adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi 

kebijakan publik dan faktor-faktor apa yang menyebabkan variasi itu. Oleh Ismi 

Dwi A.N, dalam kaitannnya dengan kebijakan berperspektif gender, maka pisau 

analisis yang digunakan adalah ada tidaknya prinsip-prinsip egaliter antara 

perempuan dan laki-laki dalam substansi kebijakan, implementasi kebijakan 
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maupun dampak kebijakan. Dengan demikian kebijakan dikatakan berperspektif 

gender apabila substansi kebijakan, implementasi kebijakan memenuhi prinsip-

prinsip kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka evaluasi kebijakan pemberlakuan 

kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif terhadap 

kebijakan partai politik pada Pemilu 2009 mendatang dapat dianalisis dari 

substansi kebijakan dan implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh partai 

politik peserta Pemilu dalam mendukung upaya peningkatan keterwakilan 

perempuan sebagai anggota legislatif sebagaimana diamanatkan oleh UU No.10 

Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

d. Analisis Kebijakan Politik yang Responsif Gender

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kebijakan 

pembangunan yang diimplementasikan harus responsif gender. Menurut Ismi Dwi 

(2008:52) kebijakan responsif gender pada hakekatnya merupakan manifestasi 

dari salah satu prinsip good governace, “equity” atau persamaan. Hal ini terkait 

dengan upaya kebijakan responsif gender yang secara khusus mempertimbangkan 

manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, baik menururt 

kelompok umur (tua-muda), kelompok ekonomi (kaya-miskin) maupun kelompok 

marginal (cacat-normal).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan di Daerah, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang
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dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Sedangkan, perencanaan 

berperspektif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 

gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 

potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Nugroho sebagaimana dikutip Ismi Dwi (2008:52) menganjurkan empat 

strategi pokok sebelum menjalankan kebijakan agar tidak bias gender yaitu 

sebagai berikut:

“Pertama, memastikan para pelaksana memahami bahwa 
kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro gender. Kedua, memastikan 
bahwa ada mekanisme reward and punishment bagi pematuh dan 
pelanggarnya. Ketiga, mempunyai ukuran kinerja yang pro gender. 
Keempat, mengevaluasi kinerjanya, dan persyaratan pokok yang harus 
dipenuhi antara lain: (1) mengevaluasi adanya kesamaan konsepsi tentang 
gender dan kesetaraan gender; (2) adanya kecukupan kemampuan untuk 
melakukan evaluasi dalam konteks kesetaran gender; (3) alat ukur evaluasi 
itu sendiri harus mampu mencerminkan pelaporan tentang sejauh mana 
kesetaraan gender dicapai oleh sebuah kebijakan publik tertentu”.

Lebih lanjut Riant Nugroho (dalam Ismi Dwi A.N: 53) mengemukakan 

model dan transformasi kebijakan yang digambarkan pada gambar 1.4 berikut ini:
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Gambar 1.4

Model dan Transformasi Kebijakan

Sumber: Riant Nugroho 2003:256 (dalam Ismi Dwi A.N, 2008:53)

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa pada kondisi awal, kesetaraan gender 

tidak tercapai karena ada kebijakan kebijakan yang bias gender. Kebijakan ini 

dapat ditransformasikan secara langsung menjadi kebijakan netral gender 

(langkah 1), ataupun melalui kebijakan spesifik gender (langkah 2) untuk 

kemudian ditransformasi menjadi kebijakan netral gender (langkah 3). Namun 

demikian pada akhirnya harus ada kebijakan pengontrol yang mengontrol 

kebijakan netral gender agar tidak bias dalam implementasinya (langkah 5) yang 
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secara efektif dilakukan dengan mempertahankan maupun menyempurnakan 

kebijakan spesifik gender (langkah 4). 

Sedangkan menurut Ismi Dwi A.N (2008:54) kebijakan bias gender 

merupakan kebijakan yang cenderung merugikan salah satu jenis kelamin baik 

laki-laki maupun perempuan. Agar kebijakan-kebijakan publik yang dibuat tidak 

merugikan salah satu jenis kelamin, maka analisis gender sangat diperlukan 

sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik bersperspektif gender. Apabila 

laki-laki berada dalam situasi yang lebih tertinggal dibandingkan perempuan, 

maka laki-laki harus mendapatkan prioritas penanganan lebih besar dibandingkan 

perempuan, maka laki-laki harus mendapatkan prioritas penanganan lebih besar 

dibandingkan perempuan. Demikian pula sebaliknya, apabila perempuan berada 

dalam situasi yang lebih tertinggal dibandingkan laki-laki, maka perempuan 

haarus mendapat prioritas penanganan lebih lebih besar dibandingkan laki-laki. 

Kebijakan yang memihak kepada salah satu jenis kelamin yang tertinggal inilah 

yang disebut sebagai kebijakan responsif gender. 

Kebijakan responsif gender tidak lagi diperlukan pada situasi dan kondisi 

perempuan dan laki-laki dalam keadaan relatif setara. Dengan demikian, maka 

kebijakan yang dibuat cukuplan kebijakan netral gender, yaitu kebijakan yang 

berlaku umum terhadap perempuan dan laki-laki tanpa melakukan pemihakan. 

Namun demikian, dalam hal salah satu jenis kelamin berada dalam situasi dan 

kondisi yang tertinggal, maka kebijakan yang dibuat haruslah reponsif gender dan 

memihak kepada kelompok masyarakat yang tertinggal. 
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Lebih lanjut Ismi Dwi A.N menggambarkan model tranformasi kebijakan 

dari netral gender menjadi reponsif gender pada gambar 1.5 berikut ini:

Gambar 1. 5

Transformasi Kebijakan Netral Gender menjadi Responsif Gender

Sumber: Ismi Dwi A.N (2008:55)
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Berdasarkan dua model transformasi kebijakan yang responsif gender 

sebagaimana dikemukakan oleh Riant Nugroho dan Ismi Dwi A.N, maka menurut 

pendapat penulis transformasi kebijakan politik yang responsif gender adalah 

kebijakan politik yang memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis 

terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat 

dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan gender. 

Kebijakan netral gender pada konteks politik dapat diartikan sebagai kebijakan 

politik yang tidak membedakan akses, partisipasi, kontrol, dan maanfaat antara 

laki-laki dan perempuan.  Berkaitan dengan hal ini, kebijakan politik yang ada 

selama ini cenderung bias gender, di mana kelompok perempuan senantiasa 

tertinggal dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, kebijakan responsif gender 

dalam bentuk afirmative action merupakan langkah strategis untuk mendorong 

perempuan untuk terlibat dalam proses rekrutmen politik sehingga kesetaraan 

gender di bidang politik dapat diwujudkan.

Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan yang ditetapkan oleh partai 

politik itu responsif gender maka diperlukan analisis gender. Menurut 

Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah yang dimaksud dengan analisis gender adalah 

analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki 

dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, 

partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola 

hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam 
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pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku 

bangsa. 

Bappenas yang bekerjasama dengan CIDA melalui Women’s Suppport 

Project Phase II (2001: 9-14) mengembangkan alur kerja analisis gender yang 

dikenal dengan Gender Analysis Pathway (GAP). GAP merupakan suatu alat 

analisis yang dapat digunakan oleh (terutama) para perencana dalam melakukan 

pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, objek dan atau 

kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana 

kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi

kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana 

kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk 

memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Terdapat delapan langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

GAP. Langkah-langkah tersebut terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu : 

(1) Tahap 1, Analisis Kebijakan Responsif Gender

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan 

yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut 

jenis kelamin, untuk kemudian mengidentifikasi adanya kesenjangan gender 

(gender gap) dan permasalahan gender (gender issue). Pada tahap ini 

terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu identifikasi tujuan dan 

atau sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada 

pada saat ini, sajikan data kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terpilah 

menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan (eye- opener data), 
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analisis sumber terjadinya dan/ atau faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesenjangan gender (gerder gap), identifikasi masalah-masalah gender 

(gender issues). 

(2) Tahap 2, Formulasi Kebijakan Responsif Gender

Tahap kedua yang harus dilakukan adalah formulasi kebijakan 

responsif gender yang terbagi menjadi dua langkah yaitu merumuskan 

kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang baru dan 

responsif gender dan  identifikasi indikator gender (gender indicator)

(3) Tahap 3, Rencana Aksi Responsif Gender.

Tahap ketiga yang harus dilakukan adalah penyusunan rencana 

aksi yang responsif gender yang merujuk pada Tahap II diatas, dan terbagi 

menjadi dua langkah yaitu penyususnan rencana aksi dan identifikasi 

sasaran-sasaran (kuantitatif dan/atau kualitatif) untuk setiap rencana aksi. 

Alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway-GAP) dapat dilihat

pada gambar 1. 6 berikut ini:
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Gambar 1.6

Alur Kerja Analisis Gender

(Gender Analysis Pathway-GAP)

Sumber: Bappenas, WSP II dan CIDA (2001: 19)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kebijakan partai politik yang 

responsif gender dalam kaitannya dengan pemberlakuan kebijakan afirmatif dapat 
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dianalisis dengan menggunakan alat analisis GAP, khususnya pada tahap pertama 

yaitu tahap analisis kebijakan gender. Pada tahap ini penulis akan menganalisis 

kebijakan partai politik yang ada dengan menggunakan data pembuka wawasan 

yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk kemudian mengidentifikasi adanya 

kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issue) yang 

dihadapi oleh partai politik dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30% 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

F. Relevansi Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan affirmative action

dan partisipasi politik perempuan khususnya di Kota Surakarta sudah pernah 

dilakukan oleh berbagai pihak. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyati Suparno 

dkk (2005) memberikan gambaran mengenai sejauh mana partisipasi politik 

perempuan di Kota Surakarta dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

ataupun pendukung bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi dan 

representasinya di bidang politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (khususnya 

keputusan strategis) di Kota Surakarta, mulai dari tingkat RT, RW, LPMK, 

organisasi kemasyarakatan naupun partai politik masih rendah. Adapun beberapa 

indikator yang digunakan dari kecilnya jumlah perempuan yang duduk di lembaga 

legislatif, pengurus atau struktur pimpinan partai politik, maupun rapat-rapat 

RT/RW/LPMK. Pemahaman dan pengetahuan perempuan mengenai isu-isu 

tentang sistem Pemilu 2004, isu gender budgeting maupun isu kuota 30 % 
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keterwakilan perempuan masih ditafsirkan secara beragam dan cenderung 

menolak affirmative action. Faktor pendorong partisipasi politik perempuan di 

organisasi/partai politik berkaitan dengan kultur (1) alasan religi, (2) tradisi turun 

menurun di dalam keluarga, (3) kebutuhan afiliasi, dan (4) figur pimpinan, 

sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor kultural dan struktural yang 

menyebabkan adanya perbedaan gender di masyarakat.

Penelitian Mohammad Jamin dan Sri Lestari Rahayu (2004: 69) yang 

berjudul “Rintangan-Rintangan Pemberlakuan Ketentuan Kuota 30 Persen 

Perempuan di Legislatif Dalam UU Pemilu No.12/2003 (Studi di Kota 

Surakarta)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

pemberlakukan ketentuan kuota 30% perempuan di lembaga legislatif Kota 

Surakarta, dari keseluruhan calon legislatif yang diusulkan 24 partai politik

peserta Pemilu sebanyak 439 orang terdapat perempuan 143 orang (32,60%). 

Artinya jika dilihat dari kumulatif jumlah yang diusulkan, jumlah caleg 

perempuan telah melebihi ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) UU No 12 Tahun 

2003. Dari 24 partai politik hanya terdapat 8 partai politik yang mengusulkan 

caleg perempuan melebihi 30% dan sisanya sebanyak 16 partai politik masih 

belum memenuhi kuota 30%. Dari data yang ada diperoleh kenyataan  yang cukup 

memprihatinkan ada satu partai politik yang sama sekali tidak (0%) mengusulkan 

caleg perempuan. Kenyataan yang memprihatinkan, dari 143 orang (32,60%) 

caleg perempuan, ternyata hanya dua orang 2 orang (5%) perempuan yang duduk 

di lembaga legislatif. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini 

disebabkan oleh adanya rintangan-rintangan dalam pemberlakuan ketentuan kuota 
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30 % perempuan di legislatif yang cukup kompleks dan pada dasarnya saling kait 

mengkait satu sama lain yakni: Pertama, rintangan yang bersifat yuridis. Kedua, 

rintangan yang bersifat kultural. Ketiga, rintangan berupa stereotipe serta 

segregrasi gender dalam bidang pekerjaan. Keempat, rintangan dari sistem Pemilu 

dan sistem kepartaian. Kelima, rintangan yang bersifat ekonomis. Kendala-

kendala tersebut adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masih adanya 

kesenjangan gender di bidang politik.

Selain penelitian di atas, penelitian tentang kebijakan affirmative action

juga pernah dilakukan oleh  Maliana Timur A (2005) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Kebijakan Partai Politik Terhadap Keterwakilan Perempuan 

Pada Pemilu 2004 (Aplikasi GAP dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Partai 

Politik Kabupaten Karanganyar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan partai politik di Kota Karanganyar sudah berusaha diarahkan kepada 

kebijakan yang responsif gender, namun isu kesenjangan gender pada pencalonan 

anggota legislatif masih terjadi di partai politik yaitu belum terpenuhinya angka 

minimal 30 % dan kesenjangan gender pada penyusunan nomor jadi. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di 

atas nampaknya belum ada penelitian tentang kebijakan partai politik terkait 

dengan affirmative action yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi 

kebijakan dengan mengintegrasikan aspek gender didalamnya. Oleh karena itu 

penelitian ini mencoba menganalisis dampak pemberlakuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif terhadap kebijakan 

partai politik dilihat dari perspektif gender. 



81

G. Kerangka Berpikir

Masalah keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, 

khususnya di bidang politik masih menjadi isu kebijakan nasional terutama 

menjelang Pemilu 2009. Isu gender di bidang politik ditandai oleh masih 

rendahnya partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 

pada setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Perbedaan gender dalam sistem 

politik yang ditandai dengan adanya pengucilan (exclusion) perempuan oleh 

ideologi, bentuk, struktur kekuasaan dan kapasitas mobilisasi, marjinalisasi 

perempuan dalam proses politik dan rendahnya partisipasi perempuan akan hak-

haknya terlibat dalam politik dan lembaga politik formal menyebabkan masih

terjadinya kesenjangan gender di bidang politik.

Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam proses 

demokrasi. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa semua anggota masyarakat 

dari berbagai kelompok dan golongan, baik laki-laki maupun perempuan harus 

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan. Namun, 

yang menjadi persoalan adalah bahwa kebijakan dan sistem politik yang ada 

selama ini belum mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender. 

Kebijakan dan sistem politik yang selama ini berlaku belum memberikan ruang 

yang cukup bagi perempuan sebagai kelompok tertinggal untuk ikut berpartisipasi 

di dalamnya.

Partisipasi politik perempuan adalah bagian penting dalam proses 

demokrasi. Partisipasi politik perempuan tidak mengandung makna sebagai 

sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang unik, melainkan sebuah keharusan dan 



82

keperluan yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-haknya 

melalui arena politik. Adapun salah satu bentuk partisipasi politik perempuan 

dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah keikutsertaan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif. Hal ini didasari oleh masih rendahnya tingkat 

keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif pada setiap penyelenggaraan 

Pemilu di Indonesia baik di tingkat pusat maupun lokal mulai dari Pemilu 1955 

hingga Pemilu 2004.

Responsifitas pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik 

perempuan di lembaga legislatif ditunjukkan dengan dikeluarkannya kebijakan 

responsif gender dalam bentuk affirmative action. Kebijakan afirmatif (affirmative 

action) adalah langkah sementara yang diperlukan untuk memperoleh keadilan 

dalam jangka panjang bagi peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan 

perempuan melalui reformasi sistem Pemilu dan kepartaian di negara-negara 

dengan latar belakang budaya yang beragam. Salah satu tindakan affirmative-

action yang dapat dilakukan adalah melalui penetapan sistem kuota. Dengan 

sistem kuota, diharapkan posisi perempuan di lembaga legislatif akan lebih 

terwakili. Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan ramah terhadap 

keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga bidang 

ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini mengingat keputusan parlemen 

mencakup semua aspek kehidupan dalam rangka berbangsa dan bernegara. 

Keputusan-keputusan itu juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan 

dalam sektor publik dan bisa membawa isu kesetaraan dalam setiap keputusan

yang dihasilkan. 
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Dalam rangka Pemilu 2009, upaya penegasan kuota keterwakilan 

perempuan dilakukan melalui perubahan UU Pemilu yaitu dengan ditetapkannya 

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai kuota 30 % keterwakilan 

perempuan ini dinyatakan secara ekplisit pada pasal 53 dan pasal 55 ayat (2) UU 

No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota). Ketentuan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

dalam pencalonan anggota legislatif tersebut merupakan langkah maju dan salah 

satu upaya yang dianggap paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam 

posisi politik dan pengambilan keputusan melalui keterwakilan mereka di 

lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun lokal.

Regulasi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi 

perempuan, dan terutama partai politik peserta Pemilu 2009 dalam 

mengimplementasikan pemberlakuan kuota 30 % dalam pencalonan anggota 

legislatif. Peran Partai politik dalam mengimplementasikan pemberlakuan kuota 

30 % dalam sistem pencalegan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 

Tahun 2008 merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung peran dan 

partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sehingga dapat memperkuat 

daya tawar (bargaining position) perempuan dalam pembuatan kebijakan publik. 

Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan 

dan rekrutmen politik maupun pengusulan calon (proposing candidat) di lembaga 

legislatif.
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Permasalahannya adalah bahwa kebijakan partai politik yang ada selama 

ini masih belum responsif gender sehingga dalam mengimplementasikan 

kebijakan afirmatif tersebut partai politik masih menghadapi berbagai persoalan 

yang menghambat. Secara umum, terdapat empat hambatan yang mempengaruhi 

kebijakan partai politik dalam implementasi pemberlakuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislative pada Pemilu 2009. 

Pertama, hambatan sistem politik antara lain: kurangnya dukungan partai politik, 

lemahnya sistem rekrutmen kader politik perempuan, pemberlakuan standar ganda 

dalam sistem pemilihan caleg, tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang 

memadai bagi caleg dan sistem pemilihan umum yang seharusnya dapat 

mengangkat posisi keterwakilan perempuan secara politis. Kedua, hambatan 

sosial kultural antara lain: masih berkembangnya ideologi gender yang 

disosialisasikan oleh budaya, agama, maupun negara menyebabkan adanya 

marginalisasi, subordonasi dan stereotipe terhadap perempuan yang ingin berkarir 

di dunia politik. Ketiga, hambatan psikologis individu yaitu kurangnya 

kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri. Dan keempat, hambatan 

sosial ekonomi yaitu menyangkut masalah kemiskinan dan pengangguran, 

lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, buta huruf dan rendahnya 

akses pendidikan, termasuk pendidikan politik, serta beban ganda perempuan.

Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap 

peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Oleh karena itu, pertanyaan penting yang menarik untuk dijawab, yaitu (1) 

apa dampak pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam 
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pencalonan anggota legislatif terhadap kebijakan partai politik dan (2) hambatan-

hambatan apa yang di hadapi partai politik dalam merespon pemberlakuan kouta 

30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. 

Dampak yang diharapkan dari pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif  terhadap kebijakan partai politik

adalah meningkatnya responsivitas kebijakan partai politik terhadap persoalan 

rendahnya partisipasi perempuan di legislatif yaitu dengan cara 

mengimplementasikan ketentuan pasal-pasal afirmatif dalam sistem pencalonan 

anggota legislatif pada Pemilu 2009 mendatang, sebagaimana diamanatkan UU 

No. 10 Tahun 2008 serta mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh partai 

politik dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif tersebut. Dengan 

demikian,  partisipasi politik perempuan di lembaga politik formal dapat 

ditingkatkan melalui keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif, sehingga

kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik  dapat diwujudkan.

Kerangka berfikir dalam penulisan ini secara sederhana dapat dilihat pada 

gambar 1.7 berikut ini:
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Gambar 1.7

Kerangka Berpikir
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Politik:
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ekonomi

Kebijakan Partai Politik:
Implementasi 

pemberlakuan ketentuan 
kuota 30 % keterwakilan 

perempuan dalam 
pencalonan anggota 

legislatif pada Pemilu 2009
oleh Partai Politik

Peningkatan 
Partisipasi 
Politik dan 

Keterwakilan 
Perempuan di 

Lembaga 
Legislatif
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H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi kebijakan. Menurut Samudra 

Wibawa dkk (1994: 95) penelitian evaluasi merupakan metode untuk memperoleh 

umpan-balik bagi suatu program, agar para pelaksana dapat meningkatkan 

efektivitasnya. Sementara itu Weiss (1972) sebagaimana dikutip oleh Joko 

Widodo (2006:114), riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu 

program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah 

ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam 

membuat keputusan dan perbaikan program di masa mendatang. Dalam penelitian 

ini, peneliti berusaha untuk menganalisis kebijakan partai politik dalam merespon

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif pada Pemilu 2009 dan hambatan-hambatan yang dihadapi partai politik 

dalam merespon kebijakan tersebut. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah 

penelitian evaluasi pada tahap implementasi kebijakan partai politik dalam 

merespon pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif terhadap kebijakan partai politik. 

Adapun desain penelitian evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desain evaluasi single program before-after. Menurut Finsterbusch dan 

Motz (dalam Samudra Wibawa, 1994: 74-75) desain evaluasi ini dapat dipilih bila 

evaluator mempunyai data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan 

setelah program berlangsung. Adapun informasi yang diperoleh adalah mengenai 

perubahan keadaan kelompok sasaran. Desain ini ditujukan untuk melihat ada 
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tidaknya perubahan kebijakan partai politik antara kurun waktu sebelum dan 

sesudah diberlakukannya ketentuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2009.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan program before adalah 

kebijakan partai politik yang dirumuskan sebelum Pemilu 2009. Sedangkan yang 

dimaksud program after adalah kebijakan partai politik pada Pemilu 2009 yaitu 

setelah pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan. Secara garis besar 

hal-hal yang diperbandingkan adalah:

a. Visi dan misi partai politik sebelum (Pemilu 2004) dan  sesudah (Pemilu 

2009), apakah substansinya sudah mengintegrasikan aspek gender atau 

belum.

b. Kebijakan pencalonan anggota legislatif sebelum (Pemilu 2004) dan sesudah 

ditetapkannya UU No.10 Tahun 2008 terkait dengan pemberlakuan kuota 30 

% keterwakilan perempuan (Pemilu 2009), apakah substansinya sudah 

mengintegrasikan aspek gender atau belum.

c. Sistem rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif, apakah ada integrasi 

nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender atau belum. 

d. Sistem penyusunan nomor urut calon anggota legislatif, apakah sudah sesuai 

dengan ketentuan atau belum dan apakah terjadi perubahan komposisi atau 

tidak.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dengan pertimbangan:
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a. Kota Surakarta merupakan sebuah kota yang masih memiliki akar budaya 

patriarkhi Jawa yang kuat. Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran yang 

ada di Kota Surakarta menjadi simbol budaya Jawa yang sampai saat ini 

masih kokoh eksis baik secara fisik, komunitas maupun ritualnya.

b. Kesenjangan gender di Kota Surakarta masih cukup tinggi. Berdasarkan 

data Kementrian Pemberdayaan Perempuan (www.menegpp.go.id), pada 

tahun 2005 Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta adalah sebesar 

71,9 dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 56,4.

c. Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2005 menunjukkan bahwa pada

indikator tingkat partisipasi perempuan di parlemen, kesenjangan gender di 

Kota Surakarta, khusunya di bidang politik masih tinggi dengan presentase 

perempuan di parlemen pada periode Pemilu 2004 sebesar 5,0 persen. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 

pertimbangan bahwa kedua partai tersebut mempunyai perbedaan dalam hal jenis 

partai, karakteristik dan kajiannya secara mendasar (ideologi). Pertimbangannya, 

PDI Perjuangan dipandang mewakili jenis partai politik yaitu partai massa, 

merupakan partai politik yang berlandaskan Pancasila dan termasuk partai politik 

yang memiliki presentase keterwakilan anggota terbesar di DPRD Kota Surakarta 

Periode 2004-2009, namun tidak memiliki seorang pun wakil perempuan. 

Sementara  PKS mewakili jenis partai politik yaitu partai kader, merupakan partai 

politik yang berlandaskan agama (Islam) dan termasuk partai politik yang 



90

memiliki presentase keterwakilan anggota terkecil di DPRD Kota Surakarta 

Periode 2004-2009. 

3. Aspek yang Dianalisis

Aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah substansi (isi) kebijakan 

partai politik dan implementasi kebijakan partai politik dalam merespon 

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif pada Pemilu 2009. Adapun yang dimaksud kebijakan partai politik 

dalam penelitian ini adalah kebijakan partai politik dalam mengimplementasikan 

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif pada Pemilu 2009 baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Klasifikasi 

kebijakan partai politik tersebut dapat dilihat pada gambar 1.8.

Gambar 1.8

Klasifikasi Kebijakan Partai Politik

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang valid. Data adalah suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. 

Kebijakan
Partai Politik Kebijakan rekrutmen 

dan seleksi caleg
Kebijakan 

Pencalonan Anggota 
Legislatif

Visi  dan Misi 
Partai Politik 

2004 dan 2009

Kebijakan 
penyusunan nomor 

urut caleg
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Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Menurut Sugiyono (2004:14) data kualitatif merupakan data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan bagan. Sementara data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dan 

menunjang maksud dan tujuan dari penelitian, yang terdiri atas:

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya. Sumber data primer didapat dari informan yang paham 

tentang implementasi UU No. 10 Tahun 2008, khususnya yang berkaitan 

dengan pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan

anggota legislatif pada Pemilu 2009 di Kota Surakarta. Informan yang 

menjadi sumber data ini antara lain, terdiri dari:

(1)Ketua dan anggota KPUD Kota Surakarta.

Hal-hal yang ditanyakan dari Ketua dan anggota KPUD Kota 

Surakarta adalah tentang implementasi UU No.10 Tahun 2008, 

terutama mengenai pemberlakuan ketentuan kuota 30 % keterwakilan 

perempuan dalam paencalonan anggota legislatif oleh partai politik di 

Kota Surakarta sudah terpenuhi atau belum, susunan nomor urut caleg 

yang diajukan, bentuk pelanggaran dan sanksi yang dikenakan atas 

pelanggaran, permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh KPUD dalam proses pencalonan anggota legislatif 

tersebut.
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(2)Pimpinan Partai Politik

Hal-hal yang ditanyakan dari Pimpinan Partai Politik adalah

tentang kebijakan partai politik dalam mengimplementasikan UU No.10 

Tahun 2008, terutama mengenai dampak dari pemberlakuan ketentuan 

kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif, sistem rekrutmen dan seleksi caleg, penyusunan nomor urut 

caleg yang diajukan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh partai 

politik dalam merespon pemberlakuan kebijakan tersebut.

(3)Calon Anggota Legislatif 

Hal-hal yang ditanyakan dari caleg yang diusung oleh partai politik 

adalah pandangan terhadap kebijakan partai politik dalam 

mengimplementasikan UU No.10 Tahun 2008, terutama mengenai 

dampak pemberlakuan ketentuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

dalam pencalonan anggota legislatif, sistem rekrutmen dan seleksi 

caleg, penyusunan nomor urut caleg yang ditetapkan partai politik, 

motivasi dan hambatan yang dihadapi sebagai caleg serta strategi agar 

terpilih pada Pemilu 2009.

b. Data Sekunder. 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak atau sumber 

lain selain sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

antara lain berupa dokumen-dokumen/arsip kebijakan partai politik, catatan-

catatan penunjang, dokumentasi, literatur dan buku-buku yang berkaitan 
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dengan implementasi pemberlakuan kuota 30 % oleh partai politik pada 

Pemilu 2009.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk jenis penelitian dan desain penelitian serta sumber 

data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai 

berikut :

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. 

Menurut W. Gulo (2004, 118, wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. 

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara mendalam atau in-depth interview yaitu untuk menggali informasi 

dari informan tentang implementasi pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Ketua KPUD Kota 

Surakarta, Pimpinan DPC PDI Perjuangan dan DPD PKS, calon anggota 

legislatif yang diusung masing-masing parpol. Adapun untuk menjamin 

kerahasiaan maka nama-nama informan dalam penelitian ini tidak dapat 

peneliti sebutkan. Adapun penyebutannya dengan menggunakan kode-kode 

(lihat lampiran 2).
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b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 

mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan 

mempelajari kembali informasi yang telah tersimpan, misalnya buku-buku, 

arsip, tabel-tabel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat 

sebagai sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-

dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada di KPUD Kota Surakarta, 

DPRD Kota Surakarta dan partai politik yang diteliti yaitu PDI Perjuangan

dan PKS. Di samping dokumen tertulis untuk memperjelas dan mendukung 

proses penelitian, juga dilakukan pendokumentasian dalam bentuk bagan dan

foto pada acara-acara yang diadakan oleh partai politik seperti rapat, 

sarasehan, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

6. Teknik Cuplikan

Teknik cuplikan dalam penelitian ini bersifat internal sampling. Menurut 

HB Sutopo (2002:55) teknik cuplikan internal sampling artinya cuplikan diambil 

untuk mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya tidak 

ditentukan oleh sumber datanya tetapi ditentukan oleh lengkap dan benarnya 

informasi, meskipun jumlah narasumbernya sedikit. Untuk itulah peneliti 

membatasi informan yang digunakan yaitu dengan memilih informan yang 

dianggap mengetahui tentang objek penelitian dan dapat dipercaya sebagai 

sumber data yang menujang penelitian atau teknik purposive sampling. Dalam 

penelitian ini pihak yang menjadi informan  yang didapat dari teknik purposive 

sampling adalah Ketua atau Anggota KPU D, Pimpinan DPC PDI Perjuangan, 
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Pimpinan DPD PKS, dan calon anggota legislatif yang diusung masing-masing 

partai politik.

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa 

daftar rancangan pertanyaan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang 

dipilih (lihat lampiran 1).

8. Validitas Data

Data merupakan salah satu hal pokok dalam penelitian. Ketepatan data 

tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik 

pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas data. 

Validitas merupakan jaminan bagi kemantapan  simpulan dan tafsir makna 

sebagai hasil penelitian. Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang 

akan dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2005:330) triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut H.B.Sutopo (2002:79) teknik triangulasi terdiri dari triangulasi 

data, triangulasi metode, triangulasi peneliti, serta triangulasi teori. Adapun teknik 

triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data yaitu 

mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda yaitu dari 

KPUD, partai politik, pimpinan partai, dan calon anggota legislatif. Dengan 

demikian apa yang diperoleh dari sumber data yang satu bisa diuji kebenarannya 
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bila dibandingkan dengan data yang sejenis yang dikumpulkan data dari sumber 

data yang berbeda. 

Sebagai contoh: untuk mengetahui bagaimana dampak pemberlakuan 

ketentuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pendaftaran calon anggota 

legislatif terhadap kebijakan partai politik, maka peneliti membandingkan hasil 

analisis isi kebijakan partai politik dengan informasi antara Pimpinan KPUD, 

Pimpinan Partai Politik, calon anggota legislatif tif baik laki-laki maupun 

perempuan dalam mengimplementasikan pemberlakuan ketentuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. 

9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

isi dan teknik analisis interaktif. Pada setiap tahapan analisis digunakan analisis 

gender, dengan model teknik analisis GAP.  Teknik analisis GAP digunakan 

untuk menganalisis kebijakan partai politik yang ada dan menggunakan data 

pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk kemudian 

mengidentifikasi adanya kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan 

gender (gender issue) yang dihadapi oleh partai politik dalam merespon

pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif. Adapun alur kerja analisis gender yang digunakan untuk melakukan 

analisis adalah pada tahap pertama yaitu tahap analisis kebijakan gender.

Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis isi kebijakan partai 

politik. Menurut Markoff (dalam Y.Slamet, 2006:121) content analysis adalah 

teknik penelitian agar mendapatkan deskripsi yang objektif, sistematik, dan 
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kuantitatif mengenai isi komunikasi yang mewujud atau nampak. Muhajir 

(2000:68-69) sebagaimana dikutip oleh Ismi Dwi A.N (2008:18), syarat content 

analysisis mencakup 3 hal yaitu: obyektivitas, pendekatan sistematis, dan 

generalisasi. Untuk memenuhi syarat obyektivitas, analisis harus dilakukan 

berdasarkan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat 

sistematis, kategorisai isi harus dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. 

Hasil content analysis haruslah menyajikan generalisasi, artinya, temuannya 

haruslah mempunyai sumbangan teoritik dan tidak hanya deskritif semata. Syarat 

lainnya yang diperdebatkan adalah perlu tidaknya data dikuantifikasikan. Content 

analysis kualitatif ebih mampu menyajikan nuansa dan lebih mampu melukiskan 

prediksinya lebih baik. Dalam penelitian ini, content analysis yang dilakukan 

adalah dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen kebijakan partai politik untuk 

kemudian membandingkan kualitas kebijakan antar dokumen kebijakan partai 

politik dan menarik kesimpulan dari perbandingan tersebut.

Sedangkan teknik analisis interaktif digunakan untuk menganalisis dampak 

implementasi pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif dan hambatan yang dihadapi oleh partai politik 

dalam merespon kebijakan tersebut. Dalam teknik analisis interaktif ada tiga 

komponen yang digunakan, yaitu:

a. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi diawali dengan pembatasan terhadap 
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permasalahan penelitian dan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang perlu 

dijawab dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti membatasi evaluasi 

implementasi kebijakan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pencalonan Anggota 

DPR/DPD/DPRD, dilihat dari dampak pemberlakuan ketentuan 30 % 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif terhadap 

kebijakan partai politik dan hambatan yang dihadapi partai politik dalam 

merespon ketentuan tersebut. Pembatasan permasalahan penelitian ini 

ditujukan untuk memudahkan dalam melakukan mengumpulkan data di 

lapangan. Selanjutnya, data dari lapangan yang berupa hasil wawancara dan 

dokumentasi di reduksi dan dipilih yang menonjol.

b. Sajian data

Penyajian data yang dikumpulkan dibatasi hanya sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang dimaksud meliputi 

berbagai jenis grafik, bagan, dan bentuk lainnya. Semuanya dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mempermudah dalam melakukan analisis.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Mulai dari 

pengumpulan data, pendefinisian suatu konsep, mencatat keteraturan pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat 

dan proporsi. Kemudian menjadi keterangan yang lebih rinci sebagai 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian satu kegiatan dari 
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konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang ada dapat diverifikasi 

selama penelitian berlangsung.

Aktivitas ketiga komponen tersebut dilakukan secara interaktif dalam

bentuk suatu siklus. Dalam pelaksanaan siklus ini, aktivitas peneliti tetap bergerak 

pada tiga komponen analisis tersebut, jika saat melakukan analisis terjadi 

kekurangan data maka peneliti dapat kembali ke tahap awal. Teknik analisis 

interaktif ini dapat dilihat pada gambar 1.9 berikut ini:

Gambar 1.9

Teknik Analisis Interaktif

Sumber: H.B Sutopo (2006:120)

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan dan output yang 

dihasilkan dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini: 

Pengumpulan Data:
(wawancara 

mendalam dan 

dokumentasi)

Reduksi Data:
(hasil wawancara, 

dokumen-dokumen 
dan foto-foto)

Sajian Data:
(tabel, grafik, dan 
gambar alur kerja 

analisis gender

Penarikan 
Kesimpulan/

verifikasi
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Tabel 1.5

Langkah-Langkah dan Output Hasil Analisis

No Langkah Analisis Output
(1) (2) (3)

1 Mengidentifikasi isi dokumen-dokumen 
kebijakan partai politik seperti AD/ART partai, 
keputusan-keputusan internal partai politik, 
kemudian membuat klasifikasi dokumen 
kebijakan partai politik sebagaimana tertuang 
pada gambar 1.8.

Klasifikasi kebijakan 
partai politik

2 Membandingkan kualitas isi kebijakan antara 
dokumen kebijakan partai politik dan antar partai 
politik dengan mengaplikasikan teknik analisis 
GAP khususnya pada tahap pertama yaitu tahap 
analisis kebijakan yang responsif gender. 

Perbedaan kualitas isi 
kebijakan antara PDI 
Perjuangan dan PKS

3 Melakukan analisis terhadap kebijakan internal 
partai politik khususnya mengenai sistem 
rekrutmen dan seleksi caleg dan penyusunan 
nomor urut caleg yang diajukan oleh masing-
masing partai politik sebagai dampak dari 
implementasi pemberlakuan kuota 30% 
keterwakilan perempuan dalam pencalonan 
anggota legislatif.

Perbedaan sistem 
rekrutmen dan seleksi 
caleg dan penyusunan 
nomor urut caleg antara 
PDI Perjuangan dan PKS

4 Melakukan analisis terhadap hambatan-hambatan 
yang dihadapi oleh partai politik dalam merespon 
pemberlakuan kuota 30% keterwakilan 
perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Hambatan-hambatan 
partai politik dalam 
merespon kebijakan

5 Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
yang dilakukan

Kesimpulan

Sedangkan matriks teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan aspek yang dianalisis. Dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini:
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Tabel 1.6

Matriks Teknik Analisis Berdasarkan Aspek yang Dianalisis

No Aspek yang dianalisis Unit Analisis Indikator yang 
digunakan

Sumber Data dan 
Teknik Pengumpulan 

Data
Teknik Analisis

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

1. Analisis terhadap 
kebijakan partai
politik yang responsif 
gender:
 Tujuan kebijakan
 Sasaran kebijakan
 Ketersediaan data 

terpilah menurut 
jenis kelamin

 Faktor penyebab 
kesenjangan 
gender (akses, 
partisipasi, kontrol 
dan manfaat)

 Isu kesenjangan 
gender

Kebijakan PDI 
Perjuangan dan 
PKS di Kota 
Surakarta pada 
Pemilu 2004 
dan 2005

 Tujuan kebijakan: 
ditujukan untuk 
memperkecil 
kesenjangan 
gender/tidak

 Sasaran kebijakan:
menetapkan secara 
tegas sasaran untuk 
memperkecil 
kesenjangan 
gender/tidak

 Analisis situasi 
politik:
mendasarkan atas 
data terpilah 
menurut jenis 
kelamin/tidak

 Analisis faktor 
penyebab 
kesenjangan 
gender (akses, 

Sumber data:
Data sekunder:
 AD/ART partai
 Keputusan-

keputusan partai

Teknik Pengumpulan 
Data:
 Dokumentasi
 wawancara 

mendalam atau in-
depth interview

Content analysis
(analisis isi) 
terhadap 
dokumen 
kebijakan baik 
secara kualitatif 
maupun 
kuantitatif serta 
analisis gender 
(Gender 
Analysis 
Pathway-GAP
tahap Analisis 
Kebijakan 
Gender)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

partisipasi, kontrol 
dan manfaat).

 Isu kesenjangan 
gender di partai 
politik.

2 Analisis terhadap 
evaluasi implementasi
Kebijakan partai 
politik dalam 
merespon 
pemberlakuan kuota 
30% keterwakilan 
perempuan dalam 
pencalonan anggota 
legislatif

Individu:
 Ketua dan 

anngota 
KPUD

 Pimpinan 
Parpol

 Calon 
anggota 
legislatif

 Masyarakat 
Umum

 sistem rekrutmen 
dan seleksi caleg

 penyusunan nomor 
urut caleg yang 
diajukan

Sumber data:
Data primer

Teknik:
wawancara mendalam 
atau in-depth 
interview

Sumber data:
Data sekunder

Teknik:
Dokumentasi/
catatan notulen 
rapat

Analisis 
deskriptif 
kualitatif dan 
kuatitatif dengan 
teknik analisis 
interaktif

3 Analisis terhadap 
hambatan-hambatan 
yang dihadapi oleh 
partai politik dalam 
merespon 
pemberlakuan kuota 
30% keterwakilan 

Individu:
 Ketua dan 

anggota 
KPUD

 Pimpinan 
Parpol

 Hambatan sistem 
politik

 Hambatan kultural
 Hambatan 

psikologis
 Hambatan sosial 

ekonomi

Sumber data:
Data primer

Teknik:
wawancara mendalam 
atau in-depth 
interview

Analisis 
deskriptif 
kualitatif dan 
kuatitatif dengan 
teknik analisis 
interaktif
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

perempuan dalam 
pencalonan anggota 
legislatif

 Calon 
anggota 
legislatif

Sumber data:
Data sekunder

Teknik:
Dokumentasi/
catatan notulen 
rapat
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BAB II

PERKEMBANGAN DINAMIKA POLITIK 

DI KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Profil Pemerintahan Kota Surakarta

Kota Surakarta atau yang dikenal dengan sebutan Kota Solo telah 

memasuki usia 264 tahun pada bulan Febuari 2009 tahun ini. Sejarah kelahiran 

Kota Surakarta diawali pada masa pemerintahan Raja Paku Buwono II di Keraton 

Kartosuro. Pada masa itu terjadi pemberontakan RM. Garendi (Sunan Kuning) 

dibantu kerabat-kerabat Keraton yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II 

yang mengadakan kerjasama dengan Belanda. Salah satu pendukung 

pemberontakan ini adalah Pangeran Sambernyowo (RM Said) yang merasa 

kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh keraton Kartosuro 

kepada ayahandanya dipangkas. Karena terdesak, Paku Buwono mengungsi ke 

daerah Jawa Timur (Pacitan dan Ponorogo). Namun, setelah mendapat bantuan 

dari pasukan Kompeni dibawah pimpinan Mayor Baron Van Hohendrof serta 

Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo pemberontakan yang dikenal dengan sebutan 

”geger pecinan” ini berhasil dipadamkan. Setelah mengetahui Keraton Kartosuro 

rusak, Paku Buwono II lalu memerintahkan Tumenggung Tirtowiguno, 

Tumenggung Honggowongso, dan Pangeran Wijil untuk mencari lokasi ibu kota 

kerajaan yang baru.
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Pada tahun 1744, Desa Sala, sebuah desa yang terletak di sebelah timur 

dibatasi oleh Bengawan Sala, di sebelah utara Kali Pepe, sebelah barat Kali 

Thoklo dan di sebelah selatan adalah Kali Wingko, dipilih oleh Sunan Paku 

Buwono II untuk menjadi ibukota kerajaan yang kemudian di sebut Surakarta 

Hadiningrat. Pada tanggal 17 Pebruari 1745 secara resmi Paku Buwono II bertahta 

di Keraton Surakarta. 

Melihat perjalanan sejarah tersebut, nampak jelas bahwa perkembangan 

dan dinamika Surakarta (Solo) pada masa dahulu sangat dipengaruhi  selain oleh 

Pusat Pemerintahan dan Budaya Keraton (Kasunanan dan Mangkunegaran), juga 

oleh kolonialisme Belanda (Benteng Verstenberg). Sedangkan pertumbuhan dan 

persebaran ekonomi melalui Pasar Gedhe (Hardjonagoro).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2001 tentang 

Visi dan Misi Kota Surakarta, menyebutkan bahwa:

a. Visi

Terwujudnya Kota Solo Sebagai Kota Budaya yang Bertumpu pada 

Potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata, dan Olah Raga. 

b. Misi

1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat 

dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan 

bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada 

nilai-nilai "Sala Kota Budaya"

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

dalam penguasaaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
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seni guna mewujudkamn inovasi dan integritas masyarakat madani yang 

berlandasakan Ketuhanan yang Maha Esa

3) Mengembangkan seluruh kekuatan Ekonomi Daerah sebagai pemacu 

tumbuh dan bertkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, 

serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang 

ramah lingkungan

4) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Azasi Manusia 

dan Demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utamanya para 

penyelenggara pemerintahan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Kota Surakarta 

menetapkan beberapa kebijakan pembangunan yang ditegaskan dalam Peraturan 

Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Surakarta 

Tahun 2003-2008 yang meliputi 14 bidang pembangunan yaitu: (1) bidang 

hukum, (2) bidang administrasi umum, (3) bidang ekonomi, (4) bidang politik, (5) 

bidang keamanaan dan perlindungan masyarakat, (6) bidang agama, (7) bidang 

pendidikan, (8) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, (9) bidang kesehatan, 

(10) bidang sosial, (11) bidang kebudayaan, (12) bidang sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, (13) bidang pembangunan sarana dan prasarana kota, dan (14) 

bidang komunikasi dan media massa. 

Adapun kebijakan di bidang politik diarahkan antara lain untuk:

a. Pengembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, maju, bersatu, rukun, 

damai, demokratis, toleran, dan memiliki semangat bela negara yang tinggi.

b. Pengembangan infrastruktur demokrasi.
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2. Keadaan Wilayah dan Penduduk Kota Surakarta

Kota Surakarta terletak antara 1100 45’ 15’’ dan 1100 45’ 35’’ Bujur Timur 

dan antara 70  36’ dan 70 56’ Lintang Selatan. Wilayah Kota Surakarta merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Kota Surakarta 

berada ditengah-tengah pulau Jawa dengan perbatasan sebagai berikut:

-Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kebupaten Boyolali

-Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo

-Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri

-Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km2. Secara administratif, 

wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 kecamatan dan 51 Kelurahan. Jumlah RW 

tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT sebanyak 2.667 dengan jumlah Kepala 

Keluarga (KK) sebesar 130.284 KK. 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 

2006, jumlah penduduk kota Surakarta mencapai 512.898 jiwa dengan rasio jenis 

kelamin sebesar 98,31; yang artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk kota 

Surakarta pada tahun 2006 mencapai 12.754 jiwa/km2. Keadaan penduduk Kota 

Surakarta dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
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Tabel 2.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan Tingkat 

Kepadatan Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2006

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, BPS Surakarta (2006:26)

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, pada tahun 2006 10,8 % 

penduduk Kota Surakarta termasuk kedalam kelompok umur 25-29 tahun dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 30.441 orang dan perempuan sebanyak 25.185 orang. 

Adapun penggolangan penduduk Kota Surakarta menurut kelompok umur dan 

jenis kelamin pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini: 

Jumlah Penduduk
No Kecamatan

Luas 
Wilayah 
(km2) Laki-laki Perempuan Jumlah

Rasio 
Jenis 

Kelamin

Tingkat 
Kepadatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Laweyan 8,63 54.003 55.317 55.317 97,62 12.667

2 Serengan 3,19 31.093 31.936 31.936 97,36 19.758

3
Pasar 
Kliwon

4,82 42.725 44.524 44.524 95,96 18.101

4 Jebres 12,58 69.414 71.072 71.072 97,67 11.167

5 Banjarsari 14,81 79.843 81.649 161.492 97,79 10.904

Jumlah 44,04 277.078 284.498 561.576 97,39 12.754
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Tabel 2.2

Penduduk Kota Surakarta

Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2006

Jenis Kelamin
No Tahun

Laki-laki Perempuan
Jumlah

Persentase 
(%)

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

1 0-4 18.177 9.053 27.230 5,3
2 5-9 21.243 16.425 37.668 7,3
3 10-14 20.367 21.024 41.391 8,1
4 15-19 20.805 21.681 42.486 8,3
5 20-24 26.061 24.747 50.808 9,9
6 25-29 30.441 25.185 55.626 10,8
7 30-34 23.433 22.557 45.990 9,0
8 35-39 15.330 17.520 32.850 6,4
9 40-44 18.834 22.338 41.172 8,0

10 45-49 14.454 18.177 32.631 6,4
11 50-54 16.863 15.111 31.974 6,2
12 55-59 9.855 10.512 20.367 4,0
13 60-64 6.570 8.541 15.111 2,9
14 65+ 11.826 15.768 27.594 5,4

Jumlah 254.259 258.639 512.898 100
Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, BPS Kota Surakarta (2006: 27)

Berdasarkan mata pencaharian, rata-rata penduduk Kota Surakarta bekerja 

di sektor jasa seperti buruh industri, buruh bangunan, pengangkutan dan PNS 

(TNI/POLRI). Tabel 2.3 berikut ini memperlihatkan penggolongan penduduk 

Kota Surakarta menurut mata pencaharian pada tahun 2006.
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Tabel 2.3

Penduduk Kota Surakarta

Menurut Mata Pencaharian Tahun 2006

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%)
(1) (2) (3) (4)

1 Petani Sendiri 486 0,11
2 Buruh Tani 569 0,13
4 Pengusaha 8.218 1,89
5 Buruh Industri 75.667 17,4
6 Buruh Bangunan 68.535 15,76
7 Pedagang 33.180 7,63
8 Pengangkutan 37.981 8,74
9 PNS (TNI/POLRI) 26.169 6,02

10 Pensiunan 17.018 3,91
11 Lain-lain 166.936 38,4

Jumlah 434.759 100
Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, BPS Kota Surakarta (2006:31)

Berdasarkan agama yang dianut, sebagian besar (72,8 %) penduduk Kota 

Surakarta memeluk agama Islam, sedangkan lainnya memeluk agama Kristen 

Katolik, Kristen Protestan, Budha, dan Hindu. Tabel 2.4 berikut ini 

memperlihatkan penggolongan penduduk Kota Surakarta menurut agama yang 

dianut pada tahun 2006. 

Tabel 2.4

Penduduk Kota Surakarta

Menurut Agama yang Dianut Tahun 2006

No Agama Jumlah Persentase (%)
(1) (2) (3) (4)

1 Islam 408.992 72,8

2 Kristen Katolik 74.253 13,2

3 Kristen Protestan 71.538 12,7

4 Budha 4.624 0,8

5 Hindu 2.169 0,4

Jumlah 561.576 100
Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, BPS Kota Surakarta (2006:32)
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Berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata penduduk Kota Surakarta usia 5 

tahun keatas adalah tamat SD (22, 1%), tamat SLTP (21, 7%), dan tamat SLTA 

(20, 8 %). Sedangkan yang merupakan tamatan akademi (PT) hanya 7,2 % dan 

selebihnya tidak tamat SD (9,2%), belum tamat SD (5,2%) dan tidak sekolah 

(5,2%). Tabel 2.5 berikut ini memperlihatkan penggolongan penduduk Kota 

Surakarta usia 5 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan pada tahun 2006. 

Tabel 2.5

Penduduk Kota Surakarta Usia 5 Tahun Ke Atas

Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
(1) (2) (3) (4)

1 Tamat Akademi/PT 33.823 7,2
2 Tamat SLTA 98.186 20,8
3 Tamat SLTP 102.494 21,7
4 Tamat SD 104.270 22,1
5 Tidak Tamat SD 43.302 9,2
6 Belum Tamat SD 66.223 14
7 Tidak Sekolah 24.389 5,2

Jumlah 472.687 100
Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, BPS Kota Surakarta (2006:33)

Berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduknya, rata-rata penduduk Kota 

Surakarta tergolong dalam kelompok Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga 

Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera I (KS I) ekonomi dan non ekonomi. 

Tabel 2.6 berikut ini memperlihatkan banyaknya keluarga sejahtera menurut 

tahapan di Kota Surakarta pada tahun 2006.
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Tabel 2.6

Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan

di Kota Surakarta Tahun 2006

No Tahapan Keluarga Sejahtera Jumlah Persentase (%)
(1) (2) (3) (4)

1
Pra KS                                      
(ekonomi dan non ekonomi)

12.622 10,7

2
KS I                                    
(ekonomi dan non ekonomi)

29.038 24,7

3 KS II 30.268 25,7
4 KS III 30.072 25,5
5 KS II Plus 15.745 13,4

Jumlah 117.745 100
Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka, BPS Kota Surakarta (2006:34)

3. Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat Kota Surakarta

Nilai-nilai budaya lokal masyarakat Kota Surakarta sangat dipengaruhi 

oleh keberdaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai sebagai

produk, sumber, dan pusat budaya Jawa. Keberadaan Keraton Kasunanan sejak 

tahun 1745 dan Pura Mangkunegaran sejak tahun 1757 hasil Perjanjian Salatiga, 

merupakan bukti posisi Surakarta sebagai pusat pemerintahan masa itu. Meskipun 

kedua keraton ini sekarang tidak memiliki fungsi politik, namun secara kultural 

keduanya masih menjadi pusat rujukan nilai budaya Jawa. Nilai-nilai budaya 

inilah, yang secara sosiologis, diadopsi menjadi tradisi dan tata nilai kehidupan 

masyarakat Surakarta hingga sekarang. Dalam khasanah kebudayaan nasional, 

citra Kota Surakarta identik dengan citra pusat budaya Jawa yang adiluhung. 

Berkaitan dengan nilai-nilai budaya Jawa yang adiluhung tersebut, ISKS 

Paku Buwono IX berpesan bahwa kuncara ruming bangsa dumunung haneng 

luhuring budaya (kejayaan bangsa karena keluhuran budaya). Indikator budaya 
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Jawa yang adiluhung itu mencakup tujuh hal yaitu, (1) menuntun budi pekerti 

yang halus, (2) mendidik perbuatan dan tingkah laku yang santun, (3) berbudi 

luhur, (4) tanggap ing sasmita (dapat membaca dan peduli terhadap 

keadaan/situasi), (5) lantip ing panggrahita (peka terhadap berbagai isyarat atau 

berpikiran cerdas), (6) dapat menciptakan keindahan, dan (7) dapat menciptakan 

suasana ketenteraman dan kedamaian (www.suaramerdeka.com).

Pada umumnya, masyarakat Kota Surakarta masih beranggapan bahwa 

keraton merupakan sumber dan pusat budaya Jawa, karena berbagai produk 

keraton baik yang berbentuk fisik maupun nonfisik apabila dikaji dengan jeli 

terkandung nilai filosofis yang tinggi, dan ajaran hidup yang amat dalam. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya karya peninggalan para raja dan pujangga yang 

hingga sekarang masih tetap aktual apabila diterapkan dalam kehidupan global 

dewasa ini. Salah satunya naskah-naskah Jawa, bila dipelajari ternyata penuh nilai 

kearifan sosial, ajaran moral atau budi pekerti luhur, konsep-konsep keperwiraan 

(prajurit), kepemimpinan yang ideal, kesempurnaan hidup, sangkan paraning 

dumadi (kepercayaan pada Tuhan), dan sebagainya. Adapun salah satu nilai-nilai 

budi luhur yang masih diagungkan masyarakat adalah kepemimpinan ideal yaitu 

kepemimpinan yang menunjukkan sikap dan perilaku arif dan bijaksana, rukun 

agawe santosa crah agawe bubrah (kerukunan dapat membawa kedamaian dan

pertengkaran dapat membawa kerusakan) dan wani ngalah luhur wekasane

(berani mengakui kekalahan meskipun tidak kalah) demi leluhuran/kejayaan 

bersama kepada masyarakat, dan sikap rumangsa handarbeni, wajib 
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hangrungkepi, lan mulat sarira hangrasa wani (merasa memiliki, wajib membela 

dan mengaca diri tidak asal berani) (www.suaramerdeka.com).

Selain itu dalam masyarakat Jawa, nilai-nilai dan ideologi patriarki juga 

masih dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal 

tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaaan adikodrati yang tidak 

terbantahkan. Hal ini seringkali menjadi akar permasalahan timbulnya 

ketidakadilan gender di masyarakat. Sebagai contoh, di masyarakat Jawa masih 

berlaku nilai-nilai yang mencerminkan subordinasi perempuan, seperti ungkapan 

kanca wingking (teman pendamping) atau swarga nunut, neraka katut (ke surga 

ikut, ke neraka terbawa). Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa perempuan 

tidak dapat melampaui suaminya dan perempuan tidak berdaya dan tidak berkuasa 

atas dirinya. Pada pola asimetris atau ketidaksetaraan antara suami isteri, 

mengasumsikan laki-laki sebagai kepala atau pemimpin, pelindung, 

penanggungjawab sehingga memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, 

ekonomi) sekaligus kontrol dalam pengambilan keputusan. Sementara perempuan 

dianggap sebagai pihak yang lemah, sub-ordinat, yang harus dikepalai/pengikut 

(karenanya harus patuh), dilindungi, dan dibatasi ruang lingkupnya. Maka, dengan 

pola hubungan seperti ini akan memberi peluang munculnya kekerasan terhadap

perempuan, terutama bila salah satu pihak mengikuti atau keluar dari pola yang 

ada. Contoh lain, dalam masyarakat bilateral seperti di Jawa, pembagian warisan 

antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1, atau di kenal dalam istilah 

‘sepikul segendong’. Namun sering kali anak perempuan yang terkecil dibiarkan 
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menguasai rumah keluarga dan kelak dijadikan sebagai miliknya. Terhadap hal 

ini, saudara laki-lakinya tidak akan menuntut.

Siti Muslifah dkk (2007) dalam penenlitiannya yang berjudul Gender 

dalam Karya Sastra Jawa (Studi Kasus Pada Serat Centhini Episode Centhini 

Berdasarkan Febula dan Teori Naratologi) memberikan gambaran tentang 

bagaimana Serat Centhini Episode Centhini (SCEC) konsepsi dan asumsi 

mengenai wanita dalam memandang tata kehidupan sosial berdasarkan 

pembedaan antara laki-laki dan perempuan melalui suatu kejadian, pelaku, dan

ruang. Kejadian dalam SCEC merupakan peralihan antara satu kejadian ke 

kejadian lain yang dialami dan dirasakan oleh para pelakunya yaitu peristiwa 

fungsional yang terjadi saat seorang wanita dan laki-laki menikah (Amongraga 

dan Tambangraras) dan peristiwa non fungsional yang dialami perempuan yang 

belum menikah (Centhini). Pelaku dalam SCEC terbagi menjadi dua yaitu pelaku 

laki-laki dan pelaku perempuan. Pelaku laki-laki bertindak aktif, pada sektor 

publik sedangkan pelaku perempuan bertindak pasif, pada sektor domestik 

(wilayah rumah tangga). Pelaku laki-laki bertindak sebagai pembicara sedangkan 

pelaku perempuan bertindak sebagai pendengar. Ruang-ruang dalam SCEC 

terbagi atas ruang laki-laki dan ruang perempuan. Pendapa (ruang bagian depan) 

digunakan oleh laki-laki untuk berkumpul, bediskusi ilmu, kenduri, makan 

bersama para kerabatnya, pertunjukan dan hiburan, dan digunakan untuk 

peristiwa-peristiwa besar dan penting, termasuk masjid (ruang ibadah) adalah 

ruang laki-laki. Sedangkan rumah besar, ruang belakang, kamar tidur dan dapur 

adalah ruang perempuan. Di ruang-ruang itu, perempuan melakukan tindakan-
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tindakan domestik seperti memasak, menyiapkan hidangan, berdandan, dan 

melayani suami.

B. Gambaran Umum Partai Politik di Kota Surakarta

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang dimaksud 

dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Secara umum, perkembangan partai politik di Kota Surakarta mengikuti 

perkembangan partai politik tingkat nasional. Secara kuantitatif, jumlah partai 

politik peserta Pemilu 2009 cenderung lebih banyak daripada Pemilu 2004. 

Berdasarkan data dari KPUD Kota Surakarta, di Kota Surakarta pada pemilu 2004 

tercatat 24 partai politik yang ikut bertarung memperebutkan kursi legislatif dan 7 

partai yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Surakarta. Adapun jumlah 

calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Surakarta pada Pemilu 2004 

seluruhnya berjumlah 449 orang yaitu 300 orang caleg laki-laki dan 149 orang 

caleg perempuan dan yang berhasil terpilih menadi anggota DPRD Kota Surakarta 

sebanyak 40 orang yaitu 38 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tabel 2.7 

berikut ini memperlihatkan jumlah anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2004-

2009 menurut partai politik dan jenis kelamin hasil Pemilu 2004.  
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Tabel 2.7

Jumlah Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 2004-2009 

Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Sumber: KPUD Kota Surakarta, 2004

Berdasarkan tabel 2.7 dapat diketahui bahwa dari 40 orang anggota DPRD 

Kota Surakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik 

yang memperoleh jumlah wakil terbanyak yaitu 15 orang atau 37,5 %. Sedangkan 

partai politik yang memiliki jumlah wakil terendah adalah Partai Keadilan 

Sejahtera  dan Partai Damai Sejahtera yaitu 4 orang (10 %). 

Sedangkan pada Pemilu legislatif  yang akan diselenggarakan pada tanggal 

9 April 2009, di Kota Surakarta terdapat 33 partai politik dengan jumlah caleg 

sebanyak 541 orang yaitu 349 orang laki-laki dan 192 orang perempuan. Tabel 2.8 

berikut ini memperlihatkan jumlah caleg dari masing-masing partai politik pada 

Pemilu 2009 dan persentase keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif di Kota Surakarta.

Jenis Kelamin
L P

Total
No Partai Politik

N % N % N %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Partai Demokrat 4 10,0 1 2,5 5 12,5
2 Partai Amanat Nasional 7 17,5 0 0,0 7 17,5
3 Partai Keadilan Sejahtera 4 10,0 0 0,0 4 10,0

4
Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan

15 37,5 0 0,0 15 37,5

5 Partai Damai Sejahtera 3 7,5 1 2,5 4 10,0
6 Partai Golongan Karya 5 12,5 0 0,0 5 12,5

Total 38 95,0 2 5,0 40 100,0
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Tabel 2.8

Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif 

Oleh Partai Politik di Kota Surakarta

Laki-laki Perempuan

N N N

1 HANURA 1 24 14 36,84%

2 PKPB 2 4 4 50,00%

3 PPRN 4 7 2 22,22%

4 GERINDRA 5 9 5 35,71%

5 BARNAS 6 7 6 46,15%

6 PKPI 7 2 4 66,67%

7 PKS 8 29 16 35,56%

8 PAN 9 20 10 33,33%

9 Partai Kedaulatan 11 8 2 20,00%

10 PPD 12 2 0 0,00%

11 PKB 13 3 4 57,14%

12 PPI 14 8 6 42,86%

13 PNI Marhaenisme 15 1 0 0,00%

14 PDP 16 24 14 36,84%

15 PKP 17 5 2 28,57%

16 PMB 18 7 1 12,50%

17 PPDI 19 3 3 50,00%

18 PDK 20 4 2 33,33%

19 PRN 21 0 7 100,00%

20 Partai Pelopor 22 2 0 0,00%

21 GOLKAR 23 28 11 28,21%

22 PPP 24 17 7 29,17%

23 PDS 25 18 9 33,33%

24 PNBKI 26 6 8 57,14%

25 PBB 27 20 10 33,33%

26 PDI Perjuangan 28 31 16 34,04%

27 PBR 29 8 2 20,00%

28 Partai Patriot 30 4 2 33,33%

29 Partai Demokrat 31 17 10 37,04%

30 PKDI 32 16 9 36,00%

31 PIS 33 6 2 25,00%

32 PKNU 34 5 2 28,57%

33 Partai Buruh 44 4 2 33,33%

349 192Total

Jumlah Calon Anggota % Keterwakilan 
PerempuanPartai PolitikNo

No Urut 
Parpol

Sumber: KPUD Kota Surakarta, 2008
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Berdasarkan tabel 2.8 dapat diketahui bahwa dari 33  partai politik, 

terdapat 21 partai politik yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan 

12 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan yaitu: 

PPRN, Partai Kedaulatan, PPD, PNI Marhaenisme, PKP,  PMB, Partai Pelopor, 

Partai GOLKAR, PPP, PBR, PIS,  dan PKNU. PRN merupakan satu-satunya 

partai politik yang memiliki persentase keterwakilan perempuan tertinggi yaitu 

sebesar 100%. 

Berkaitan dengan kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif, gambar 2.1 berikut ini menggambarkan 

perkembangan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Surakarta dari 

sebelum dan sesudah ditetapkan kebijakan kuota 30 % keterwakilan perempuan.

Gambar 2.1

Grafik Perkembangan Jumlah Keterwakilan Perempuan 

di DPRD Kota Surakarta 

Sebelum dan Sesudah Kebijakan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan

Sumber: (Diolah dari Data Sekretariat DPRD Kota Surakarta (dalam Indriyati, 
2005))
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Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa sebelum diberlakukan 

kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 

sebagaimana ditetapkan pertama kali melalui UU No 12 Tahun 2003, jumlah 

keterwakilan perempuan di DPRD tertinggi pada Pemilu tahun 1997 (15,6%) dan 

terendah pada Pemilu tahun 1999 (2,2 %). Setelah diberlakukannya kuota 30 % 

keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 jumlah keterwakilan perempuan di 

DPRD meningkat menjadi 5,0 %. 

Pada Pemilu 2009, jumlah kursi DPRD yang akan dialokasikan adalah 

sebanyak 40 kursi yang tersebar di 4 Daerah Pemilihan (DP) yaitu Laweyan (7 

kursi), Pasar Kliwon-Serengan (10 kursi), Banjarsari (12 kursi) dan Jebres (11 

kursi). Tabel 2.9 berikut ini memperlihatkan jumlah alokasi kursi per DP dan juga 

jumlah pemilih dari masing-masing daerah pemilihan.

Tabel 2.9

Jumlah Alokasi Kursi per Daerah Pemilihan dan Jumlah Pemilih 

Menurut Jenis Kelamin Di Kota Surakarta

Jumlah Pemilih
Laki-laki Perempuan Jumlah

No Daerah 
Pemilihan

N % N % N %

Alokasi 
Kursi 

per DP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Laweyan 34.051 8,68% 36.515 9,30% 70.566 17,98% 7

2
Pasar Kliwon-
Serengan

48.414 12,34% 50.707 12,92% 99.121 25,26% 10

3 Banjarsari 60.480 15,41% 64.399 16,41% 124.879 31,82% 12

4 Jebres 47.776 12,17% 50.136 12,77% 97.912 24,95% 11

Jumlah 190.721 48,59% 201.757 51,41% 392.478 100,00% 40

Sumber: KPUD Kota Surakarta, 2008

Berdasarkan data pada tabel 2.9 diatas, dapat diketahui bahwa dari 

keseluruhan jumlah pemilih di Kota Surakarta sebanyak 392.478 orang, jumlah 
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pemilih perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih 

laki-laki yaitu sebanyak 201.757 orang (51,41%) sedangkan jumlah pemilih laki-

laki sebanyak 190.721 orang (48,59%). 

C. Profil Pada Kasus Partai di Kota Surakarta

1. Profil Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjungan 

(DPC PDI Perjuangan) Kota Surakarta

a. Sejarah PDI Perjuangan

Secara kesejarahan PDI Perjuangan berawal dari berfusinya lima 

partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung 

Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia 

(Parkindo) dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang 

dideklarasikan pada tanggal 1 Januari 1973 tepat pukul 24.00 dalam 

pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) di Kantor 

Sekretariat PNI di Jl.Salemba Raya 73 Jakarta. Deklarasi ditandatangani oleh 

wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili PNI, A. 

Wenas dan Sabam Sirait mewakili Parkindo, Beng Mang Rey Say dan FX. 

Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko dan R.J. Pakan 

mewakili Partai Murba, dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Moh. Sadri 

mewakili IPKI. Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka 

lahirlah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sejak didirikan PDI terus menerus mengalami konflik internal. 

Pemerintah sering melakukan campur tangan pada setiap kongres yang 

diadakan PDI. Tidak dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai calon 
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tersendiri untuk jabatan ketua partai yang selalu bertentangan dengan 

kehendak anggota partai itu sendiri. Puncaknya terjadi pada Kongres IV 

Medan. Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang 

didukung pemerintah. Kongres berakhir ricuh, pemerintah mengambil alih 

melalui Mendagri Yogie S. Memed mengusulkan membentuk careteker. 

Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI Jati 

pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi 

careteker DPP PDI.

Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, 

muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk 

tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu 

menjadi tokoh pemersatu PDI. Mereka meminta Megawati tampil menjadi 

kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang 

digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. 

Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 

secara de facto. 

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, 

Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD, dan juga caretaker untuk 

menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dalam rangka membentuk 

formatur dan menyusun kepengurusan DPD PDI. Akhirnya Munas yang 

dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure 

Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI dan 

sekaligus dihasilkan kepengurusan DPP-PDI periode 1993-1998.
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Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. 

Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui 

pemerintah, namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Di samping itu 

kelompok Soeradji sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah 

dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 

pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk 

menggelar Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap 

menyelenggarakan Kongres pasa tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji 

Medan. Warga PDI yang setia mendukung Megawati demonstrasi besar-

besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang 

diselenggarakan oleh Kelompok Fatimah Achmad, demonstrasi itu berakhir 

bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan ”Peristiwa Gambir 

Berdarah”. Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut dan secara 

formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil 

Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997.

Masa Pendukung Megawati mengadakan ”Mimbar Demokrasi” di 

halaman Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 

1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang 

bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwaini kemudian dikenal 

dengan Peristiwa ”Sabtu Kelabu 27 Juli” yang banyak menelan korban jiwa.

Pada tanggal 8-10 Oktober, PDI di bawah kepemimpinan Megawati 

menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. 
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Megawati Soerkarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI 

periode 1998-2003 secara aklamasi. Meskipun pemerintahan sudah berganti, 

namun yang diakui oleh pemerintah adalah masih tetap PDI di bawah 

kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karena itu, agar dapat 

mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI 

Perjuangan pada tanggal 1 Februari  1999 kemudian dideklarasikan pada 

tanggal 14 Februari  1999 di Istora Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu dan 

berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam Sidang 

Paripurna MPR, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. 

Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden RI ke-4.

Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 

Megawati diangkat menjadi Presiden RI ke-5 menggantikan KH 

Abdurrahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. 

Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 membawa 

perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa 

melekat di PDI Perjuangan.

Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu 

meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif fan Pemilu Presiden tahun 

2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara diurutan kedua 

dengan 109 kursi di DPR. Namun pada tataran lokal, khusunya di Kota 

Surakarta PDI Perjuangan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak 

dengan 15 kursi di DPRD Kota Surakarta periode 2004-2009.
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b. Asas, Visi, dan Misi

Berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PDI 

Perjuangan yang diputuskan pada Kongres II PDI Perjuangan di Denpasar-

Bali pada tanggal 28-31 Maret 2005, PDI Perjuangan merupakan partai 

politik yang berasaskan Pancasila. Jati diri partai adalah Kebangsaan, 

Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Sedangkan watak partai adalah demokratis, 

merdeka, pantang menyerah dan terbuka. Adapun visi dan misi partai 

tertuang dalam tujuan umum dan tujuan khusus partai yaitu:

1) Visi (Tujuan Umum Partai)

a) Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

sebagaimana dibentuk dalam pembukaan UUD 1945.

b) Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur.

2) Misi (Tujuan Khusus Partai)

a) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;

b) Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya secara demokratis; dan

c) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna 

mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
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c. Struktur Komposisi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta

DPC PDI Perjuangan adalah pelaksana eksekutif partai di tingkat 

Cabang. DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta terdiri 5 Anak Cabang atau se-

tingkat Kecamatan dan 51 Ranting atau se-tingkat Kelurahan. 

Struktur komposisi DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dapat dilihat 

pada gambar 2.2 berikut ini:
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Berdasarkan struktur komposisi di DPC PDI Perjuangan, dapat 

diketahui bahwa pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sebagian 

besar berjenis kelamin laki-laki (9 orang) sementara yang berjenis kelamin 

perempuan hanya ada 2 orang dengan posisi Wakil Ketua Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Kesra dan Wakil Sekretaris Internal. 

Sedangkan, secara keseluruhan profil kepengurusan PDI P se-Kota Surakarta 

(tingkat Kota sampai Kecamatan) menurut jenis kelamin dapat dilihat pada 

tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10

Komposisi Pengurus DPC, PAC, dan Ranting DPC PDI Perjuangan

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008

Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Total No Tingkat Pengurus

N % N % N %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 DPC 9 1,75 2 0,39 11 2,14

2 PAC Kecamatan
Jebres 9 1,7 2 0,39 11 2,14

Banjarsari 11 2,14 0 0,00 11 2,14

Pasar Kliwon 10 1,94 1 0,19 11 2,14

Laweyan 10 1,94 0 0,00 10 1,94

Serengan 9 1,75 2 0,39 11 2,14

3 Ranting Kecamatan
Jebres 85 16,50 12 2,33 97 18,83

Banjarsari 109 21,17 6 1,17 115 22,33

Pasar Kliwon 73 14,17 8 1,55 81 15,73

Laweyan 81 15,73 13 2,52 94 18,25

Serengan 55 10,68 8 1,55 63 12,23
Total 461 89,51 54 10,49 515 100,00

Sumber: DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta
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Berdasarkan tabel 2.10 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

pengurus PDI Perjuangan Kota Surakarta mulai dari tingkat DPC sampai di 

tingkat Ranting (desa) adalah pengurus laki-laki dengan persentase sebesar 

89,51 %  (461 orang),  sedangkan persentase pengurus perempuan hanya 

sekitar 10, 49 % (54 orang). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan 

perempuan dalam struktur kepengurusan di PDI Perjuangan Kota Surakarta 

masih rendah. 

Dalam proses dan mekanisme rekrutmen kepengurusan di PDI 

Perjungan, tidak ada kebijakan pengistimewaan untuk merekrut pengurus 

perempuan. Adapun mekanisme rekrutmen dilaksanakan secara berjenjang 

dari tingkat RW sampai dengan Kota. Secara rinci mekanisme tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:

1) Anak Ranting (Tingkat RW)

Diadakan rapat atau musyawarah untuk memilih pengurus anak 

ranting sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang 

yang menempati posisi ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan 

wakil bendahara. Selain itu juga diadakan rapat atau musyawarah untuk 

memilih 3 orang yang akan diwakilkan di tingkat ranting.

2) Ranting (Tingkat Kelurahan)

Diadakan musyawarah yang dihadiri perwakilan dari tingkat RW 

untuk membentuk kepengurusan di tingkat ranting (ketlurahan) yaitu 

sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang dan sebanyak-banyaknya 9 

orang. Selain itu juga diadakan rapat atau musyawarah untuk memilih 
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perwakilan yang akan diajukan ke musyawarah anak cabang (tingkat 

kecamatan).

3) Pengurus Anak Cabang (Tingkat Kecamatan)

Diadakan musyawarah yang dihadiri perwakilan dari tingkat 

kelurahan untuk membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan yaitu 

sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 11 orang. Selain 

itu juga diadakan rapat atau musyawarah untuk memilih 5 orang yang 

akan diwakilkan di tingkat kota.

4) Dewan Pengurus Cabang (Tingkat Kota)

Diadakan musyawarah yang dihadiri perwakilan dari tingkat 

kecamatan untuk membentuk kepengurusan di tingkat kota yaitu 

sebanyak 11 orang, sesuai jumlah PAC yang dimiliki.  

2. Profil Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) 

Kota Surakarta

a. Sejarah PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan merupakan salah satu 

partai politik yang berasaskan Islam ini didirikan di Jakarta, pada tanggal 20 

April tahun 2002. Partai ini merupakan kelanjutan Partai Keadilan (PK) yang 

dalam Pemilu 2009 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPT, 26 kursi DPRD 

Propinsi, dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Partai Keadilan didirikan 

pada tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di 

Masjid Al Azhar, Jakarta. Pada tanggal 17 April 2003 dalam Musyawarah 

Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Bekasi, 
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Jawa Barat merekomendasikan untuk bergabung dengan PKS. PK tidak 

memenuhi persyaratan peserta Pemilu 2004, karena perolehan suara pada 

Pemilu 1999 di bawah 2 %.

PKS percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih 

baik di masa depan adalah dnegan mempersiapkan kader-kader yang 

berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-

Seahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya 

Indonesia yang adil dan sejahtera.

b. Visi, Misi dan Prinsip Kebijakan

1) Visi

a) Visi Umum 

Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam 

bingkai persatuan umat dan bangsa

b) Visi Khusus

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun 

opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Kedua visi tersebut akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

a) Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara

b) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses 

pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.



132

c) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerja sama dengan 

berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan 

sistem Islam yang rahmatan lil alamin1.

d) Akselelator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia

2) Misi

a) Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya 

sebagai anashir taghyir2.

b) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di 

berbagai bidang sebagai markaz taghyir3 dan pusat solusi.

c) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung 

bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.

d) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, 

pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

e) Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar4 terhadap kekuasaan secara 

konsisten dan kontinyu dalam bingkai hokum dan etika Islam.

f) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama, dan 

islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk 

terwujudnya ukhuwah islamiyah 5 dan wihdlatul-ummah6, dan 

dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memerkokoh 

kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.

                                               
1 rahmatan lil a’alamin adalah rahmat bagi semesta alam
2 anashir taghyir adalah unsur atau agen perubahan
3 markaz taghyir adalah tempat/pusat/pelopor perubahan.
4 amar ma’ruf nahi munkar adalah mengerjakan kebaikan dan mencegah  

kemungkaran
5 ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan yang erat antara sesama umat Islam
6 wihdlatul-ummah adalah persatuan umat
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g) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan 

menolak kedholiman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang 

tertindas.

3) Prinsip Kebijakan

a) Al-Syumuliyah (lengkap dan integral)

b) Al-Ishlah (reformatif)

c) Al-Syar’iyah (konstitusional)

d) Al-Wasathiyah (moderat)

e) Al-Istiqomah (komit dan konsisten)

f) Al-Numuw wa al-Tathawwur (tumbuh dan berkembang)

g) Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (bertahap, seimbang, dan proporsional)

h) Al-Awlawiyat wa Al-Mashalahah (skala prioritas dan rioritas 

kemanfaatan)

i) Al-Hulul (solusi)

j) Al-Mustaqbaliyah (orientasi masa depan)

k) Al-‘Alamiyah (bagian dari dakwah sedunia)

4) Struktur Komposisi Pengurus DPTD PKS Kota Surakarta

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) PKS, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) terdiri dari 

Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan 

Dewan Syari’ah Daerah (DSD). Dalam struktur kepengurusan ketiganya 

memiliki kedudukan yang sejajar. Adapun struktur komposisi pengurus 

DPTD PKS Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
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a) Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)

Kepengurusan MPD Kota Surakarta terdiri dari:

(1) Ketua : Muhammad Rodhi, Ir

(2) Sekretaris: Ma’ruf Pujianto

(3) Anggota : - Dra. Muti Mujiyati, M.Si.

  - Haryanto, S.Pd.

b) Dewan Pengurus Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota. 

Kepengurusan DPD PKS Kota Surakarta terdiri dari seorang Ketua Umum, 

beberapa Ketua Bidang, seorang Sekretaris Umum dan beberapa Wakil 

Sekretaris Umum dan seorang Bendahara Umum dan beberapa wakil 

Bendahara Umum. Adapun struktur komposisi DPD PKS Kota Surakarta 

dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3

Struktur Komposisi DPD PKS Kota Surakarta

Ketua Umum DPD 
Sugeng Riyanto, SS

Bendahara Umum
Asih Sunjoto Putro, S.pd

Sekretaris Umum
Abdul Ghofur I, S.Si

Bidang 
Pelajar dan Mahasiswa
Ahmad Masduki, SH

Bidang 
Humas

Thamrin Kurniawan

Bidang 
Politik dan Hukum

M. Ikhlas Thamrin, SH

Bidang 
Kewanitaan

Saranti Donita R, S.Pi

Bidang 
Kesejahteraan Rakyat
Lukman Ali P, S.Sos

Bidang 
Ekueintek

Dwi Setyo I, SP

Bidang 
Pembinaan Kader

Fa.Izzaturrohman, ST.,MT
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c) Dewan Syari’ah Daerah (DSD)

Kepengurusan MPD Kota Surakarta terdiri dari:

(1) Ketua : Wahid Ahmadi 

(2) Anggota : Kasori Mujahid, S.Si.

Sedangkan secara keseluruhan komposisi pengurus DPTD PKS Kota 

Surakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11

Komposisi Pengurus DPTD PKS Kota Surakarta 

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008

Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Total No Posisi

N % N % N %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 MPD 3 1,07 1 0,36 4 1,43

2 DSD 2 0,71 0 0,00 2 0,71

3 DPD 38 13,57 13 4,64 51 18,21
4 DPC 

Jebres 10 3,57 4 1,43 14 5,00

Banjarsari 17 6,07 14 5,00 31 11,07

Pasar Kliwon 12 4,29 9 3,21 21 7,50

Laweyan 19 6,79 13 4,64 32 11,43

Serengan 12 4,29 3 1,07 15 5,36

5 DPRa
Jebres 30 10,71 4 1,43 34 12,14

Banjarsari 6 2,14 1 0,36 7 2,50

Pasar Kliwon 13 4,64 6 2,14 19 6,79

Laweyan 23 8,21 6 2,14 29 10,36

Serengan 17 6,07 4 1,43 21 7,50

Total 202 72,14 78 27,86 280 100,00
Sumber: DPD PKS Kota Surakarta

Berdasarkan tabel 2.9 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pengurus 

DPTD PKS Kota Surakarta mulai dari MPD, DSD, DPD, DPC, dan  DPRa) 



136

adalah pengurus laki-laki dengan persentase sebesar 72,14 % atau sebanyak 202

orang,  sedangkan persentase pengurus perempuan hanya sekitar 27, 86 % atau 

sebanyak 78 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam 

struktur kepengurusan di PKS Kota Surakarta masih rendah. Berkaitan dengan 

proses dan mekanisme rekrutmen kepengurusan di PKS, tidak ada kebijakan 

pengistimewaan untuk merekrut pengurus perempuan. Adapun mekanisme 

rekrutmen dilaksanakan sesuai AD/ART partai yaitu secara hirarki dari DPD, 

DPC, dan Ranting melalui Muyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten/kota 

4 tahun sekali, di tingkat kecamatan 2 tahun sekali, dan di tingkat kelurahan 1 

tahun sekali.
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Gambar 2.2

Susunan Dewan Pimpinan Cabang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta

DEPERCAB
Kuncoro Pundioko SW

Joko Widodo
Setiyo Budi

James August Patt
Faried Badres

Ketua
FX. Hadi Rudiyatmo

Sekretaris
St. Hendratno

Wk.Sekretaris
Bid. Eksternal
Maryuwono,SH

Wk. Sekretaris Bid. 
Internal

Endah Tyasmini

Wk.Bendahara
Bid Inventarisasi
Drs.Teguh Prakosa

Bendahara
St. Hendratno

Wk.Ketua
Bid.Politik

Ir.Hariadi Saptono

Wk.Ketua Bid 
Keanggotaan dan 

Organisasi
YF.Sukasno

Wk.Ketua Bid. 
Ideologi dan Kaderisasi

Supardi

Wk.Ketua Bid. 
Pemberdayaan 

Perempuan dan Kesrra
Yayuk Purwani

Wk.Ketua Bid. 
Hukum, HAM, dan 

Advokasi
Drs.Teguh Prakosa

BP-Pemilu

Bid.Politik

Dept.Politik 
dan 

Pemenangan Pemilu

1. Balitbang
2. Penanggulangan Bencana

3. Infokom

4. Satgas dan Posko

1. Det. Keanggotaan dan 
Organisasi

2. Dept.Pemuda dan Olahraga
3. Dept. Infokom
4. Dept. Satgas dan Posko

Dept.Ideologi dan 
Kaderisasi

Badiklat 1. Dept. Urusan Perempuan
2. Dept. Buruh
3. Dept. Ekonomi Rakyat, 

Koperasi dan UKM
4. Dept. Keagamaan dan 

Kerohanian. 
Dept. Hukum dan HAM

Bantuan Hukum dan 
Advokasi
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BAB III

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Masalah keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik yang ditandai 

oleh rendahnya partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif masih menjadi isu kebijakan nasional terutama menjelang Pemilu 2009. 

Perbedaan gender dalam sistem politik yang ditandai dengan adanya pengucilan 

(exclusion) perempuan oleh ideologi, bentuk, struktur kekuasaan dan kapasitas 

mobilisasi, marjinalisasi perempuan dalam proses politik dan rendahnya 

partisipasi perempuan akan hak-haknya terlibat dalam politik dan lembaga politik 

formal menyebabkan masih terjadinya kesenjangan gender di bidang politik. 

Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif yaitu masih berada di bawah proporsi (under-represented) 

mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang 

diperhatikan. Hal ini akan berdampak pada minimnya peran dan partisipasi 

perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan 

di lembaga legislatif, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan responsif gender 

dalam bentuk affirmative action yang ditandai dengan penegasan kembali kuota 

keterwakilan perempuan yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Ketentuan mengenai kuota 30 % keterwakilan perempuan ini dinyatakan secara 

ekplisit pada pasal 53 dan pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang 
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Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Ketentuan 

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif tersebut merupakan langkah maju dan salah satu upaya yang dianggap 

paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi politik dan 

pengambilan keputusan melalui keterwakilan mereka di lembaga legislatif baik di 

tingkat pusat maupun lokal.

Regulasi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi 

perempuan dan partai politik untuk ikut mendukung upaya peningkatan 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Dalam rangka mengimplementasikan amanat UU No 10 Tahun 2008, 

terutama mengenai pemberlakuan kuota 30 % dalam pencalonan anggota 

legislatif, setiap partai politik cenderung memiliki responsivitas yang berbeda-

beda. Berkenaan dengan hal tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah kebijakan partai politik dalam merespon pemberlakuan 

kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif terhadap 

kebijakan partai politik dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh oleh Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) dalam merespon ketentuan tersebut.
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A. Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30 % 

Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Kota 

Surakarta

Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan partai politik dalam merespon

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota 

legislatif terhadap maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis terhadap 

kebijakan partai politik dengan teknik analisis GAP (Gender Analysis Pathway) 

khususnya pada tahap pertama yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif 

gender. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi apakah kebijakan partai politik 

masih netral gender, potensial bias gender, ataukah sudah responsif gender. Selain 

itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan partai 

politik dalam merespon pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah sistem 

rekrutmen dan seleksi caleg, yang diimplementasikan oleh partai politik 

memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi perempuan di lembaga 

legislatif.

1. Analisis Kebijakan Partai Politik yang Responsif Gender

Tahap analisis kebijakan yang responsif gender maerupakan tahap pertama 

pada teknik analisis GAP. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan 

partai politik yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah 

menurut jenis kelamin, untuk kemudian diidentifikasi adanya kesenjangan gender

(gender gap) dan permasalahan gender (gender issue). Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai berikut:
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a. Identifikasi Tujuan Kebijakan Partai Politik

Identifikasi tujuan kebijakan partai politik merupakan langkah 

pertama dalam melakukan analisis gender. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan identifikasi kebijakan partai politik antara lain: identifikasi visi 

dan misi partai dan identifikasi kebijakan pencalonan anggota legislatif yang 

ditetapkan oleh PDI P dan PKS. 

1) Identifikasi Misi dan Visi

Dalam mengidentifikasi tujuan kebijakan partai politik, maka 

peneliti juga perlu untuk menganalisis visi dan misi dari partai politik 

sebagai suatu langkah untuk melihat apakah partai politik tersebut telah 

mengintegrasikan aspek gender dalam proses pencalonan anggota legislatif. 

Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis apakah rumusan yang terdapat 

dalam visi dan misi partai politik sudah responsif gender. Hasil penelitian di 

lapangan yang menunjukkan rumusan visi dan misi dari PDI Perjuangan dan 

PKS pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut 

ini:
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Tabel 3.1

Profil Visi dan Misi Partai Politik 

Visi Misi
No

Nama 
Parpol Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2004 Pemilu 2009

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

Perjuangan
a. Mewujudkan 

cita-cita 
Proklamasi 
Kemerdekaan 
17 Agustus 
1945 
sebagaimana 
dibentuk dalam 
pembukaan 
UUD 1945

Idem 
Pemilu 2004

a. Menghimpun dan 
membangun kekuatan 
politik rakyat

Idem
Pemilu 2004

b. Membangun 
masyarakat 
Pancasila 
dalam Negara 
Kesatuan 
Republik 
Indonesia yang
demokratis, 
adil, dan 
makmur.

Idem 
Pemilu 2004

b. Memper-juangkan 
kepenti-ngan rakyat di 
bidang ekonomi, 
sosial, dan budaya 
secara demokratis. Idem

Pemilu 2004

c. Berjuang mendapatkan 
kekuasaan politik 
secara konstitusional 
guna mewujudkan 
pemerintahan yang 
melindungi segenap 
bangsa Indonesia, 
memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan 
kehidupan bangsa 
serta ikut 
melaksanakan 
ketertiban dunia

Idem
Pemilu 2004

PKS a. Visi Umum
      Sebagai 
partai dakwah 
penegak 
keadilan dan 

Idem
Pemilu 2004

a. Menyebarluaskan 
dakwah Islam dan 
mencetak kader-
kadernya sebagai
anashir taghyir10

Idem
Pemilu 2004

                                               
10 Ibid hal 132
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
kesejahteraan 
dalam bingkai 
persatuan umat 
dan bangsa

b. Visi Khusus
      Partai 
berpengaruh 
baik secara 
kekuatan 
politik, 
partisipasi, 
maupun opini 
dalam 
mewujudkan 
masyarakat 
Indonesia yang 
madani

Idem
Pemilu 2004

b. Mengembangkan 
institusi-institusi 
kemasyarakatan 
yang Islami di 
berbagai bidang 
sebagai markaz 
taghyir 11 dan pusat 
solusi

Idem
Pemilu 2004

c. Membangun opini 
umum yang Islami 
dan iklim yang 
mendukung bagi 
penerapan ajaran 
Islam yang solutif 
dan membawa 
rahmat

Idem
Pemilu 2004

d. Membangun 
kesadaran politik 
masyarakat,
melakukan 
pembelaan, 
pelayanan,dan 
pemberdayaan hak-
hak 
kewarganegaraanya

Idem
Pemilu 2004

e. Menegakkan amar 
ma’ruf nahi munkar
12 terhadap 
kekuasaan secara 
konsisten dan 
kontinyu dalam 
bingkai hukum dan 
etika Islam.

Idem
Pemilu 2004

                                               
11 Ibid hal 132
12 Ibid hal 132
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
f. Secara aktif 

melakukan 
komunikasi, 
silaturahmi, 
kerjasama, dan islah 
dengan berbagai 
unsur atau kalangan 
umat Islam untuk 
terwujudnya 
ukhuwah islamiyah 
dan widhatul-
ummah 13dan dengan 
berbagai komponen 
bangsa lainnya
untuk memerkokoh 
kebersamaan dalam 
merealisir agenda 
reformasi.

Idem
Pemilu 2004

g. Ikut memberikan
kontribusi positif 
dalam menegakkan 
keadilan dan 
menolak kedhaliman 
khususnya terhadap 
negeri-negeri 
muslim yang 
tertindas

Idem
Pemilu 2004

Berdasarkan rumusan visi dan misi masing-masing partai politik 

sebagaimana tabel 3.1, dapat diketahui bahwa mulai dari Pemilu 2004 

sampai dengan Pemilu 2009 tidak terjadi perubahan pernyataan dalam visi 

dan misi baik di PDI Perjuangan maupun di PKS. Apabila dilihat dari 

rumusan visi dan misi dari kedua partai politik tersebut tidak ada pernyataan 

yang secara eksplisit menetapkan adanya upaya untuk menempatkan laki-

laki dan perempuan dalam proporsi seimbang. Namun, pada rumusan visi 

                                               
13 Ibid hal 132
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dan misi PDI Perjuangan dan PKS terdapat pernyataan yang dapat dimaknai 

bahwa kedua partai politik tersebut memberikan perhatian akan terwujudnya 

keadilan di masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan partai 

politik tersebut. 

Misalkan, pada  pernyataan visi  PDI Perjuangan yaitu “Membangun 

masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

demokratis, adil, dan makmur” dan  pernyataan misi “Memperjuangkan 

kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis”,

Sekretaris PDI Perjuangan (N3) memberikan penjelasan sebagai berikut

“…sesuai dengan AD/ART partai bahwa tujuan kita di sini 
adalah bagaimana mengangkat kesejahteraan dan keadilan masyarakat. 
Keadilan di sini ya keadilan yang universal, egaliter, dan tidak 
membeda-bedakan SARA karena kita partai nasionalis ya. Jadi, untuk 
masalah gender itu juga tidak pernah dipermasalahkan, termasuk juga 
dalam pencalegan…” (Wawancara 05 Maret 2009)

Sedangkan, pada pernyataan visi umum PKS yaitu “PKS adalah 

sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai 

persatuan umat dan bangsa”, Ketua DPD PKS (N4) memberikan penjelasan 

sebagai berikut:

“…visi umum tadi memang kita ingin mempererat persatuan 
bangsa, menghadirkan kesejahteraan dalam konteks kehidupan bangsa 
dengan spirit Islam yang kita bawa, yang pluralis, inklusif, dan tidak 
kehilangan karakter sebagai Islam. Faktor yang paling mendasar untuk 
membentuk masyarakat yang baik adalah ketika terbentuk keadilan dan 
menghilangkan disparitas atau kesenjangan yang ada,sehingga keadilan 
termasuk juga kesejahteraan dalam demokrasi ekonomi, politik, 
sosial,dan sebagainya itu yang ingin kita wujudkan…” (Wawancara, 11
Maret 2009)

Pada beberapa pernyataan misi PKS juga diuraikan lebih rinci 

upaya untuk mewujudkan visi PKS sebagai partai dakwah antara lain: (1) 

menyebarluaskan dakwah dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir 
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tagyir (agen perubahan). Dalam hal ini, kader-kader PKS direkrut melalui 

proses rekrutmen keanggotaan yang berjenjang mulai dari Anggota 

Pendukung14, Anggota Inti15, dan Anggota Kehormatan16.  (2) Membangun 

opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran 

Islam yang solutif dan membawa rahmat. Dalam hal ini, PKS sebagai partai 

dakwah menempatkan ajaran Islam sebagai ideologi partai. Dan, (3) 

membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, 

pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraanya. Dalam hal ini, 

PKS menetapkan beberapa kebijakan umum seperti pembangunan sistem 

                                               

14 Anggota kader pendukung terdiri dari: 

a. Anggota Pemula yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota 
partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang 
setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai. 

b. Anggota Muda yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan 
oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu. 
(www.pks.or.id)

15 Anggota Kader Inti, yang terdiri dari: 

a. Anggota Madya yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang 
dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar 
dua. 

b. Anggota Dewasa yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang 
dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat 
lanjut. 

c. Anggota Ahli yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang 
dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi. 

d. Anggota Purna yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang 
dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli. 
(www.pks.or.id)

16 Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh  
Dewan Pimpinan Pusat.  (www.pks.or.id)
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politik, komunikasi politik, budaya politik, partisipasi politik serta 

memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi 

landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

Hal tersebut sebagaimana pernyataan Ketua DPD PKS (N4) berikut ini:

“…agama dan politik dalam kerangka yang diperjuangkan PKS 
merupakan dua sisi yang saling berkaitan karena pada dasarnya demokrasi 
itu memerlukan landasan moral yang bisa membawa masyarakat ke kondisi 
yang lebih baik lagi secara aspek moralitas dan kesejahteraan kehidupan 
berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. Sehingga PKS pun mencoba 
membawa politik yang santun, beretika, dengan warna Islam…”
(Wawancara, 11 Maret 2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

substansi rumusan visi dan misi kedua partai politik masih bersifat netral 

gender. Meskipun dalam rumusan kebijakannya belum mengarah ke 

pengarusutamaan gender, namun menurut pernyataan pimpinan parpol dan 

data yang di dapat di lapangan ternyata kedua partai politik memberikan 

perhatian pada pemberdayaan perempuan yaitu dengan membentuk bidang 

perempuan/wanita dalam struktur organisasi. Di PDI Perjuangan, bidang 

tersebut dikenal dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Kesejahteraan Rakyat. Keberadaan bidang ini adalah melaksanakan tugas 

dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan 

masyarakat seperti, urusan perempuan, kesejahteraan buruh, ekonomi rakyat 

dan kegiatan keagamaan.  Sedangkan di PKS bidang tersebut dikenal 

dengan Bidang Kewanitaan. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah 

melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan pendidikan kewanitaan bagi kader 

perempuan dan warga masyarakat dari kaum perempuan sesuai dengan 
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nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga 

karirnya akan selalu tercipta peningkatan potensi dan kontribusi perempuan 

pada ummat/bangsa, Negara, serta juga agama.

2) Identifikasi Kebijakan Partai Politik dalam Pencalonan Anggota 

Legislatif pada Pemilu 2009

Jumlah caleg yang diajukan oleh partai politik tergantung dari 

kebijakan partai politik dalam menetapkan aturan main dalam pencalonan 

anggota legislatif. Untuk itu perlu kiranya, peneliti mengidentifikasi dan 

menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh partai politik 

dalam proses pencalonan anggota legislatif apakah sudah responsif gender. 

Hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh PDI Perjuangan dan PKS dalam proses pencalonan anggota legislatif 

pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:
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Tabel 3.2

Profil Partai Politik Menurut Kebijakan 

yang Dikeluarkan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif

Pemilu 2004 Pemilu 2009

No
Nama 
Parpol

Kebijakan 
Pencalonan 

Anggota Legislatif
Isi Kebijakan

Kebijakan 
Pencalonan 

Anggota 
Legislatif

Isi Kebijakan

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

Perjuangan
SK tentang Tata Cara 
Penjaringan, 
Penyaringan, dan 
Penetapan Calon 
Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota, 
DPRD Provinsi dan 
DPR RI PDI 
Perjuangan Pada 
Pemilu 2004

Ketentuan 
mengenai tata 
cara 
penjaringan, 
penyaringan, 
dan penetapan 
calon anggota 
DPRD 
Kabupaten/Kota
Pada Pemilihan 
Umum Tahun 
2009

a. SK: 
210/KPTS/DP
P/V/ 2008 
tentang Tata 
Cara 
Penjaringan, 
Penyaringan, 
dan Penetapan 
Calon 
Anggota 
DPRD 
Kabupaten/Ko
ta, DPRD 
Provinsi dan 
DPR RI PDI 
Perjuangan 
Pada 
Pemilihan 
Umum Tahun 
2009.

b. Intruksi Pro 
Aktif Rekrut 
Caleg 
Perempuan

Ketentuan 
mengenai tata 
cara 
penjaringan, 
penyaringan, 
dan penetapan 
calon anggota 
DPRD 
Kabupaten/Ko
ta, Pada 
Pemilihan 
Umum Tahun 
2009

Intruksi DPP 
PDI 
Perjuangan 
kepada seluruh 
DPD dan DPC 
PDI 
Perjuangan 
untuk pro aktif 
menjaring dan 
menginventari 
sir kader-kader 
perempuan 
maupun calon 
perempuan 
yang berasal 
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dari eksternal 
partai untuk 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ditempatkan 
dalam daftar 
calon legislatif 
di masing-
masing 
tingkatan.

2 PKS a. Program Jaring 
Mutiara

b. Pemilu Internal

c. SK Ketua DPP 
tentang 
Penetapan CAD

Program 
penjaringan 
dan penetapan 
Calon Anggota 
Dewan (CAD) 
yang 
diselenggara-
kan oleh PKS

Pelaksanaan 
penjaringan 
suara dari kader 
untuk 
menentukan 
CAD

Daftar Calon 
Anggota DPRD 
Kota Surakarta 
dari PKS 
Periode 2004-
2009

a. Program 
Jaring Mutiara 
(Menjaring 
Penyambung 
Hati dan 
Aspirasi 
Rakyat) 2009
PKS

b. Ketentuan 
Pemilu 
Internal Calon 
Anggota 
Dewan Kota 
Surakarta 
DPD PKS

c. SK DPD PKS 
Nomor 
006/D/SKEP/
AK-35-
PKS/1429 
tentang 
Penetapan 
Calon 
Anggota 
DPRD Kota 
Surakarta dari 
PKS Periode 
2009-2014

Program 
penjaringan 
dan 
penetapan 
Calon 
Anggota 
Dewan 
(CAD) yang 
diselenggara-
kan oleh PKS

Ketentuan 
mengenai 
mekanisme 
pelaksanaan 
pemilu internal 
calon anggota 
DPRD di DPD 
PKS Kota 
Surakarta.

Daftar Calon 
Anggota 
DPRD Kota 
Surakarta dari 
PKS Periode 
2009-2014

Berdasarkan data kebijakan pada tabel 3.2 diatas dapat dilihat

perbandingan kebijakan yang ditetapkan baik oleh PDI Perjuangan maupun
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PKS dalam proses pencalonan anggota legislatif  antara Pemilu 2004 dan 

Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2009, kebijakan di PDI Perjuangan yang terkait 

dengan proses pencalonan anggota legislatif ditetapkan dalam bentuk Surat 

Keputusan (SK) yaitu SK DPP No: 210/KPTS/DPP/V/ 2008 tentang Tata 

Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI Perjuangan Pada 

Pemilihan Umum Tahun 2009. Kebijakan ini ditetapkan pada tanggal 22 

Mei 2008 oleh DPP PDI Perjuangan sebagai bentuk tanggung jawab dan 

kewajiban PDI Perjuangan didalam memperuangkan tercapainya cita-cita 

nasional bangsa, dalam mengikuti Pemilu tahun 2009 yang akan datang, 

PDI Perjuangan akan mengajukan kader-kader partai yang terbaik, serta 

memiliki disiplin yang tinggi, yang dipilih secara selektif dan aspiratif 

sebagai perwakilan partai di lembaga legislatif untuk DPRD 

Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI di seluruh Indonesia. Oleh 

karena itu, untuk memperlancar proses penentuan kader-kader partai yang 

terbaik, selektif dan aspiratif tersebut maka diperlukan tata cara penjaringan, 

penyaringan, dan penetapan caleg. Di PDI Perjuangan sudah ada kebijakan 

khusus yang mengarah pada pemenuhan caleg secara proporsional. 

Sebagai bentuk responsivitas PDI Perjuangan terhadap kebijakan 

afirmatif yang ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 2008 yang 

mengharuskan setiap partai politik untuk mengakomodir keterwakilan 

perempuan dalam daftar caleg sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 dan 
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55 ayat 2, maka DPP PDI Perjuangan mewajibkan setiap struktural partai 

untuk menjaring kader-kader perempuan sebagaimana tercantum dalam SK 

DPP No: 210/KPTS/DPP/V/ 2008 pasal 42 yang berbunyi: 

Seluruh proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan yang 
dilakukan oleh struktur partai pada tingkatannya di dalam 
melakukan penjaringan dan penyaringan caleg DPRD 
Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI dilakukan dengan 
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % 
(tiga puluh perseratus).

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU Pemilu dan SK DPP No: 

210/KPTS/DPP/V/ 2008, maka DPP PDI Perjuangan melalui Intruksi DPP 

No: 2135/IN/DPP/VII/2088 perihal Instruksi Pro Aktif Rekrut Caleg 

Perempuan mengintruksikan kepada seluruh seluruh DPD dan DPC PDI 

Perjuangan untuk pro aktif menjaring dan menginventarisir kader-kader 

perempuan maupun calon perempuan yang berasal dari eksternal partai 

untuk ditempatkan dalam daftar calon legislatif di masing-masing tingkatan.

Terkait dengan pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan, 

daftar caleg dari PDI Perjuangan sudah memenuhi ketentuan tersebut 

dengan presentase keterwakilan perempuan sebanyak 34,04 %. Adapun 

sikap dan pandangan partai terhadap kebijakan pemberlakuan 30 % 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, Sekretaris 

DPC PDI Perjuangan (N3) menyatakan sebagai berikut:

”…untuk kebijakan 30 % keterwakilan perempuan, tidak 
masalah bagi kami, 50 % pun tidak masalah, sebab kader 
perempuan kita pun banyak sekali…” (Wawancara, 31 Desember 
2008)
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Apabila dibandingkan dengan Pemilu 2004, kebijakan mengenai 

pencalonan anggota legislatif yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan pada 

Pemilu 2009 ini secara normatif tidak mengalami perubahan. Pada Pemilu 

2004 proses pencalonan anggota legislatif juga dilaksanakan sesuai dengan

SK tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI 

Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2004. Perbedaannya hanya 

terletak pada implementasi pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan 

perempuan dimana pada Pemilu 2004 ketentuan tersebut kurang begitu 

tegas dan tidak aturan mengenai nomor urut. Oleh karena itu, sebagian besar 

caleg perempuan masih ditempatkan pada nomor urut bawah, sehingga 

peluang terpilihnya pun sangat sulit. Hal ini dijelaskan oleh Mantan 

Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Berikut pernyataannya:

“….jadi perbedaan pada Pemilu 2004 dengan sekarang itu 
hanya pada penentuan nomor urut caleg diantara 3 harus 1 
perempuan, kalau dulu tidak ya, caleg perempuan banyak di nomor 
bawah disesuaikan dengan nilai scoring…”(Wawancara, 5 Maret 
2009)

Adapun mengenai kebijakan pemberlakuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan, Mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan 

memandang bahwa pada Pemilu 2004 kebijakan tersebut masih sebatas 

memperhatikan keterwakilan perempuan 30 % dan sanksinya pun lebih pada 

etika politik, sedangkan pada pemilu 2009 kebijakan tersebut lebih tegas 

yaitu dengan adanya penentuan nomor urut caleg diantara 3 caleg harus 1 
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perempuan, namun sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi 

ketentuan tersebut masih kurang tegas. 

Hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa persentase keterwakilan 

perempuan dari PDI Perjuangan adalah 0% artinya tidak ada seorang pun 

caleg perempuan dari PDI Perjuangan yang terpilih menjadi anggota 

legislatif. Realitas ini menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan (N3) 

disebabkan oleh dukungan masyarakat dan perbedaan gender yang 

berkembang dimasyarakat. Berikut pernyataannya:

”...ya itu, sebetulnya kalau masalah pencalegan itu sebetulnya 
bukan urusan DPC, tapi dukungan dari bawah ya, mungkin pada waktu 
itu karena kodratnya. Nah itu mungkin ada kecenderungan bahwa putra 
itu lebih menonjol dari pada putrinya, tapi dengan adanya kuota 30 % 
keterwakilan perempuan itu, kita bedakan sekarang, ini yang khusus 
untuk laki-laki, 30 % ini khusus untuk wanita...” (Wawancara, 5 Maret 
2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

kebijakan pencalonan anggota legislatif di PDI Perjuangan pada Pemilu 

2004 dan Pemilu 2009 secara normatif tidak mengalami perubahan, namun 

secara implementasi terdapat perubahan mengenai sistem penetapan nomor

urut caleg, dimana pada Pemilu 2004 sebagian besar caleg perempuan 

ditempatkan pada nomor urut bawah (lebih dari 3), dampaknya tidak ada 

satu orang pun caleg perempuan yang terpilih. Sedangkan pada Pemilu 2009 

setiap 3 orang caleg, terdapat 1 caleg perempuan. Hal ini memberikan 

jaminan dan peluang bagi perempuan untuk dapat terpilih menjadi anggota 

legislatif, meskipun kemudian MK memutuskan tentang penetapan calon 

terpilih berdasarkan suara terbanyak.
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Berbeda dengan PDI Perjuangan, pada Pemilu 2009, kebijakan

partai politik yang terkait dengan proses pencalonan anggota legislatif di 

PKS tidak ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) melainkan dalam 

sebuah Program Penjaringan dan Penetapan Calon Anggota Dewan (CAD) 

yang disebut Program Jaring Mutiara (Menjaring Penyambung Hati dan 

Aspirasi Rakyat) 2009 PKS. Program Jaring Mutiara adalah program 

penjaringan CAD yang diselenggarakan oleh partai secara simpatik, 

mengikat, dan publikatif. Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut:

a) menjaring, menyaring, dan menetapkan BCAD dan CAD dengan 

metode yang adil, transparan, popular, komprehensif, dan simpatik dan

b) mendapatkan CAD yang berkualitas untuk mengusung misi dan visi 

dakwah partai sehingga mendapatkan dukungan sosial yang luas untuk 

memenangkan partai di Pemilu 2009.

Dalam implementasinya, DPD PKS Surakarta juga menetapkan 

Ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Pemilu Umum 

Internal Calon Anggota Dewan Kota Surakarta DPD PKS. Adapun hasil 

proses penjaringan dan penetapan CAD tersebut diputuskan dalam Surat 

Keputusan yaitu SK DPD PKS Nomor: 006/D/SKEP/AK-35-PKS/1429 

tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Surakarta dari PKS Periode 

2009-2014. 

Berkaitan dengan kebijakan afirmatif, di PKS tidak ada kebijakan 

khusus terkait dengan ketentuan tersebut tetapi mengikuti apa yang 

ditetapkan oleh UU. Responsivitas PKS terhadap kebijakan tersebut adalah 
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dengan memenuhi ketentuan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar 

caleg. Adapun presentase keterwakilan perempuan dalam daftar caleg PKS 

adalah sebanyak 35,56 %. Sedangkan sikap dan pandangan partai terhadap 

kebijakan pemberlakuan 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif, Ketua DPD PKS (N4) menyatakan sebagai berikut:

”…jadi ketersediaan kader perempuan di PKS itu relatif 
melimpah. Kader yang di struktur atau yang memiliki pengalaman 
struktural perempuan itu kan banyak, karena di setiap lini struktur 
itu ada yang namanya Bidang Kewanitaan, otomatis di situ ada 
unsur wanita, di struktur yang lain juga melibatkan perempuan. 
Jadi, ketika ada ketentuan 30 % keterwakilan perempuan di PKS 
itu relatif tidak ada persoalaan apapun...” (Wawancara, 13 Januari 
2009)

Dalam struktur kepengurusan di PKS, Bidang Kewanitaan 

memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan kerja-kerja pembinaan 

dan pendidikan kewanitaan bagi kader perempuan dan warga masyarakat

dari kaum perempuan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-

Qur’an dan As-Sunnah sehingga karirnya akan selalu tercipta peningkatan 

potensi dan kontribusi perempuan pada ummat/bangsa, Negara, serta juga 

agama. Namun, selain di bidang ini, kader perempuan PKS ada juga yang 

terlibat di bidang lain seperti Bidang Pembinaan Kader, Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, Bidang Politik Hukum dan lain-lainnya.

Apabila dibandingkan dengan Pemilu 2004, kebijakan mengenai 

pencalonan anggota legislatif yang ditetapkan oleh PKS  pada Pemilu 2009 

ini secara aturan tidak mengalami perubahan. Pada Pemilu 2004, proses 

pencalonan anggota legislatif juga dilakukan melalui mekanisme Pemilu 

Internal. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberlakuan kuota 30 % 
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keterwakilan perempuan, baik Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 PKS tetap 

memperhatikan proporsi keterwakilan caleg perempuan sesuai UU. Hal ini 

sesuai penjelasan N4 berikut ini:

“…Pemilu 2004 dan 2009 kebijakan kita pada dasarnya 
sama, identik yaitu melalui pemilu internal (aspirasi kader)…untuk 
pemilu 2004, proporsi perempuan di setiap Dapil ada ya, sekalipun 
saat itu belum ada aturan yang jelas. Untuk no urutnya, yang pasti 
di no satu semua laki-laki…” (Wawancara, 11 Maret 2009)

Hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa persentase keterwakilan 

perempuan dari PKS adalah 0% artinya tidak ada seorang pun caleg 

perempuan dari PKS yang terpilih menjadi anggota legislatif, adapun yang 

terpilih adalah mereka yang menempati nomor urut 1 yang ditempati laki-

laki. Realitas ini menurut N4 disebabkan oleh dukungan masyarakat. 

Berikut pernyataannya:

“…yang 2004 sistemnya masih sama, sehingga yang muncul 
sesuai nomor urut itu tadi, kalau yang 2009 ya seperti tadi kita 
bebaskan saja, kompetisi maksimal bebas, sudah lintas gender, 
laki-laki perempuan sama saja, nah respon masyarakat yang 
menilai itu yang menentukan yang saya kira, apalagi sekarang UU, 
peraturan sudah fokus di situ, tetapi kalau kemudian perempuan 
masih belum ada ya, berarti masyarakat belum menghendaki 
mungkin ya…” (Wawancara, 13 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

kebijakan pencalonan anggota legislatif di PKS pada Pemilu 2004 dan 

Pemilu 2009 secara normatif tidak mengalami perubahan dan secara 

implementasi cenderung identik. Berkaitan dengan implementasi 

pemberlakuan kuota 30 %, proporsi perempuan pada Pemilu 2004 dan 2009 

telah memenuhi UU, perbedaannya lebih pada penyusunan nomor urut 
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diantara 3 caleg, terdapat 1 caleg perempuan. Dalam hal ini persoalan teknis 

yang dialami perempuan (akhwat) kader perempuan menjadi pertimbangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam proses pencalonan anggota legislatif masing-masing partai politik 

menetapkan kebijakan yang berbeda-beda. PDI Perjuangan menetapkan SK: 

210/KPTS/DPP/V/ 2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan 

Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan 

DPR RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sedangkan 

PKS menetapkan Program penjaringan dan penetapan CAD (Program Jaring 

Mutiara 2009). Apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya 

(Pemilu 2004), secara normatif kebijakan pencalonan anggota legislatif 

yang ditetapkan tidak mengalami perubahan. Perbedaaannya lebih pada 

implementasi ketentuan dalam penyusunan nomor urut sesuai ketetapan UU.

Terkait dengan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

dalam proses pencalonan anggota legislatif, substansi kebijakan yang 

ditetapkan oleh PDI Perjuangan sudah memasukan ketentuan tersebut secara 

eksplisit dalam SK: 210/KPTS/DPP/V/ 2008 pada pasal 42 dan Intruksi 

DPP No: 2135/IN/DPP/VII/2088 perihal Instruksi Pro Aktif Rekrut Caleg 

Perempuan. Sedangkan substansi kebijakan yang ditetapkan oleh PKS 

belum memasukkan ketentuan tersebut secara eksplisit dalam Program 

Jaring Mutiara 2009 dan Ketentuan Pemilu Internal Calon Anggota Dewan 

Kota Surakarta DPD PKS. Namun, dalam hal pemenuhan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan dalam daftar caleg, baik PDI Perjuangan maupun 
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PKS sudah memenuhi ketentuan tersebut sebagai wujud komitmen partai 

dalam merespon kebijakan afirmatif sebagaimana ditetapkan dalam UU No 

10 Tahun 2008.

b. Analisis Data Terpilah 

Untuk melihat bagaimana kebijakan partai politik memberikan 

dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki, maka dalam penelitian 

ini disajikan data kuantitatif dan atau data kualitatif yang terpilah menurut 

jenis kelamin mengenai profil caleg DPRD Kota Surakarta yang diajukan 

oleh PDI Perjuangan dan PKS. Berdasarkan data sekunder dari kedua partai 

politik tersebut ditemukan beberapa gejala kesenjangan gender. Data 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Profil Caleg Menurut Daerah Pemilihan

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan gender antara 

jumlah caleg laki-laki dan caleg perempuan di semua daerah pemilihan baik 

dari PDI Perjuangan maupun dari PKS. Tabel 3.3 berikut ini 

memperlihatkan profil caleg dari PDI Perjuangan dan PKS menurut daerah 

pemilihan.
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Tabel 3.3

Profil Caleg PDI Perjuangan dan PKS

Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan

Partai Politik
PDI Perjuangan PKS
Persentase (%) Persentase (%)

No Daerah Pemilihan

L P Total L P Total
(1) (2) (6) (7) (8) (11) (12) (13)
1 Laweyan 12,77 4,26 17,02 11,11 6,67 17,78
2 Pasar Kliwon-Serengan 14,89 10,64 25,53 17,78 8,89 26,67
3 Banjarsari 19,15 10,64 29,79 15,56 11,11 26,67
4 Jebres 19,15 8,51 27,66 20,00 8,89 28,89

Jumlah 65,96 34,04 100 64,44 35,56 100

Berdasarkan data terpilah pada tabel 3.3 diatas dapat diketahui 

bahwa dari keseluruhan daerah pemilihan, jumlah caleg PDI Perjuangan 

cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan PKS. Namun demikian, 

persentase partisipasi perempuan di PKS cenderung lebih besar 

dibandingkan dengan PDI Perjuangan.

Di PDI Perjuangan, persentase partisipasi caleg laki-laki cenderung 

lebih besar (65, 96 %) dibandingkan dengan angka partisipasi caleg 

perempuan (34, 04 %). Sedangkan di PKS, persentase partisipasi caleg laki-

laki cenderung lebih besar (64, 44 %) dibandingkan dengan angka 

partisipasi caleg perempuan (35, 56 %).

Mengenai perbedaan proporsi antara caleg laki-laki dan caleg 

perempuan di beberapa daerah pemilihan, pimpinan partai politik maupun 

caleg di PDI Perjuangan menganggap keadaan tersebut sebagai hal yang 

wajar karena secara tradisional peran laki-laki di bidang politik lebih 

dominan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris DPC PDI 
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Perjuangan (N3) dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan yang 

juga caleg (N5) berikut ini:

N3:

“…sebenarnya itu memang begini, secara tradisional itu 
wajar kalau putra (laki-laki) itu menjadi kepala keluarga, biasanya 
putri (perempuan) itu menjadi ibu rumah tangga, lebih banyak 
mengurus pekerjaan rumah. Yang maju itu banyak putranya, jadi 
saya kira wajar-wajar saja…” (Wawancara, 31 Desember 2008)

N5:

“....di setiap daerah pemilihan ada 12 orang caleg, itu 
perempuannya 5 berarti itu kan sudah mencapai 30 %, hal ini 
tergantung situasi di wilayah masing-masing, ada yang kurang, 
ada yang pas, ada juga yang melebihi 30%, tergantung kesiapan 
kader laki-laki maupun perempuannya...” (Wawancara, 30 
Desember 2008)

Demikian juga dengan pimpinan partai politik maupun caleg di 

PKS menganggap keadaan tersebut sebagai hal yang wajar karena secara 

alamiah dan fitrah peran laki-laki di wilayah publik cenderung lebih besar 

dibandingkan perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua DPD 

PKS (N4) dan Deputi Pemberdayaan Perempuan DPW Jawa Tengah dan 

juga caleg PKS (N12) berikut ini:

N4:

“…itu alamiah saya kira, artinya tidak bisa semata-mata 
memandang seolah-olah perempuan ditempatkan di nomor sekian, 
karena saya kira ruang-ruang untuk perempuan bisa tampil, 
egalitarian itu kan sudah sangat luas, tapi kemudian yang 
memposisikan di situ memang sedikit, jadi kecenderungan 
perempuan untuk berada di dunia politik di kota Suarakarta belum 
merata di semua partai politik, sehingga hal itu yang saya kira 
menyebabkan proporsi jumlah akhirnya juga lebih sedikit…”
(Wawancara, 13 Januari 2009)
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N12:

 “...tak pikir karena fitrah ya, kalau fitrahnya laki-laki kan 
mau ga mau dia punya fungsi publik yang lebih besar daripada 
domestik, dan perempuan itu,....paling enggak proporsi itu dimiliki 
karena fitrah…” (Wawancara, 10 Januari 2009)

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa informan 

tersebut dapat diketahui bahwa faktor sistem politik dan kultural yang masih 

menempatkan perempuan pada peran domestik dan laki-laki pada peran 

publik dianggap sebagai hal yang alamiah (fitrah) merupakan penyebab 

masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

2) Profil Caleg Menurut Tingkat Usia

Sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 50 

ayat (1) dinyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota adalah WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, 

maka faktor usia menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dari seorang 

caleg dan pertimbangan bagi partai partai politik dalam menyusun daftar 

caleg. Gambar 3.1 berikut ini menggambarkan profil caleg dari PDI 

Perjuangan dan PKS menurut jenis kelamin dan tingkat usia.
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Gambar 3.1

Diagram Profil Caleg PDI Perjuangan dan PKS 

Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Usia

Berdasarkan data terpilah pada gambar 3.1, dapat diketahui bahwa 

berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin, keadaan caleg dari PDI 

Perjuangan tersebut berbeda dengan keadaan caleg dari PKS. 

Di PDI Perjuangan, caleg laki-laki sebagian besar berusia antara 

41-50 tahun dengan persentase sebesar 36,17%. Sedangkan caleg 

perempuan sebagian besar berusia 41-50 tahun dengan persentase sebesar

14, 89%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebagian besar caleg di 

PDI Perjuangan berusia diatas 40 tahun dengan persentase laki-laki 

(48,94%) lebih banyak dari pada perempuan (14,89%). 

L
P

L
PPDI Perjuangan

PKS

0,00%

8,51%

24,44%

17,78%
17,02%

10,64%

31,11%
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0,00%

12,77%

0,00%
0,00%

0,00%
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Di PKS, caleg laki-laki sebagian besar berusia antara 31-40 tahun 

dengan persentase sebesar 31,11 %. Sedangkan caleg perempuan berusia 

antara 21-30 tahun dan 31-40 tahun dengan persentase masing-masing 

sebesar 17,78%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

caleg di PKS berusia di bawah 40 tahun dengan persentase laki-laki (55,55 

%) lebih banyak dari pada perempuan (35,56 %).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar caleg di PDI Perjuangan berusia diatas 40 tahun dengan 

persentase laki-laki (48,94%) lebih banyak dari pada perempuan (14,89 %). 

Sedangkan sebagian besar caleg di PKS berusia di bawah 40 tahun dengan 

persentase laki-laki (55,55 %) lebih banyak dari pada perempuan (35,56 %).

Meskipun faktor usia menjadi syarat dalam penetapan bakal calon, namun 

dalam penetapan calon terpilih faktor usia tidak menjadi pertimbangan 

utama karena sesuai putusan MK calon terpilih ditentukan oleh perolehan 

suara terbanyak. 

3) Profil Caleg Menurut Tingkat Pendidikan

Sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 50 

ayat (1) dinyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat. Oleh karena itu, maka faktor pendidikan menjadi salah satu syarat 
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yang harus dipenuhi dari seorang caleg dan pertimbangan bagi partai partai 

politik dalam menyusun daftar caleg. Gambar 3.2 berikut ini 

menggambarkan profil caleg dari PDI Perjuangan dan PKS menurut jenis 

kelamin dan tingkat pendidikan.

Gambar 3.2

Diagram Profil Caleg PDI Perjuangan dan PKS

Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data terpilah pada gambar 3.2, dapat diketahui bahwa 

menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan, keadaan caleg dari PDI 

Perjuangan tersebut berbeda dengan keadaan caleg dari PKS. 

Di PDI Perjuangan, caleg laki-laki sebagian besar memiliki 

pendidikan S1 dengan persentase 34, 04%. Sedangkan caleg perempuan

sebagian besar memiliki pendidikan SLTA dengan persentase sebesar 17, 
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02%.  Dengan demikian dapat diketahui bahwa caleg dari PDI Perjuangan 

yang berpendidikan S1 ke atas persentasenya lebih banyak laki-laki 

(34,04%) dari pada perempuan (10, 64%) baik caleg.

Di PKS, caleg laki-laki sebagian besar memiliki pendidikan 

tertinggi S1 dengan persentase 48, 89%. Sedangkan caleg perempuan

sebagian besar memiliki pendidikan tertinggi S1 dengan persentase sebesar 

31,11% . Dengan demikian dapat diketahui bahwa caleg dari PKS yang 

berpendidikan S1 ke atas persentasenya lebih banyak laki-laki (48,89%) dari 

pada perempuan (31,11%).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan tingkat pendidikan, caleg dari PDI Perjuangan yang 

berpendidikan S1 ke atas persentasenya lebih banyak laki-laki (34,04%) dari 

pada perempuan (10, 64%). Sedangkan caleg dari PKS yang berpendidikan 

S1 ke atas persentasenya lebih banyak laki-laki (48,89%) dari pada 

perempuan (31,11%). Faktor pendidikan dari caleg seringkali menjadi salah 

satu pertimbangan (preferensi) dari masyarakat untuk menentukan 

pilihannya. Meskipun demikian, dalam penetapan calon terpilih faktor 

pendidikan tidak menjadi pertimbangan utama karena sesuai putusan MK 

calon terpilih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak.

Berdasarkan analisis data terpilah mengenai profil caleg menurut 

jenis kelamin dari PDI Perjuangan dan PKS, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ternyata masih ditemukan adanya kesenjangan gender pada partai 

politik tersebut. Dari semua daerah pemilihan, angka partisipasi caleg laki-
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laki dari PDI Perjuangan cenderung lebih besar (65, 96 %) dibandingkan 

dengan angka partisipasi caleg perempuan (34, 04 %). Sedangkan di PKS 

angka partisipasi caleg laki-laki cenderung lebih besar (64, 44 %) 

dibandingkan dengan angka partisipasi caleg perempuan (35, 56 %). 

Dari segi tingkat usia, sebagian besar caleg di PDI Perjuangan 

berusia diatas 40 tahun dengan persentase laki-laki (48,94%) lebih banyak 

dari pada perempuan (14,89 %). Sedangkan sebagian besar caleg di PKS 

berusia di bawah 40 tahun dengan persentase laki-laki (55,55 %) lebih 

banyak dari pada perempuan (35,56 %).

Dari segi tingkat pendidikan, caleg dari PDI Perjuangan yang 

berpendidikan S1 ke atas persentasenya lebih banyak laki-laki (34,04%) dari 

pada perempuan (10, 64%) baik caleg. Sedangkan caleg dari PKS yang 

berpendidikan S1 ke atas persentasenya lebih banyak laki-laki (48,89%) dari 

pada perempuan (31,11%).

c. Analisis Faktor-faktor Penyebab Kesenjangan Gender

Langkah ketiga dalam aplikasi GAP adalah mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan gender di partai politik, 

khususnya dalam pencalonan anggota legislatif antara lain meliputi akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan di bidang politik 

serta faktor internal dan eksternal organisasi. Berdasarkan data hasil 

penelitian, dapat dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya 

kesenjangan gender di partai politik antara lain sebagai berikut:
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1) Akses/Kesempatan Menjadi Caleg

Hasil identifikasi dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun partai politik terpilih

menunjukkan bahwa kebijakan yang ada ternyata membawa dampak yang 

berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya, kebijakan 

pemerintah yang dituangkan dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 

Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten telah 

mengatur dengan jelas bagaimana proses pencalonan anggota legislatif 

dilaksanakan, dimana setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap 

daerah pemilihan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh partai politik 

adalah bahwa dalam daftar bakal calon tersebut harus memuat paling sedikit 

30 % keterwakilan perempuan. Adapun sanksi yang ditetapkan oleh 

pemerintah bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut 

adalah diumumkannya persentase keterwakilan perempuan dalam daftar 

calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak 

harian nasional dan media massa elektronik nasional oleh KPU. 

Berdasarkan data jumlah caleg dari masing-masing partai politik 

pada Pemilu 2009 dan persentase keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif di Kota Surakarta (lihat tabel 2.8), dapat 

diketahui bahwa dari 33 partai politik terdapat 21 partai politik yang 

memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan 12 partai politik yang 

tidak memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan. Adapun sanksi yang 
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diberikan kepada 12 partai politik tersebut berupa political assessment

(penilaian politik) melalui pengumunan di media massa lokal yaitu Solo Pos. 

Adapun respon parpol dan masyarakat terhadap sanksi tersebut cenderung abai atau 

tidak peduli, hanya sebagian kelompok kecil saja seperti para aktivis perempuan 

yang bergerak di wilayah tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua 

KPUD Kota Surakarta periode 2003-2008 (N1) dan Ketua KPUD Kota 

Surakarta periode 2008-2013 (N2) berikut ini:

N 1:

“…sanksinya lebih pada political assessment (penilaian 
politik) kemudian dikembalikan, disurati, dan kemudian 
diumumkan lewat media massa itu yang paling tinggi. Mereka ada 
yang merespon mengganti, memenuhi, menambah, membiarkan, 
dalam pengertian ya ini sudah maksimal, nanti bisa dilihat dari 
DCS hingga DCT…” (Wawancara, 31 Desember 2008)

N 2:

“…sepanjang pemahaman kami, parpol kurang merespon 
bisa dikatakan biasa saja. Semestinya harus ada sanksi yang lebih 
tegas. Sanksinya itu kan itu lebih pada sanksi sosial saja bahwa 
ada sebagian partai yang tidak memenuhi kuota 30 % yang 
dipublikasikan, diumumkan, dan masyarakat sendiri kan kurang 
abai dengan kuota 30 % itu, hanya masyarakat kecil saja yang 
abai terhadap aturan itu,hanya temen-temen aktivis perempuan 
yang bergerak di wilayah itu, belum secara luas…” (Wawancara, 
02 Januari 2009)

Dalam proses pencalonan anggota legislatif, baik PDI Perjuangan 

maupun PKS telah memberikan kesempatan yang sama bagi para anggota 

atau kader partai untuk menjadi caleg. Proses penetapan caleg baik laki-laki 

maupun perempuan dilaksanakan sesuai proses dan mekanisme rekrutmen 

internal yang ditetapkan oleh partai. Hal ini ditandai dengan rendahnya 

angka partisipasi caleg perempuan yang diusung oleh partai politik terpilih. 
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Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana proses rekrutmen caleg 

perempuan dilaksanakan, pimpinan PDI Perjuangan dan PKS menegaskan 

bahwa tidak ada proses rekrutmen khusus terhadap caleg perempuan. 

Sekretaris DPC PDI Perjuangan (N 3):

“…tidak ada. Kita tidak ada pembedaan antara laki-laki dan 
perempuan, proses seleksinya sama. Landasan partai meletakkan 
perempuan sebagai caleg ya sebetulnya kemampuan dan dukungan 
dari masyarakat itu nomor satu…” (Wawancara, 31 Desember 
2008)

Ketua DPD PKS (N 4):

“…tidak ada. Ya, pertama kalau landasan yuridisnya ya, 
karena itu diatur dalam UU, dan yang kedua landasan, barangkali 
ideologisnya, di PKS, persoalan gender dan kesetaraan kita 
anggap selesai, tidak ada persoalan lagi, artinya siapapun, jenis 
kelaminnya monggo (silahkan) tidak ada pesoalan, sama saja…”
(Wawancara, 13 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UU 

No. 10 Tahun 2008 merupakan kebijakan yang sudah responsif gender 

karena substansi kebijakannya sudah memberikan perhatian kepada salah 

satu jenis kelamin yang dianggap mengalami ketertinggalan di bidang 

politik yaitu perempuan. Namun, sanksi yang ditetapkan dalam kebijakan 

tersebut kurang begitu tegas yaitu hanya berupa sanksi administratif dan 

sanksi sosial dalam bentuk penilaian politik (political assessment). Kurang 

tegasnya UU menjadi penyebab masih terbatasnya akses dan kesempatan 

perempuan untuk masuk menjadi caleg. Selain itu, kebijakan internal partai 

politik juga belum mengatur dengan tegas upaya untuk memasukkan 

perempuan sebagai caleg dan sekedar memenuhi ketentuan UU semata. 
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2) Partisipasi di Partai Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan atau kegiatan-kegiatan 

sukarela dari warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses 

politik. Keterlibatan anggota atau kader di partai politik menjadi salah satu 

syarat caleg yang ditetapkan oleh partai politik. Berdasarkan data hasil 

penelitian di lapangan dapat diidentifikasi bahwa partisipasi caleg laki-laki 

di dalam kepengurusan partai politik cenderung lebih tinggi dibandingkan 

partisipasi caleg perempuan. Penempatan posisi perempuan dan laki-laki 

dalam struktur kepengurusan partai politik dipengaruhi oleh struktur sosial 

budaya masyarakat yang menempatkan posisi perempuan pada peran 

domestik dan posisi laki-laki pada peran publik.

Kondisi ini dapat dilihat dari sejauhmana keterlibatan mereka di 

dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik. Berdasarkan 

pernyataan beberapa caleg dari PDI Perjuangan dan PKS, dapat diketahui 

bahwa pada umumnya caleg laki-laki menempati posisi-posisi strategis 

dalam struktur kepengurusan partai seperti Ketua, Wakil Ketua dan  

Sekretaris, sementara caleg perempuan menempati posisi-posisi yang 

kurang strategis seperti Bendahara maupun anggota. 

Contoh Kasus I, di PDI Perjuangan. Seperti yang dinyatakan oleh

N5 (caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-Serengan) dan N8 (caleg daerah 

pemilihan Banjarsari) berikut ini:

N 5: 

“…saya terlibat sebagai pengurus sudah lama ya sekitar 15 
tahun. Tahun 1996-2001 saya menjadi pengurus tingkat ranting. 



171

Tahun 2001-2006 pengurus PAC. Dan di tingkat kota (DPC) dari 
tahun 2006-sekarang. Keterlibatan saya antara lain ya di tingkat 
ranting saya menjadi Bendahara, di PAC dulu saya juga jadi 
Bendahara, dan di DPC sendiri saya jadi Wakil Ketua Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Masyarakat…”
(Wawancara, 30 Desember 2008)

N 8:

“…saya terlibat sejak 2002, berarti 6 tahun ya, kan saya 
dulu cuma anggota, kemudian kemarin, 2 tahun ya saya sebagai 
pengurus di tingkat Ranting sebagai Wakil Bendahara…”
(Wawancara, 02 Januari 2009)

Contoh kasus II, di DPD PKS. N12 (caleg daerah pemilihan 

Banjarsari) dan N16 (caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-Serengan) 

menyatakan keterlibatannya di PKS sebagai berikut:

N 12:

“…saya berawal dari pengurus Bidang Kewanitaan di DPC 
Banjarsari, pernah di bendahara, divisi sumber daya, pernah di 
Layanan Umat, dan sekarang di DPD Kota Surakarta sebagai 
Ketua Bidang Kewanitaan...” (Wawancara, 09 Januari 2009)

N 16:

“…sekitar tahun 1998 sebatas anggota PK waktu itu. 
Kemudian tahun 2004 ikut di DPC Laweayan, sebagai staff 
kaderisasi, saya kurang intens ya di kepartaian, cuma di kegiatan 
yang lainnya. Di DPD pun pernah menjadi staff di Bidang 
Kepemudaan tahun 2005. Sekarang saya tidak terlibat di struktur, 
tetapi di kegiatan-kegiatannya…” (Wawancara, 11 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik masih 

menempati posisi-posisi yang kurang strategis, sehingga tidak heran jika 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat rendah. 
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3) Akses dan Kontrol dalam Pengambilan Keputusan Menjadi Caleg 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, partisipasi caleg 

perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meskipun 

kesempatan untuk menjadi caleg sudah diberikan secara terbuka, namun 

dalam proses pengambilan keputusan seorang perempuan menjadi caleg 

sangat dipengaruhi oleh kontrol dari keluarga. 

Contoh kasus I, di PDI Perjuangan. N8 (caleg daerah pemilihan 

Banjarsari) menyatakan bahwa keputusannya menjadi caleg karena 

pengaruh dari orang tua, terutama ayahnya. Berikut ini pernyataannya:

“…dukungannya ya yang utama dari ayah saya 
mengijinkan. Kemarin waktu pendaftaran itu, dia tidak menyuruh 
saya untuk mendaftar, karena saya dipilih dari Ranting sini, 
kemudian bapak berkata ‘ya udah tidak apa-apa, kalau kamu yang 
dipilih’…” (Wawancara, 02 Januari 2009)

Berbeda dengan N8, kelurga atau orang tua N5 (caleg daerah 

pemilihan Pasar Kliwon-Serengan) bersikap demokratis atas keputusan anak 

perempuannya. Berikut pernyataannya:

“…kalau orang tua mendukung sekali, karena dianggapnya 
karena pengalaman saya sudah bertahun-tahun, mereka bilang 
‘karena kamu yakin dan percaya kamu bisa, ya terserah’…”.
(Wawancara, 30 Desember 2009)

Contoh kasus II, di PKS. N13 (caleg daerah pemilihan Banjarsari) 

dan N16 (caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-Serengan) menyatakan 

bahwa keputusannya menjadi caleg atas dukungan dari suaminya. Berikut 

pernyataannya:
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N 13:

“…kalau suami sih pengennya sudahlah di rumah saja. 
Tetapi, karena ini adalah amanah, suatu beban dari istrinya, maka 
suami mau tidak mau harus mendukung ya. Tapi, kalau kesadaran 
untuk menjadi caleg itu tidak sampai ke sana ya. Cuma kalau boleh 
memilih ya yang lain saja yang jadi…” (Wawancara, 10 Januari 
2009)

N 16:

“…karena kalau saya tidak didukung mereka saya tidak akan 
maju ya, apalagi suami, karena  dari Syuro sendiri, seorang 
perempuan harus mendapatkan ijin dari suaminya, kalau tidak 
diijinkan ya tidak bisa. Dan Alhamdulillah suami mendukung 
penuh, keluarga tidak masalah ya kita maju saja, karena itu yang 
utama buat saya…” (Wawancara, 11 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

keluarga (orang tua dan suami) memegang peran utama atas akses dan 

kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menjadi caleg. 

Pada umumnya, orang tua (ayah) dan suami mengijinkan anak perempuan 

atau istrinya menjadi seorang caleg, namun keputusan akhir cenderung 

mengarahkan caleg perempuan untuk mengikuti nasehat dan arahan dari 

orang tua dan suami mereka, walaupun ada sebagian dari mereka yang telah 

sadar dan memilih untuk bersikap demokratis. 

4) Manfaaat yang Diperoleh Melalui Politik

Nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang menempatkan 

perempuan lebih dominan pada peran domestik sementara laki-laki lebih 

dominan pada peran publik menjadi faktor yang mengakibatkan masih 

terjadinya kesenjangan gender di bidang politik. Pemahaman yang salah 

tentang pembagian peran tersebut menjadikan perempuan berada dalam 
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posisi yang tidak diuntungkan karena secara sistematis lebih memberikan 

keuntungan kepada laki-laki. Bagi perempuan yang masuk ke ranah publik 

(politik), dia seringkali mengalami beban ganda (double burden) karena 

harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran domestik dan peran 

publik. Dalam realitasnya, hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran 

bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki 

meskipun kewajibannya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari anggapan bahwa 

perbedaan proporsi caleg perempuan dan laki-laki dan rendahnya wajar 

terjadi di masyarakat Kota Surakarta, sebagaimana dinyatakan oleh N3 

(Sekretaris DPC PDI Perjuangan) dan N4 (Ketua DPD PKS) (lihat halaman 

Sedangkan menanggapi tidak adanya caleg perempuan baik dari 

PDI Perjuangan maupun PKS yang lolos menjadi anggota legislatif di 

DPRD Kota Surakarta pada Pemilu 2004, keduanya menyatakan sebagai 

berikut:

N 3:

“…kalau masalah pencalegan itu sebetulnya bukan urusan 
DPC, tapi dukungan dari bawah ya, mungkin pada waktu itu 
karena kodratnya, kita tidak bisa menghilangkan bahwa kodrat 
putra dan putri itu berbeda. Betuknya tubuh itu kan sudah lain. 
Nah itu mungkin ada kecenderungan bahwa putra itu lebih 
menonjol dari pada putrinya...” (Wawancara, 31 Desember 2008)

N 4:

“…yang 2004 sistemnya masih sama, sehingga yang muncul 
sesuai nomor urut  itu tadi, kalau yang 2009 ya seperti tadi kita 
bebaskan saja, kompetisi maksimal bebas. Nah itu sudah lintas 
gender, laki-laki perempuan sama saja, nah respon masyarakat 
yang menilai itu dan yang menentukan saya kira, apalagi sekarang 
UU, peraturan sudah fokus di situ, tetapi kalau kemudian 
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perempuan masih belum ada ya, berarti masyarakat belum 
menghendaki mungkin ya…” (Wawancara, 13 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa 

pemahaman yang salah mengenai perbedaan peran yang dibangun oleh 

kontruksi sosial budaya menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa 

rendahnya keterwakilan parempuan di lembaga legislatif sebagai hal yang 

wajar sehingga manfaat yang diperoleh perempuan di bidang politik juga 

berbeda.

5) Faktor Internal dan Eksternal Organisasi

Selain faktor perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat 

yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan yang aktif di bidang politik, 

faktor internal dan eksternal organisasi partai politik juga sangat 

berpengaruh terhadap terjadinya kesenjangan gender. Sebagaimana kondisi 

dan situasi yang perempuan di partai politik sebagaimana telah dibahas 

sebelumnya, maka faktor internal seperti kebijakan internal partai politik, 

sistem dan struktur organisasi yang masih menempatkan perempuan pada 

posisi-posisi yang cenderung tersubordinasi berpengaruh terhadap 

rendahnya tingkat partisipasi perempuan yang terlibat di politik. Sedangkan 

faktor eksternal organisasi, seperti budaya patriarki yang masih mengakar 

kuat di masyarakat menimbulkan pemahaman yang salah mengenai 

perbedaan gender yang cenderung mengarah pada timbulnya ketidakadilan 

dan ketidaksetaraan gender dimasyarakat. 

Dengan demikian, secara sederhana faktor-faktor yang 

menyebabkan masih adanya kesenjangan gender di partai politik dapat 
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dilihat dari matrik analisis akar kasus faktor penyebab kesenjangan gender 

di partai politik pada tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel 3.4

Matrik Analisis Akar Kasus 

Faktor Penyebab Kesenjangan Gender di Partai Politik

Akar Kasus
No

Faktor Penyebab 
Kesenjangan 

Gender
DPC 

PDI Perjuangan
DPD PKS

(1) (2) (3) (4)
1 Akses/Kesempatan 

Menjadi Caleg
Perbedaan akses dan 
kesempatan antara laki-laki 
dan perempuan untuk 
menjadi caleg dipengaruhi 
oleh kebijakan pemerintah 
maupun kebijakan partai 
politik. Di PDI Perjuangan, 
kebijakan partai tidak 
membedakan antara laki-laki 
dan perempuan dalam proses 
rekrutmen dan seleksi caleg.

- Pemenuhan ketentuan kuota 
30% keterwakilan 
perempuan dilaksanakan 
sesuai aturan UU dan 
kebijakan internal parpol 
sebagai landasan bagi partai 
untuk meletakkan 
perempuan sebagai caleg.

Perbedaan akses dan 
kesempatan antara laki-laki 
dan perempuan untuk 
menjadi caleg dipengaruhi 
oleh kebijakan pemerintah 
maupun kebijakan. Di PKS, 
persoalan gender dan 
kesetaraan dianggap tidak 
ada persoalan lagi, artinya 
siapapun dan apapun jenis 
kelaminnya boleh menjadi 
caleg.

- Pemenuhan ketentuan kuota 
30% keterwakilan 
perempuan dilaksanakan 
sesuai aturan UU sebagai 
landasan yuridis partai 
untuk meletakkan 
perempuan sebagai caleg.

2 Partisipasi di Partai 
Politik

- Struktur sosial budaya 
masyarakat yang 
membedakan posisi dan 
peran antara laki-laki dan 
perempuan menyebabkan 
adanya pembedaan
penempatan posisi
perempuan dalam struktur 
kepengurusan di partai 
politik dimana caleg 
perempuan cenderung 
menempati posisi kurang 
strategis dibandingkan laki-
laki.

- Struktur sosial budaya 
masyarakat yang 
membedakan posisi dan 
peran antara laki-laki dan 
perempuan serta hambatan 
internal perempuan 
menyebabkan adanya 
pembedaan penempatan 
posisi perempuan yang 
kurang strategis dalam 
struktur kepengurusan di 
partai politik.
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(1) (2) (3) (4)
3 Akses dan Kontrol 

dalam Pengambilan 
Keputusan Menjadi 
Caleg 

- Terdapat perbedaan akses 
dan kontrol antara laki-laki 
dan perempuan dalam 
pengambilan keputusan 
menjadi caleg.  Peran 
orangtua (ayah) dan suami
menentukan keputusan akhir 
yang diambil anak 
perempuan atau istri menjadi 
caleg.

- Terdapat perbedaan akses 
dan kontrol antara laki-laki 
dan perempuan dalam 
pengambilan keputusan 
menjadi caleg. Keputusan 
caleg perempuan tergantung 
dari dukungan yang 
diberikan oleh suaminya 
untuk mengijinkan istrinya 
menjadi caleg.

4 Manfaaat yang 
Diperoleh Melalui 
Politik

- Pemahaman yang salah 
mengenai perbedaan peran 
yang dibangun oleh 
kontruksi sosial budaya 
menyebabkan masyarakat 
beranggapan bahwa 
rendahnya keterwakilan 
parempuan di lembaga 
legislatif sebagai hal yang 
wajar. 

Pemahaman yang salah 
mengenai perbedaan peran 
yang dibangun oleh kontruksi 
sosial budaya dan hambatan 
internal perempuan 
menyebabkan masyarakat 
beranggapan bahwa 
rendahnya keterwakilan 
parempuan di lembaga 
legislatif sebagai hal yang 
wajar.

5 Faktor internal dan 
eksternal organisasi

- Faktor internal: kebijakan 
internal parpol, dan sistem 
dan struktur organsasi 
seringkali menempatkan 
perempuan pada posisi yang 
tersubordinasi

- Faktor ekternal: budaya 
patriarki yang terkontruksi di 
masyarakat

- Faktor internal: kebijakan 
internal parpol, dan sistem 
dan struktur organsasi 
seringkali menempatkan 
perempuan pada posisi yang 
tersubordinasi

- Faktor ekternal: budaya 
patriarki yang terkontruksi 
di masyarakat

d. Isu-Isu Kesenjangan Gender di Partai Politik

Berdasarkan gejala kesenjangan gender serta analisi faktor-faktor 

yang menyebabkannya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah (isu) 

gender dalam partai politik, antara lain mencakup:

1) Masih berkembangnya budaya patriarki di masyarakat Kota Surakarta, 

kebijakan internal parpol, dan sistem dan struktur organisasi parpol 

yang menempatkan perempuan pada posisi yang tersubordinasi  

menyebabkan akses/kesempatan, kontrol, partisipasi perempuan untuk 
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menjadi caleg dan manfaat yang diperoleh perempuan di bidang politik 

cenderung lebih rendah daripada laki-laki akibatnya dalam pencalonan 

anggota legislatif proporsi caleg laki-laki cenderung lebih banyak 

dibandingkan perempuan. Namun demikian, representasi perempuan 

yang ditempatkan sebagai caleg dalam partai politik di keseluruhan 

daerah pemilihan sudah memenuhi ketentuan 30 %.

2) Perbedaan demografis seperti usia dan jenis kelamin antara laki-laki 

dan perempuan seringkali menjadi faktor yang diperhitungkan oleh 

seseorang untuk berpartisipasi di bidang politik. Kelompok usia 

setengah baya (35-55 tahun) dan tua (55 tahun ke atas) partisipasi 

politiknya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia muda 

(dibawah 35 tahun). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, partisipasi 

politik laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (Seymour 

Lipset, dalam Miriam Budiarjo 1998:10). Dalam proses pencalonan 

anggota legislatif, usia seseorang dan lama tingkat pengabdian sebagai 

seorang kader partai politik menjadi faktor seseorang untuk

ditempatkan menjadi caleg. Perempuan yang memasuki usia reproduktif 

yaitu antara 20-45 tahun, terutama yang sudah berkeluarga dan 

memiliki anak seringkali mengalami kekhawatiran dan ketakutan akan 

beban kerja ganda (double burden) yang nantinya dihadapi ketika 

mereka menjadi anggota legislatif. Hal ini menyebabkan rendahnya 

akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi caleg. 

Keputusan caleg perempuan tergantung dari dukungan yang diberikan oleh 
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suaminya untuk mengijinkan istrinya menjadi caleg. Akibatnya partisipasi 

politik perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

3) Tingkat pendidikan seseorang merupakan faktor penting dalam proses 

partisipasi. Orang yang yang berpendidikan tinggi, cenderung untuk 

lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendidikan rendah 

(Seymour Lipset, dalam Miriam Budiarjo 1998:10). Dalam proses 

pencalonan anggota legislatif persentase caleg perempuan yang 

berpendidikan S1 ke atas cenderung lebih kecil dibandingkan dengan 

caleg laki-laki. Akibatnya partisipasi politik perempuan lebih rendah 

daripada laki-laki. 

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Partai Politik dalam Merespon 

Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam 

Pencalonan Anggota Legislatif

Partai politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi jumlah 

perempuan yang terpilih masuk ke lembaga legislatif. Oleh karena itu, partai 

politik harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan 

yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk direkrut dalam daftar caleg yang 

diusulkan. Cara partai-partai politik menyusun daftar calon mereka untuk jabatan 

pilihan, berapa banyak perempuan dimasukkan dalam datar-daftar itu, dan apakah 

perempuan ditempatkan pada posisi-posisi yang dapat dipilih berpengaruh 

terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Untuk mengetahui 

sejauhmana partai politik merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, maka peneliti 
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melakukan analisis terhadap sistem rekrutmen dan seleksi caleg, proses rekrutmen 

dan seleksi caleg perempuan dan proses penyusunan nomor urut caleg yang 

diimplementasikan oleh partai politik terpilih.

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDI Perjuangan)

1) Sistem Rekrutmen dan Seleksi Caleg 

Secara umum, pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi caleg PDI 

Perjuangan di Kota Surakarta dilaksanakan sesuai dengan SK No. 

210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan 

Penetapan Caleg DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI PDI 

Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, proses rekrutmen dan seleksi caleg dilaksanakan melalui tiga 

tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Penyaringan, dan Tahap 

Penentuan dan Penetapan Nomor Urut. Secara umum, alur mekanisme 

penjaringan, penyaringan, dan penetapan caleg di PDI Perjuangan dapat 

dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:
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Gambar 3. 3

Alur Mekanisme Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan

Caleg DPRD II, DPRD I, DPD dan DPR 

PDI Perjuangan

Berdasarkan gambar 3.3, maka tahapan alur mekanisme rekrutmen 

calon anggota legislatif untuk tingkat DPRD tingkat Kabupaten/Kota yaitu 

sebagai berikut: 

b) Tahap Penjaringan

Tahap Penjaringan adalah bagian dari proses rekrutmen calon 

anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh struktural partai. 

Tahap ini dilakukan dengan dua cara yaitu: 
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(1) Rekrutmen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh 

struktur partai melalui DPD, DPC, PAC atau Ranting Partai yang 

bersangkutan

(2) Pendaftaran langsung anggota partai yang ingin mencalonkan diri 

sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ke struktur partai 

baik ke DPD atau DPC atau PAC atau Ranting Partai yang 

bersangkutan.

Adapun mekanisme penjaringan calon anggota DPRD 

Kota/Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur pada SK No 

210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 4-8. Sedangkan persyaratan calon 

anggota DPRD selain memenuhi persyaratan yang diatur UU No 10 

tahun 2008 pasal 50, juga harus memenuhi persyaratan internal partai 

yang ditetapkan melalui SK No 210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 3 (lihat 

lampiran 2.2.1).

c) Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan adalah bagian dari proses seleksi nama-nama 

calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan penetapan nomor 

urut calon anggota. Ketentuan dari mekanisme penyaringan calon 

anggota DPRD Kota/ Kabupaten adalah sebagai berikut:

(1) PAC partai wajib menyelenggarakan Musancabsus Partai untuk 

menentukan sebanyak-banyaknya 2 kali kuota (jumlah kursi) 

anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masing-masing daerah 

pemilihan.
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(2) Nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada 

DPC Partai untuk dibawa kedalam Rakercabsus Partai.

(3) Rakercabsus Partai diselenggarakan oleh DPC untuk:

(a) Menentukan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak-

banyaknya 2 kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing 

kabupaten/kota.

(b) Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan daerah pemilihan 

masing-masing, yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 

orang, terdiri dari unsur DPC dan unsur PAC dengan 

perimbangan 3 berbanding 2.

(4) Rapat DPC partai menetapkan:

(a) Nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 

masing-masing daerah pemilihan, dan

(b) Sebanyak-banyaknya 120% jumlah kuota pada masing-masing 

daerah pemilihan

(c) Pelaksanaan rapat DPC mengacu pada hasil Tim Verifikasi.

Sedangkan kriteria dan alur penyaringan calon anggota DPRD 

Kota/ Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur pada SK 

No 210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 17 -23 (lihat lampiran 2.2.1).

d) Tahap Penentuan dan Penetapan Nomor Urut

Penetapan nomor urut adalah menetapkan nomor urut yang akan 

diajukan oleh partai yang diputuskan melalui rapat struktur partai pada 
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tingkatannya. Secara umum, penetapan nomor urut dilakukan 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

(1) Jabatan calon di struktur partai

(2) Nilai bobot calon

(3) Penugasan calon oleh struktur partai.

(4) Hasil presentase perolehan suara pada PDI Perjuangan pada Pemilu 

2004

(5) Jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya.

Adapun tata cara penetapan dan penentuan nomor urut calon 

anggota DPRD kabupaten dan kota diatur sesuai dengan ketentuan SK 

No 210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 28-38 (lihat lampiran 2.2.1).

Setelah proses penetapan dan penentuan nomor urut, maka urutan 

nama calon dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota kemudian 

ditetapkan oleh DPC Partai melalui Rapat Partai. Daftar calon DPRD 

Kabupaten/Kota yang sudah mendapat persetujuan/pengesahan dari DPP 

Partai, diajukan ke KPUD untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi DCT 

anggota legislatif. 

Mengenai sistem rekrutmen dan seleksi caleg sebagaimana dijelaskan 

diatas, N3 selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa 

proses rekrutmen dan seleksi caleg di Kota Surakarta telah 

diimplementasikan sesuai kebijakan internal partai. Berikut pernyataannya:

”…kebijakan kita mengacu pada UU Pemilu yang berlaku. 
Menjalankan apa yang digarisbesarkan oleh DPC bagaimana 
persyaratannya, penskoran, dan lain sebagainya, sesuai juklak-
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juklis yang ditentukan dari pusat (DPP). Proses rekrutmen dan 
seleksi caleg sebetulnya yang utama itu dukungan dari bawah, jadi 
pengusulan dari Anak Ranting itu setingkat RW, terus kemudian ke 
Ranting, terus ke Anak Cabang, tingkat Kecamatan, dari situ nanti 
ke DPC. Terus nanti DPC tinggal menskoring, usulan-usulan ini 
kita scoring, nanti kita ambil skor yang tertinggi, skoringnya itu 
berdasarkan aturan dari DPP sesuai SK 210…” (Wawancara, 31 
Desember 2008)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara umum proses rekrutmen 

dan seleksi calon anggota legislatif dilakukan melalui proses penjaringan 

dan penyaringan dari tingkat Ranting sampai tingkat DPC untuk kemudian 

sesuai hasil hasil verifikasi ditetapkan nama calon dan nomor urut ke dalam 

daftar calon DPRD Kabupaten/Kota. Menurut data dari KPUD Kota 

Surakarta, seluruh calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan lolos verifikasi 

dan ditetapkan dalam DCT  (lihat lampiran 2.3.1).

2) Proses Rekrutmen dan Seleksi Caleg Perempuan

Di PDI Perjuangan tidak ada pembedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam proses rekrutmen dan seleksi caleg. Hal ini ditegaskan 

oleh N3 selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan bahwa tidak ada proses 

rekrutmen khusus terhadap caleg perempuan. Berikut pernyataannya:

“…tidak ada, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan 
perempuan…” (Wawancara, 31 Desember 2008)

Namun demikian, sebagai bentuk komitmen partai terhadap 

ketentuan UU dan Intruksi Pro Aktif Rekrut Caleg Perempuan No 

2135/IN/DPP/VII/2008, maka DPC PDI Perjuangan lebih pro aktif 

menjaring dan menginvetarisir kader-kader perempuan sebagai calon 
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anggota legislatif dengan tetap mengikuti proses penjaringan dan 

penyaringan caleg sesuai SK DPP No. 210/KPTS/DPP/V/2008. Berkaitan 

dengan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif, persentase  keterwakilan perempuan di PDI 

Perjuangan telah melebihi ketentuan tersebut dengan persentase sebanyak 

34,04%.   

3) Proses Penyusunan Nomor Urut Caleg 

Proses penyusunan nomor urut calon legislatif DPC PDI Perjuangan  

dilaksanakan sesuai SK No. 210/KPTS/DPP/V/2008. Berdasarkan daftar 

bakal caleg PDI Perjuangan yang ditetapkan pada tanggal 12 September 

2008 oleh DPC PDI Perjuangan dapat diidentifikasi bahwa dalam setiap 3 

orang bakal calon pada daftar, terdapat 1 orang perempuan bakal calon. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2. Tabel 

3.5 berikut ini memperlihatkan susunan nomor urut caleg menurut jenis 

kelamin dan daerah pemilihan.

Tabel 3.5

Susunan Nomor Urut Caleg PDI Perjuangan

Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan

Susunan Nomor Urut 
CalegNo Daerah Pemilihan

Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4)

1 Laweyan 1,2,4,5,7, dan 8 3 dan 6
2 Pasar Kliwon-Serengan 1,2,4,6,8,10,dan12 3,5,7, 9, dan 11
3 Banjarsari 1,2,4,5,7,8,10,11,12,dan 13 3,6,9,12, dan 14

4 Jebres 1,3,4,5,7,8,10,12, dan 13 2,6,9,dan 11
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Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa dari semua daerah 

pemilihan, nomor urut 1 ditempati oleh caleg laki-laki, sedangkan caleg 

perempuan umumnya ditempatkan pada nomor urut 3, 6, 9, dan 11.

Mengenai proses penetapan nomor urut dan terkait dengan putusan 

MK17, N3 selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan, menyatakan bahwa 

putusan MK tersebut tidak berpengaruh bagi partai. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataannya berikut ini:

“…prosesnya dari scoring ini, tapi dengan adanya judicial 
review dari MK ini, urutan nomor sudah tidak ada artinya, karena 
kan dari hasil perolehan suara kan. Hal itu tidak berpengaruh ya, 
karena dari dulu memang kita sudah ditegasakan oleh ketua DPC 
PDI P yaitu pak Rudi bahwa DPC PDI P sendiri akan mengacu pada 
hasil perolehan suara, sejak awal memang digariskan seperti itu…”
(Wawancara, 31 Desember 2008)

Sedangkan bagi beberapa caleg PDI Perjuangan menyatakan bahwa 

putusan MK tersebut merugikan perempuan dan rawan terhadap adanya 

money politic, sekalipun ada juga yang menganggap hal itu bukan sebagai 

                                               
17 Pada awalnya, penetapan nomor urut menjadi dasar dalam penentuan calon terpilih 

sebagaimana dinyatakan pada Pasal 214 a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008 yang 
menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% dari BPP, 
atau menempati nomor urut lebih kecil jika tidak ada yang memperoleh 30% dari BPP, 
atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih 
dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu. 
Namun, sejak diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 22-
24/PUU-VI/2008 bahwa ketentuan tersebut adalah inkonstitusional dan sesuai dasar 
filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah 
berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih didasarkan pada siapapun 
caleg yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut 
terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi 
menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara 
masing-masing calon legislatif karena pemberlakukan ketentuan yang memberikan hak 
kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk 
memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon 
terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak (www.mk.go.id)



188

persoalan tetapi justru menguntungkan caleg yang berada di nomor urut 

bawah. Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa caleg berikut ini:

N 5 (caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-Serengan nomor urut 3):

“…saya menjadi agak beban, ketika UU No. 10 yang 
mengatakan bahwa keterwakilan 30 % perempuan adalah wajib,
tetapi putusan MK yang menyatakan berdasarkan suara terbanyak itu 
kemunduran buat perempuan. Walaupun MK memang tidak 
membatalkan klausul tentang 30 % perempuan, tetapi kalau kita 
logika, bagaimana perempuan bisa meraih suara terbanyak, sedang 
dengan angka 30 % saja kalau boleh jujur perempuan selalu ada di 
ranah 3, 6, 9, dan 12, ada sih yang 1, 2 tapi sangat-sangat jarang. 
Nah, itu yang kemudian membuat sebetulnya kemunduran bagi 
perempuan. Putusan MK itu merugikan perempuan. Rugi ketika kuota 
yang sudah ditanamkan kemudian semua partai harus berlomba-
lomba untuk memenuhi aturan itu, dipatahkan dengan putusan suara 
terbanyak…” (Wawancara, 30 Desember 2008)

N 9 (caleg daerah pemilihan Jebres nomor urut 1): 

”...dengan apa yang disampaikan MK ini, harus hati-hati 
dengan apa nanti yang namanya money politik, karena masyarakat 
saya katakan masih beranggapan ’siapa yang jadi calon, ayo ngekek’i 
(memberi)’ saya katakan kalau masyarakat mikirnya seperti itu, itu 
kan saya tidak bisa melakukan. Itu hambatan...” (Wawancara, 06 
Januari 2009)

N 8 (caleg  daerah pemilihan Banjarsari nomor urut 12) :

“…otomatis saya yang no. 12, no akhir, jadi dengan suara 
terbanyak walaupun saya urutan bawah, tetapi kalau perolehan suara 
saya banyak kan otomatis bisa maju. Itu sesuai aspirasi rakyat begitu 
loh jadi bener-bener rakyat yang memilih...” (Wawancara, 02 Januari 
2009)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sistem rekrutmen dan seleksi caleg di PDI Perjuangan dilaksanakan sesuai 

kebijakan internal partai politik melalui tiga tahapan yaitu tahap 

penjaringan, tahap penyaringan, dan tahap penetapan. Terkait dengan 
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pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif, tidak ada proses rekrutmen dan seleksi perempuan secara 

khusus, tetapi dengan adanya Intruksi Pro Aktif Rekrut Caleg Perempuan, 

PDI Perjuangan lebih pro aktif dalam merekrut dan menginvetarisir caleg 

perempuan. Dalam proses penyusunan nomor urut, dari semua daerah 

pemilihan, nomor urut 1 ditempati oleh caleg laki-laki, sedangkan caleg 

perempuan sebagian besar ditempatkan pada nomor urut 3, 6, 9, dan 11. 

Namun, dengan adanya Putusan MK maka calon terpilih tidak lagi 

ditentukan oleh nomor urut melainkan perolehan suara terbanyak. Hal 

tersebut oleh beberapa caleg dinilai merugikan perempuan dan rawan 

terhadap adanya money politic, tetapi ada juga yang menganggap hal itu 

bukan sebagai persoalan tetapi justru menguntungkan bagi mereka yang 

berada di nomor urut bawah.

b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

1) Sistem Rekrutmen dan Seleksi Caleg 

Sistem rekrutmen dan seleksi caleg PKS di Kota Surakarta 

dilaksanakan melalui program penjaringan Calon Anggota Dewan (CAD) 

yang diselenggarakan oleh partai (Program Jaring Mutiara 2009). Prosedur 

umum dalam proses perekrutan CAD sesuai dengan Panduan Penjaringan 

dan Penetapan CAD. Prosedur umum Jaring Mutiara terbagi dalam empat 

tahap yaitu: pertama, tahap penjaringan kandidat Bakal Calon Anggota 

Dewan (BCAD),  kedua, verifikasi kandidat BCAD sampai dengan 

penetapan BCAD, ketiga, pembinaan dan pelatihan BCAD sampai dengan 
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Jajak Pendapat Mutiara, dan keempat Jajak Pendapat Mutiara sampai 

dengan penetapan CAD. Adapun alur mekanisme rekrutmen CAD tingkat 

Kabupaten/Kota adalah secara sederhana dapat digambarkan sebagai 

berikut:

Gambar 3. 4

Alur Mekanisme Rekrutmen

Calon Anggota Dewan PKS

Berdasarkan gambar 3.4 maka alur mekanisme rekrutmen calon 

anggota legislatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahap penjaringan BCAD

Pada tahapan ini, siapa pun tidak diperbolehkan mengajukan 

dirinya sendiri sebagai Kandidat BCAD, namun penjaringan Kandidat 

BCAD dilakukan oleh Grup, DPRa, DPC, DPD, dan Panjatida untuk 

Tahap 1
Penjaringan 

BCAD

Grup. DPRa, 
DPC, DPD 

mengusulkan
Kandidat 
BCAD ke 
Panjatida

Tahap 2
Verifikasi dan 

Penetapan BCAD
o

Tahap 3
Pembinaan 

dan 
Pelatihan 

BCAD

Tahap 4
Pemira dan 

Penetapan CAD

Verifikasi 
Kandidat BCAD 
oleh Panjatida

Penetapan 
BCAD

BCAD

Pemungutan 
Mutiara 
(Pemira)

Verifikasi CAD

Penetapan 
CAD 

CAD     DCT
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mencatat data individu yang layak dan patut diusulkan sebagai 

Kandidat BCAD dari Anggota Inti, Anggota Pendukung, dan 

Simpatisan dengan saluran penjaringan sebagai berikut:

(1) Grup mengajukan kepada DPC  DPD  Panjati Daerah

(2) DPRa mengajukan kepada DPC  DPD  Panjati Daerah

(3) Pengurus DPD mengajukan kepada Panjati Daerah

Persyaratan BCAD harus sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku dan persyaratan internal yang ditetapkan oleh partai sesuai 

Panduan Penjaringan dan Penetapan CAD untuk Pemilu (lihat lampiran 

2.2.3) .

b) Tahap Verifikasi dan Penetapan BCAD

Pada tahap verifikasi BCAD, Panjatida memverifikasi kelengkapan 

administrasi data dan informasi kandidat BCAD dan menyeleksi 

individu-individu yang memenuhi syarat CAD kemudian mengajukan 

kandidat BCAD per Dapil sejumlah 350 % jumlah kursi dewan yang 

tersedia di Dapil masing-masing kepada Ketua DPD beserta hasil 

verifikasinya untuk dipertimbangkan dalam Syuro DPD sebagai usulan 

BCAD DPRD Kabupaten/Kota. Setelah itu, melalui pertimbangan 

Syuro DPD, Syuro DPTD dan Syuro DPW akan ditetapkan dalam 

daftar BCAD DPRD Kabupaten/ Kota per Dapil sejumlah 300% jumlah 

kursi dewan yang tersedia di Dapil masing-masing. 
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c) Tahap Pembinaan dan Pelatihan BCAD

Pada tahap pembinaan, setiap BCAD mengikuti proses pembinaan 

(tarbiyah) sebagai sarana peningkatan dan pengujian komitmen BCAD 

terhadap visi dan misi dakwah PKS yang diselenggarakan oleh elemen 

tarbiyah Partai. Apabila selama proses tarbiyah BCAD tidak 

menunjukkan keseriusan, peningkatan, dan kinerja tarbiyah yang baik 

maka mereka dapat dinilai gugur oleh struktur Partai terkait. 

Setelah dilakukan pembinaan, BCAD akan mendapatkan pelatihan 

yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya 

sehingga mampu menjalankan fungsi dan misinya ketika terpilih 

menjadi Anggota Dewan. Setelah itu, BCAD mendapatkan ujian atas 

kapasitas dan kompetensi pribadi yang diselenggarakan oleh Panjati 

yang bersangkutan.

Dalam kurun waktu sampai dengan pelaksanaan Pemira dan 

ditetapkan sebagai CAD, BCAD harus melakukan unjuk kinerja  atau 

mendemonstrasikan kinerjanya dalam tiga hal yaitu:

(1) Berkampanye memasarkan Partai dan memperkenalkan dirinya di 

masyarakat

(2) Membina diri dalam peningkatan kepribadian (muwashofat) dalam 

proses pembinaan

(3) Melatih diri dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas diri dalam 

proses pelatihan.
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d)  Tahap Pemungutan Mutiara (Pemira), Verifikasi dan Penetapan CAD

Pemira adalah mekanisme internal Partai yang bertujuan untuk 

menjajaki pendapat Anggota Inti Partai18 tentang kelayakan dan 

kepatutan BCAD untuk menjadi CAD di Dapil yang bersangkutan. 

Pemira dilakukan 6 bulan sebelum Pemilu 2009 diadakan. Anggota Inti 

menentukan pendapatnya tentang BCAD yang patut dan layak menjadi 

CAD sejumlah 120% kursi Dewan yang bersangkutan per Dapil. 

Adapun mekanisme pelaksanaan Pemira di DPD PKS Kota Surakarta 

dilaksanakan sesuai Ketentuan Pemilu Umum Internal CAD Kota 

Surakarta (lihat lampiran 2.2.4). Hasil akhir Jaring Mutiara untuk 

BCAD DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan dalam surat keputusan yang 

dikeluarkan oleh Ketua DPD. 

Setelah pelaksanaan Pemira, Panjatida melakukan verifikasi data 

dan informasi personal, pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan hasil 

Pemira BCAD secara kualitatif secara kualitatif dan kuantitatif untuk 

melihat apakah BCAD yang bersangkutan:

(1) memenuhi syarat – syarat CAD di tingkat dewan yang terkait

(2) menunjukkan peningkatan profesional atau usaha di bidang yang 

digelutinya

(3) menunjukkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi 

CAD

                                               

18   Ibid hal 145
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(4) menunjukkan peningkatan kepribadian, pemahaman, kinerja 

dakwah bersama dengan Partai

(5) menunjukkan pemeliharaan dan peningkatan popularitas personal 

dan Partai di Dapilnya

Setelah proses verifikasi, Panjatida kemudian mengajukan daftar CAD 

DPRD Kabupaten/ Kota per Dapil sedaerahnya sejumlah 200% jumlah kursi 

dewan yang tersedia di Dapil masing-masing kepada Ketua DPD beserta 

hasil verifikasinya untuk dipertimbangkan dalam Syura DPD sebagai usulan 

CAD DPRD Kabupaten/ Kota. Setelah itu, melalui pertimbangan Syuro 

DPD, Syuro DPTD dan Syuro DPW akan ditetapkan dalam daftar CAD 

DPRD Kabupaten/ Kota per Dapil sejumlah 120% jumlah kursi dewan yang 

tersedia di Dapil masing-masing. Daftar CAD ini kemudian ditetapkan 

dalam SK DPD PKS Nomor 006/D/SKEP/AK-35-PKS/1429 tentang 

Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Surakarta dari PKS Periode 2009-

2014 yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2008 oleh Ketua DPD PKS 

Kota Surakarta. Daftar CAD tersebut kemudian diajukan ke KPUD untuk 

diverifikasi dan ditetapkan menjadi DCT anggota legislatif. 

Mengenai sistem rekrutmen dan seleksi caleg di Kota Surakarta, N4 

selaku Ketua DPD PKS mengungkapkan bahwa proses rekrutmen dan 

seleksi caleg di Kota Surakarta telah diimplementasikan sesuai kebijakan 

internal partai. Berikut ini pernyataannya.

“…prosesnya di Kota Solo sendiri kita mulai dengan 
penjaringan di tingkat bawah, semacam Pemilu Internal yang 
menjaring kira-kira menurut perspektif kader siapa yang layak untuk 
dicalonkan sebagai bakal calon anggota dewan. Dari Pemilu Internal 
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itu, dari aspirasi kader kan mengerucut, siapa nih dia yang layak.  
Dari nama-nama yang ada itu kemudian digodog oleh Panjatida itu, 
dengan juga melibatkan keterwakilan struktur secara lebih lengkap 
lagi, sehingga nama-nama itu kita ploting per  Dapil, karena waktu 
penjaringan itu kan masih acak. Semuanya dari Dapil masuk, 
kemudian ada rangking kan disana, kemudian plotingnya di rumuskan 
di syuro ataupun di musyawarah yang lebih representatif lagi. Dari 
nama-nama yang sudah di ploting itu tadi kemudian kita serahkan 
dan diputuskan DPW. Kemudian itu diturunkan lagi ke tingkat Kota, 
kemudian itu sebagai calon anggota dewan yang kita berikan ke KPU. 
Jadi prosesnya begitu sampai menjadi DCT yang ditetapkan oleh 
KPU…” (Wawancara, 13 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara umum proses rekrutmen 

dan seleksi calon anggota legislatif di PKS dilakukan melalui Program 

Jaring Mutiara 2009 yang meliputi 4 tahap yaitu: tahap penjaringan kandidat 

BCAD, tahap verifikasi dan penetapan BCAD, tahap pembinaan dan 

pelatihan BCAD, dan tahap Pemira, verifikasi dan penetapan CAD. Setelah 

melalui tahapan tersebut daftar nama CAD kemudian diajukan ke KPUD 

untuk diverifikasi dan ditetapkan dalam DCT. Menurut data dari KPUD 

Kota Surakarta, seluruh calon yang diajukan oleh PKS lolos verifikasi dan 

ditetapkan dalam DCT (lihat lampiran 2.3.2).

2) Proses Rekrutmen dan Seleksi Caleg Perempuan

Di PKS tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

proses rekrutmen dan seleksi caleg, namun pelaksanaannya sesuai dengan 

kebijakan internal partai dan UU yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh N4 

selaku Ketua DPD PKS bahwa tidak ada proses rekrutmen khusus terhadap 

caleg perempuan. Berikut ini pernyataannya:

“…tidak ada ya, secara prinsip tidak ada persoalan, jadi 
ketersediaan kader perempuan di PKS itu relatif melimpah…” 
(Wawancara, 13 Januari 2009) 
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Namun demikian, meskipun tidak ada proses rekrutmen khusus terhadap 

caleg perempuan, persentase  keterwakilan perempuan di PKS dalam 

pencalonan anggota legislatif telah melebihi ketentuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan yaitu dengan persentase sebanyak 35,56%.

3) Proses Penyusunan Nomor Urut Caleg 

Berdasarkan Panduan Penjaringan dan Penetapan CAD untuk Pemilu 

2009, tidak ada aturan khusus mengenai proses penyusunan nomor urut 

caleg. Namun, menurut keterangan Ketua DPD PKS, proses penyusunan 

nomor urut calon legislatif PKS dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari 

Pemilu Internal yang kemudian dirangking dan diputuskan melalui forum 

atau musyawarah DPTD. Berikut ini pernyataannya:

“…dari hasil Pemilu Internal itu, oh ini nomor 1 sampai 4 
poinnya tinggi nomor 5 dan sebagainya. Jadi kemudian penetapan itu 
berdasarkan hasil dari kader itu, di forumkan di DPTD (gabungan 
dari DPD, MPD, dan DSD) yang berwenang mengambil kebijakan-
kebijakan strategis, nah dari situ jadilah pengurutan itu…”
(Wawancara, 13 Januari 2009)

 Berdasarkan daftar bakal caleg PKS dapat diidentifikasi bahwa dalam 

setiap 3 orang bakal calon pada daftar, terdapat 1 orang perempuan bakal 

calon. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 

2. Tabel 3.6 berikut ini memperlihatkan susunan nomor urut caleg menurut 

jenis kelamin dan daerah pemilihan.
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Tabel 3.6

Susunan Nomor Urut Caleg PKS

Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan

Susunan Nomor Urut 
CalegNo Daerah Pemilihan

Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4)
1 Laweyan 1,2,4,5,dan 7 3,6, dan 8

2 Pasar Kliwon-Serengan 1,2,4,5,7,8,10,dan 11 3,6,9, dan 12

3 Banjarsari 1,2,4,5,7,9,10,dan 12 3,6,8,10,dan 11
4 Jebres 1,2,4,5,7,8,10,dan 11 3,6,9, dan 12

Berdasarkan tabel 3.6, dapat diketahui bahwa dari semua daerah 

pemilihan, nomor urut 1 dan 2 ditempati oleh caleg laki-laki, sedangkan 

caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut 3, 6, 9, dan kelipatannya. 

Dengan kata lain, sistem penyusunannya setiap 3 orang, caleg laki-laki pada 

urutan ke-1 dan ke-2 kemudian perempuan urutan ke-3. 

Mengenai proses penetapan nomor urut dan terkait dengan putusan 

MK19 tentang penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dan 

bukan atas dasar nomor urut, N4 selaku Ketua DPD PKS Kota Surakarta 

dan juga caleg daerah pemilihan Banjarsari nomor urut 1 menyatakan bahwa 

putusan tersebut merupakan peluang bagi setiap CAD berapa pun nomor 

urutnya untuk menjaring suara sebanyak-banyaknya. penjelasan sebagai 

berikut:

“…dengan adanya putusan MK itu tadi ya justru malah 
memompa para CAD untuk lebih dinamis lagi, lebih aktif lagi untuk 
mencari dukungan, kemudian di struktur saya katakan, ‘Sudah ini 
angin segar, langsung aja dipompa’. Jadi, prinsipnya begini,

                                               
19 Ibid hal 187
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siapapun yang nanti jadi itu toh sudah melalui penjaringan yang rapi 
dari awal, tidak ada orang eksternal istilahnya, semua kader, 
sehingga sejauh ini semua orang yang memiliki skill untuk 
membesarkan partai istilahnya, meski tidak nomor 
satu…”(Wawancara, 31 Januari 2009)

Beberapa caleg PKS juga mengungkapkan pendapat yang senada 

bahwa putusan MK tersebut bukanlah suatu masalah atau merugikan

mereka. N14 selaku caleg dengan nomor urut 3 dan N17 selaku caleg daerah 

nomor urut 8 memberikan pernyataan sebagai berikut:

N 14:

“…Saya berfikir baik saja, artinya bisa jadi keputusan MK ini 
membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang yang sebenarnya 
punya kedekatan dengan masyarakat ya. Jadi akhirnya bisa terpilih 
karena aspirasi masyarkat bisa terdengarkan…” (Wawancara, 10 
Januari 2009)

N 17:

“…tidak masalah ya, toh misalkan kalau tidak itu pun 
keputusannya itu kan 30 % kan, misalkan kita bersungguh-sungguh 
bisa meraih suara kan tidak masalah…” (Wawancara, 12 Januari 
2009)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sistem rekrutmen dan seleksi caleg di PKS dilaksanakan sesuai kebijakan 

internal partai politik melalui Program Jaring Mutiara 2009 yang meliputi 

empat tahapan yaitu tahap penjaringan kandidat BCAD, tahap verifikasi dan 

penetapan BCAD, tahap pembinaan dan pelatihan BCAD, dan tahap 

Pemira, verifikasi dan penetapan CAD. Terkait dengan pemberlakuan kuota 

30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, tidak 

ada proses rekrutmen dan seleksi perempuan secara khusus. Dalam proses 

penyusunan nomor urut, dari semua daerah pemilihan, nomor urut 1 dan 2 
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ditempati oleh caleg laki-laki, sedangkan caleg perempuan ditempatkan 

pada nomor urut 3, 6, 9, dan kelipatamnya. Namun, dengan adanya Putusan 

MK maka calon terpilih tidak lagi ditentukan oleh nomor urut melainkan 

perolehan suara terbanyak. Hal tersebut oleh beberapa caleg dinilai sebagai 

peluang untuk memperoleh suara terbanyak. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem rekrutmen dan seleksi caleg, 

proses rekrutmen dan seleksi caleg perempuan dan proses penyusunan nomor urut 

caleg yang diimplementasikan oleh partai politik terpilih, maka perbedaan 

pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan terhadap kebijakan pencalonan 

anggota legislatif di PDI Perjuangan dan PKS dapat dilihat pada tabel 3.7  berikut 

ini:
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Tabel 3.7

Matrik Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan PDI Perjuangan dan PKS

dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan 

dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Kota Surakarta

No
Kebijakan Pencalonan 

Anggota Legislatif
DPC 

PDI Perjuangan
DPD PKS

(1) (2) (3) (4)
1 Proses Rekrutmen dan 

Seleksi Caleg
a. Sesuai SK DPP No. 

210/KPTS/DPP/V/2008 
tentang Tata Cara 
Penjaringan, Penyaringan dan 
Penetapan Calon Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota,  
DPRD Provinsi dan DPR-RI 
PDI Perjuangan pda Pemilu 
2009

b.  Meliputi 3 tahap:
1) tahap penjaringan
2) tahap penyaringan
3) tahap penetapan

a.  Sesuai Panduan Penjaringan 
dan Penetapan CAD untuk 
Pemilu 2009 yaitu melalui 
Program Jaring Mutiara PKS 
2009

b.  Meliputi 4 tahap:
1)  tahap penjaringan    

kandidat BCAD
2)  tahap verifikasi dan 

penetapan BCAD
3)  tahap pembinaan dan 

pelatihan BCAD
4)  tahap Pemira, verifikasi 

dan penetapan CAD
2 Proses Rekrutmen dan 

Seleksi Caleg Khusus 
Perempuan

Tidak ada, namun diupayakan 
lebih pro aktif dalam merekrut 
dan menginvetarisir caleg 
perempuan sesuai Intruksi Pro 
Aktif Rekrut Caleg Perempuan 

Tidak ada

3 Proses Penyusunan 
Nomor Urut Caleg

Nomor urut 1 selalu ditempati 
caleg laki-laki, sementara caleg 
perempuan ditempatkan pada 
nomor urut 3, 6, 9, dan 11

Nomor urut 1 dan 2 selalu 
ditempati caleg laki-laki, 
sementara caleg perempuan 
ditempatkan pada nomor urut 3, 
6, 9, dan kelipatannya

4 Keputusan MK tentang 
Penetapan Calon 
Terpilih Berdasarkan 
Suara Terbanyak

a. Merugikan perempuan dan 
rawan money polic.

b. Menguntungkan caleg dengan 
nomor urut bawah

a. Peluang bagi caleg untuk 
memperoleh suara sebanyak-
banyaknya

5 Persentase Keterwakilan 
Perempuan

34, 04% 35, 56%



201

B. Hambatan-Hambatan Partai Politik dalam Merespon  Pemberlakuan 

Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota 

Legislatif 

Peran Partai politik dalam mengimplementasikan kebijakan pemberlakuan 

kuota 30 % dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana diamanatkan dalam 

UU No. 10 Tahun 2008 merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung 

peran dan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sehingga dapat 

memperkuat daya tawar (bargaining position) perempuan dalam pembuatan 

kebijakan publik. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bahwa kebijakan 

partai politik yang ada selama ini masih belum responsif gender sehingga dalam 

mengimplementasikan kebijakan afirmatif tersebut partai politik masih 

menghadapi berbagai persoalan yang menghambat. Secara umum, terdapat empat 

hambatan yang mempengaruhi kebijakan partai politik dalam implementasi 

pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota 

legislatif pada Pemilu 2009.  Pertama, hambatan sistem politik, kedua, hambatan 

sosial kultural, ketiga, hambatan psikologis individu dan keempat, hambatan 

sosial ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beberapa hambatan 

yang masih dihadapi oleh partai politik terpilih dalam merespon pemberlakuan 

kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif adalah 

sebagai berikut:

1. Hambatan Sistem Politik

Sistem politik yang dibangun oleh pemerintah maupun organisasi politik 

seringkali memberikan dampak yang berbeda terhadap partisipasi politik laki-laki 
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dan perempuan di lembaga legislatif. Dalam merespon kebijakan pemberlakuan 

kuota 30 % keterwakilan perempuan, baik PDI Perjuangan maupun PKS tidak 

mengalami hambatan secara sistem politik. 

Di PDI Perjuangan, secara sistem politik tidak ada hambatan yang 

dihadapi dalam merespon kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan 

dalam pencalonan anggota legislatif. PDI Perjuangan memberikan dukungan 

terhadap keterlibatan perempuan sebagai caleg. Hambatan lebih pada perubahan 

sistem Pemilu dari coblos menjadi contreng yang akan berpengaruh terhadap 

perolehan suara PDI Perjuangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris 

DPC PDI Perjuangan (N3) berikut ini:

“…dalam pencalegan tidak masalah, yang jadi masalah dalam 
pemilu itu justru cara mencontreng itu justru pengaruhnya banyak bagi 
PDI P, karena masyarakat yang dibawah itu tidak terbiasa, terus tahunya 
ya coblos itu. Jelas didukung, lha wong ketua umum kita itu perempuan 
kok, mau menghambat yo tidak mungkin...” (Wawancara, 31 Desember 
2008)

Beberapa caleg PDI Perjuangan juga menyatakan bahwa sebagai caleg 

mereka tidak mengalami hambatan secara sistem politik dan partai politik pun 

memberikan dukungan terhadap keterlibatan mereka. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan oleh N5 (Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Kesejahteraan Rakyat dan caleg dari daerah pemilihan Serengan-Pasar Kliwon) 

dan N10 (caleg daerah pemilihan Banjarsari) berikut ini:

N 5:

“...kebijakan di parpol tidak menghambat, karena kebijakan di 
PDI P sudah sensitif gender. Saya bahagia di depan teman-teman, karena 
teman-teman menghargai saya bahkan ketika saya berbeda pendapat pun 
mereka cukup welcome, care juga begitu, dan saya diberi kepercayaan 
melakukan tugas-tugas besar juga. Dan buat kami di PDI P, laki-laki 
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perempuan tidak ada bedanya sih. Dalam artian pembagian tugas dan 
sebagainya, tanggung jawabnya sama...” (Wawancara, 30 Desember 
2008)

N 10:

“...sampai saat ini belum ada hambatan apa saja. Kalau
dukungan, ya iya, apalagi ketua umum kita perempuan. Ya tentunya kita 
akan diberikan masukan-masukan, mungkin pengalaman-pengalaman kita 
belum sebanyak caleg yang laki-laki, jadi kita ada pertemuan disitu kita 
diberi masukan oleh DPC...” (Wawancara, 08 Januari 2009)

Keadaan di PDI Perjuangan tidak berbeda dengan di PKS. Secara sistem 

politik, tidak ada hambatan yang dihadapi oleh PKS dalam merespon  kebijakan 

pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. 

Hal ini dikarenakan sistem kaderisasi internal di PKS sudah tertata dengan baik. 

PKS juga memberikan dukungan terhadap keterlibatan perempuan untuk menjadi 

caleg. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ketua DPD PKS (N4) berikut ini:

“…ga ada hambatan ya, kalau saya melihat, mengamati dan mengalami 
relatif lancar-lancar saja. Karena menurut saya ini persoalan sistem di 
partai politik, kalau sistem di sana sudah sesuai dengan realitas yang 
akan dihadapi oleh partai politik dalam konteks nanti akan memasuki 
Pemilu, kalau sistemnya sudah tertata, apapun fase yang akan dilakukan 
oleh partai itu akan lebih save ya…kemudian juga kaderisasi di internal.
Sesama caleg kita  juga saling support …”. (Wawancara, 13 Januari 2009)

Beberapa caleg PKS juga menyatakan bahwa sebagai caleg mereka tidak 

mengalami hambatan secara sistem politik dan partai politik memberikan 

dukungan terhadap keterlibatan mereka. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh N12 

(Ketua Bidang Kewanitaan dan caleg daerah pemilihan Banjarsari) dan N14 

(caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-Serengan) berikut ini:
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N 12:

“…ya, kalau perempuan itu masalah teknis saja ya. Kalau untuk saya ya 
misalnya minta dukungan dari bapak-bapak ya dukungan teknis, misalnya 
kalau saya keluar kota gak mau ribet lah, rapat diakomodir, kesulitan-
kesulitan dibantu, kalau masalah dana, katanya kalau saya yang ngomong 
itu di ACC, tapi kalau bapak-bapak malah tidak, katanya begitu. Jadi, di
situ saya merasa mendapat dukungan dari bapak-bapak…” (Wawancara, 
09 Januari 2009)

N 14:

“…selama ini tidak ya, karena kita diback up oleh partai, jadi enggak ada 
masalah ya, seperti kemarin soal SKCK itu kan harus ke Potables, itu 
banyak difasilitasi oleh partai, dengan kesibukan masing-masing, 
Alhamdulillah kita punya partai yang memberi dukungan…” (Wawancara, 
10 Januari 2009)

Berkaitan dengan peningkatan kapabilitas caleg, baik di PDI Perjuangan 

maupun PKS sudah melaksanakan pelatihan dan pendidikan politik bagi caleg. 

Kedua partai politik pun memberikan kesempatan yang sama kepada caleg baik 

laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan politik. 

Di PDI Perjuangan, sistem pelatihan dan pendidikan caleg diadakan oleh 

DPD, DPC maupun bekerjasama dengan LSM dengan mengadakan kegiatan 

seperti Candidat School. Partai memberikan kesempatan yang sama kepada caleg 

baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan 

politik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh N3 selaku Sekretaris DPC PDI 

Perjuangan dan N5 (Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Kesejahteraan Rakyat dan caleg dari daerah pemilihan Serengan-Pasar Kliwon) 

berikut ini:
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N 3:

“…pelatihan dan pendidikan disini yang mengadakan malah DPD 
juga mengadakan, DPC juga mengadakan sendiri, kader-kader wanita ini 
juga kita perhatikan kita tatar supaya lebih siap lagi supaya tidak kalah 
dengan yang putra, ga mungkin mendiskriminasikan...” (Wawancara, 31 
Desember 2008)

N 5:

“…untuk caleg kita beberapa kali mengadakan kegiatan namanya 
peningkatan kapasitas dan kapabilitas caleg itu ya, khusus untuk 
perempuan kita sudah mengadakan beberapa kali, kemudian yang 
diadakan oleh DPD ada, kemudian ada kerjasama dengan menggandeng 
salah satu LSM itu kita mengadakan ”Candidat School” kita ikut di 
dalamnya. Intinya bahwa di PDI P kalau pun caleg perempuan jadi, 
mereka siap, kalau pun tidak jadi, siapapun yang jadi di sana tidak harus 
secara fisik berada di sana, tetapi pikiran, kehendaknya itu sama gitu, 
itulah langkah dalam PDI P...” (Wawancara, 30 Desember 2008)

Sedangkan di PKS, sistem pelatihan dan pendidikan secara rutin sudah 

dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin seminggu sekali. Adapun 

pendidikan dan pelatihan bagi caleg dilakukan bersamaan dengan proses 

rekrutmen caleg dimana setiap BCAD mengikuti proses pembinaan (tarbiyah) dan 

pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya 

sehingga mampu menjalankan fungsi dan misinya ketika terpilih menjadi Anggota 

Dewan. Kesempatan yang sama pun diberikan kepada caleg laki-laki dan 

perempuan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh partai. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh N4 selaku Ketua DPD PKS dan N12 (Ketua 

Bidang Kewanitaan dan caleg daerah pemilihan Banjarsari) berikut ini:

N 4:

“…secara umum di PKS itu ada yang namanya tarbiyah 
(pendidikan) dan caranya sangat banyak. Ada pertemuan rutin sepekan 
sekali, pengajian, juga ada pemaparan tentang wawasan-wawasan 
ruhiniyah, ada daurah-daurah atau training-training yang itu baik dalam 



206

konteks fisik maupun pemikiran dan juga terkait dengan wacana 
keislaman juga, itu bergulir terus dengan atau tanpa adanya pemilu, caleg 
atau bukan, itu ada terus...Kesempatannya sama, jadi mereka memandang 
ini sebagai sebuah kebutuhan…” (Wawancara, 13 Januari 2009)

N 12:

“…ada macam-macam ya, dari awal kita ada pembekalan caleg, agar kita 
mengerti proses-proses menjadi caleg yang berlaku dalam kaitannya dengan 
pemilu, kemudian bagaimana kita berinterakri di tengah masyarakat dan itu akan 
terus berkelanjutan sampai katakanlah yang caleg ini kemudian nanti menjadi 
aleg, itu nanti. Ada pertemuan, ada training, termasuk pengajian…” 
(Wawancara, 10 Januari 2008)

Mengenai perubahan sistem pemilihan umum yang diputuskan 

oleh MK bahwa hasil Pemilu tidak lagi menggunakan standar ganda atau 

menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing calon 

legislatif, tetapi berdasarkan suara terbanyak, kedua partai tidak 

menganggap hal tersebut sebagai masalah, sekalipun oleh beberapa caleg 

masih menilai putusan tersebut merugikan, khususnya bagi perempuan. Hal 

ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya (lihat 

halaman 187-189 dan 197-199). Selain itu, sanksi yang ditetapkan dalam 

kebijakan tersebut kurang begitu tegas yaitu hanya berupa sanksi 

administratif dan sanksi sosial dalam bentuk penilaian politik (political 

assessment) juga menjadi hambatan tersendiri bagi parpol. Kurang tegasnya 

UU menjadi penyebab masih terbatasnya akses dan kesempatan perempuan 

untuk masuk menjadi caleg, hal ini didukung juga oleh kebijakan internal 

partai politik yang belum mengatur dengan tegas upaya untuk memasukkan 

perempuan sebagai caleg dan sekedar memenuhi ketentuan UU semata. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan, baik PDI 

Perjuangan maupun PKS tidak menghadapi hambatan secara sistem politik. Hal 

ini dapat dilihat dari dukungan partai politik yang diberikan kepada anggota atau 

kader perempuan untuk terlibat menjadi caleg. Sekalipun sistem rekrutmen kader 

perempuan masih lemah atau bisa dikatakan tidak ada, namun ketersediaan 

anggota atau kader perempuan di kedua partai politik tersebut yang cukup 

melimpah, tidak menghambat partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30 

% keterwakilan perempuan. Sistem pendidikan dan pelatihan sudah diadakan oleh 

kedua partai politik dan cukup memadai untuk untuk meningkatkan kualitas dan 

kapasitas caleg. Namun demikian, ketidak jelasan aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah mengenai perubahan sistem pemilu seperti mekanisme contreng dan 

putusan MK tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak 

menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi kedua partai politik.

2. Hambatan Sosial Kultural

Masih berkembangnya ideologi gender yang disosialisasikan oleh budaya, 

agama, maupun negara menyebabkan adanya marginalisasi, subordinasi dan 

stereotipe terhadap perempuan yang ingin berkarir di dunia politik. Berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan, nilai-nilai budaya masyarakat yang menempatkan 

perempuan lebih dominan pada peran domestik, sementara laki-laki lebih 

dominan pada peran publik, menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan untuk 
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berpartisipasi di lembaga legislatif. Hambatan sosial kultural seperti itulah yang 

masih dihadapi oleh partai politik maupun caleg perempuan.

Di PDI Perjuangan, hambatan sosial kultural yang masih dihadapi partai 

dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

adalah adanya pandangan masyarakat Solo terhadap stereotipe peran perempuan 

di wilayah politik, di mana hal tersebut mempengaruhi rendahnya partisipasi 

perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif. Hal tersebut sebagaimana 

dijelaskan oleh N3 selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan dan N5 (Wakil Ketua 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat dan caleg dari 

daerah pemilihan Serengan-Pasar Kliwon) berikut ini:

N 3:

“…sebenarnya itu memang begini, secara tradisional itu wajar 
kalau putra itu menjadi kepala keluarga, biasanya putri itu menjadi ibu 
rumah tangga, lebih banyak mengurus pekerjaan rumah. Yang maju itu 
banyak putranya, jadi saya kira wajar-wajar saja” (Wawancara, 31 
Desember 2008)

N 5:

“…pastinya ya...kita kan orang Solo. Orang Solo kan mengatakan 
…‘sak ombo-ombone jarik’e wong wedok i mesti tetep separo langkahe 
wong lanang20’...Nah, di Solo kan masih ada kultur-kultur yang dimana 
ya…budaya feodal kan disini awalnya gitu bahwa mau tidak mau harus 
masuk dalam kungkungan bahwa laki-laki itu tetap pemimpin kita, 
walaupun di ranah politik, khususnya di PDI Perjungan, perempuan juga 
berhak memimpin kok begitu, namun kita kembali lagi kepada 
masyarakat, kepada keluarga, kita harus tunduk pada aturan di sana 
sepenuhnya…” (Wawancara, 30 Desember 2008)

Berbeda dengan PDI Perjuangan, hambatan sosial kultural yang dihadapi 

oleh PKS adalah budaya lebih mengedepankan yang lain (tawaddu situ)

                                               
20 ‘sak ombo-ombone jarik’e wong wedok i mesti tetep separo langkahe wong 

lanang’: selebar-lebarnya jariknya perempuan itu masih tetap setengah langkahnya laki-laki
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merupakan hal yang sering menghambat partisipasi seseorang untuk maju menjadi 

caleg, khususnya bagi perempuan. Oleh karena beratnya tugas menjadi caleg, 

kadang perempuan tidak mau didukung atau pun mendukung caleg perempuan 

yang lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh N4 selaku Ketua DPD PKS,     

N 13 (caleg daerah pemilihan Banjarsari) dan N 15 (caleg daerah pemilihan 

Jebres) berikut ini:

N 4:

“…secara kultural, mungkin ini persoalan di PKS itu, lebih pada 
”tawaddu situ” di perseorangannya saja, artinya begini, budaya kita itu 
mengedepankan yang lain sajalah,… ‘saya akan mensuport yang lain dari 
belakang’,…itu yang tinggi, termasuk dalam pencalegan itu kan sistemnya 
dilarang dan tidak boleh mendaftarkan diri, mencalonkan diri, jadi semua 
kita dipilih, diseleksi, dan lainnya. Kalau sudah terpilih, ya sudah tidak 
ada pilihan yang lain, kecuali memang secara kriteria tidak memenuhi. 
Nah, ketika ada kultur dan tradisi di PKS untuk mengedepankan yang 
lain, ini tampaknya memang cukup menghambat dalam konteks 
progresifitas untuk bermanuver, bahkan ada yang begini, tidak mau 
dipasang gambarnya, padahal kalau dipasang basisnya lumayan, takut 
jadi katanya. Model begitu, takut jadi, dia merasa ada yang lebih pantas 
jadi...” (Wawancara, 13 Januari 2009)

N 13:

“…iya, bahkan gini kita malah ogah-ogahan (malas) didukung, 
karena kita melihat beratnya itu loh, fungsinya di masyarakat memang 
harus kelihatan, dan sekarang masyarakat sudah pinter ya. Pas jadi caleg 
berat apalagi nanti aleg, dan saya melihat hanya wanita luar biasalah 
yang nanti yang bisa jadi aleg...” (Wawancara, 10 Januari 2009)

N 15:

“…kalau saya itu ngobrol itu dengan ibu-ibu, ternyata selama ini 
mereka itu memilih laki-laki. Ketika saya tanya ‘bu, ketika ada caleg 
perempuan, memilih perempuan tidak?, jawabnya ‘belum yakin’…entah 
ini mengapa, mungkin karena pengalaman dan kapabilitas antara 
perempuan dan laki-laki mungkin juga beda, sehingga untuk percaya 
seratus persen tidak bisa, mungkin kalau dipaksa perempuan itu lebih 
banyak, mungkin malah gak laku, apalagi khusus Solo, katakanlah orang 
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yang Islamnya agak kuat itu kan gak suka kalau perempuan, mereka lebih 
banyak di domestik daripada di politik...”  (Wawancara, 11 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan baik PDI 

Perjuangan maupun PKS masih menghadapi hambatan sosial kultural. Hambatan 

yang dihadapi oleh PDI Perjuangan adalah adanya pandangan masyarakat Solo

terhadap stereotipe peran perempuan di wilayah politik, di mana hal tersebut 

mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan untuk menjadi calon anggota 

legislatif. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh PKS adalah adanya budaya 

lebih mengedepankan yang lain (tawaddu situ) yang sering menghambat 

partisipasi seseorang untuk maju menjadi caleg, khususnya bagi perempuan. Oleh 

karena beratnya tugas menjadi caleg, kadang perempuan tidak mau didukung atau 

pun mendukung caleg perempuan yang lainnya.

3. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis individu merupakan salah satu hambatan yang 

dihadapi oleh partai politik dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30% 

keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan, rendahnya partisipasi politik seseorang, khususnya 

perempuan untuk menjadi caleg  disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan 

kepercayaan diri perempuan untuk terlibat di bidang politik dan juga rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perempuan di lembaga legislatif. 

Hal ini ini sangat terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang 

menempatkan perempuan lebih dominan untuk berperan di ranah domestik 

sementara laki-laki lebih dominan di ranah publik. 



211

Di PDI Perjuangan, hambatan psikologis yang masih dihadapi partai 

dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

adalah kurangnya rasa percaya diri, takut dan khawatir caleg perempuan untuk 

bersaing dengan laki-laki dalam pemilu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh N5 

(Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan sekaligus caleg daerah pemilihan 

Pasar Kliwon-Serengan) dan N8 (caleg daerah pemilihan Jebres) berikut ini:

N 5:

“…secara psikologis, ya mungkin karena persaingan ya, 
persaingan dengan teman laki-laki itu mungkin juga hambatan psikologis 
perempuan semua ya, karena sekali lagi saya katakan, mungkin karena
laki-laki langkahnya lebih tegap..tek..tek..tek...gitu dan kalau peremuan 
kan masih menggunakan perasaan, kemudian masih ada norma-norma 
etika yang harus di penuhi, kemudian juga perempuan itu kan kalau 
berorganisasi, organisasinya kan beda dengan laki-laki, kita lebih 
mendengar, lebih organisasi keperempuanan sekali gitu loh. Kedua, 
mungkin ini ada sisi bagusnya, kemungkinan juga karena kini laki-laki 
mulai khawatir gitu ya. Jadi, ketika banyak caleg perempuan, mereka 
mulai protect diri sendiri, nah secara tidak langsung akhirnya, ada sih 
kasuistis yang otomatis karena bersaing temen-temen laki-laki ada yang 
melakukan pembuhunan karakter terhadap temen-temen perempuan dan 
sebagainya dan ini kita tidak bisa tutup mata…” (Wawancara, 30 
Desember 2008)

N 8:

“…rasa takut dan kurang percaya diri itu pastilah, apalagi 
hitungannya saya masih anak kecil sendiri, jadi kalau menyatakan 
pendapat seperti itu kan wah nanti pendapat saya itu diterima atau nggak 
seperti itu…” (Wawancara, 02 Januari 2009)

Keadaan di PDI Perjuangan tidak berbeda dengan di PKS. Hambatan 

psikologis seperti kurangnya rasa percaya diri caleg perempuan juga masih 

dihadapi oleh beberapa caleg perempuan di PKS. Hal ini sebagaimana dinyatakan 
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oleh N 14 (caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-Serengan) dan N16 (caleg daerah 

pemilihan Laweyan) berikut ini:

N 14:

“…saya hanya merasa bahwa dunia politik memang jauh dari 
saya, walaupun saya banyak berinteraksi dengan masyarakat, tapi dunia 
politik sendiri masih jauh dari saya, sehingga saya punya beban 
psikologis mampu ga saya untuk memenuhi tanggung jawab itu tadi, 
mampu gak saya menyerap aspirasi masyarakat, mampu ga, ada 
perbedaan ekspektasi ga, kemudian kalau nanti saya ada disana 
memberikan sumbangan suara saya, ternyata nanti harapan masyarakat 
itu jauh dari kenyataan, itu yang saya khawatirkan…” (Wawancara, 11 
Januari 2009)

N 16: 

“…dulu awal-awal ketika syuro menetapkan, ada rasa ketakutan dan 
kurang percaya diri karena sejak awal tidak ada bayangan masuk ke 
ranah politik, awal-wal belum bisa menerima ya…hambatan psikologis itu 
tetep ada ya, apalagi harus menyiapkan mau gak mau waktu yang 
dikeluarkan nanti kan lebih banyak dari yang sebelumnya, apalagi anak-
anak masih kecil ya. Tapi, karena dukungan tadi ya Insya Allah siap”
(Wawancara, 13 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan baik PDI 

Perjuangan maupun PKS masih menghadapi hambatan psikologis yaitu adanya 

rasa kurang percaya diri, ketakutan dan kekhawatiran dari caleg perempuan 

terhadap perannya ketika menjadi caleg dan ibu rumah tangga. 

4. Hambatan Sosial Ekonomi

Secara umum, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, 

rendahnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi, serta beban ganda perempuan

merupakan beberapa hambatan sosial ekonomi yang dihadapi oleh partai politik 
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dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan. 

Berdasarkan data hasil penelitian dilapangan, masalah sosial ekonomi yang masih 

menjadi hambatan partai politik dan sebagian besar caleg adalah lemahnya 

sumber-sumber keuangan yang dimiliki. 

Di PDI Perjuangan, hambatan sosial ekonomi yang dihadapi oleh partai 

dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

adalah masih terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh caleg. Sebagian besar 

sumber dana yang dikeluarkan oleh caleg adalah dari mereka sendiri. Secara 

formal partai tidak memberikan dana kepada caleg, begitu pun dengan caleg tidak 

diwajibkan menyetorkan dana ke partai, kalau pun ada, sumbangan-sumbangan 

tersebut sifatnya adalah pribadi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh N3 

(Sekretaris DPC PDI Perjuangan), N5 (caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-

Serengan) dan N 8 (caleg daerah pemilihan Jebres) berikut ini: 

N 3: 

“…ya mungkin ini kalau yang dicalegkan itu ada yang kekurangan 
masalah perekonomiannya, mungkin itu bisa menjadi hambatan. Tapi 
mereka juga bisa mengatasi sendiri. Kalau subsidi itu secara pribadi dari 
pengurus DPC sendiri kepada yang bersangkutan, tidak secara resmi, 
kalau secara resmi kita tidak bisa mengatakan kalau mereka yang sosial 
ekonominya kurang, harus dibantu DPC begitu kan aneh kan. Patokan 
tolak ukurnya kurang itu apa. Kalau pribadi kan ngerti, oh ya, caleg si A 
itu kurang, ayo diimbangi aja…DPC sendiri juga memperhatikan pada 
mungkin caleg wanita yang sosial ekonominya kurang, jangan sampai 
menjadi halangan…” (Wawancara, 31 Desember 2008)

N 5:

“…paradigma yang terbagun di masyarakat, orang-orang 
berpikiran kalau sudah jadi caleg itu uangnya banyak, bukan karena 
caleg kok gak mau mengeluarkan uang, tapi itu yang harus jadi tanggung 
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jawab bersama untuk dihilangkan. Jadi hambatan ekonominya ya, 
menanggapi ketika mereka mengatakan kesiapannya (uang)…Sumber 
dana pribadi, kemudian ada beberapa teman karena kedekatan sedikit 
banyak membantu...Kalau iuran tidak, tapi kita semua kader partai 
berkewajiban untuk membesarkan partai, tidak hanya calegnya saja. Dan 
di PDI P tidak ada loh jual beli no urut.” (Wawancara, 30 Desember 
2008)

N 6: 

“…kalau pencalegan itu hubungannya kan dengan finansial, kalau 
saya pribadi secara finansial cukup kurang. Kalau subsidi secara 
personal tidak ada, tetapi kemarin dari DPR RI...itu dia membiayai 
kampanye seperti dalam kegiatan pengobatan gratis, itu kan secara tidak 
langsung membantu calegnya untuk ikut mengkampanyekan diri.”
(Wawancara, 02 Januari 2009)

Hambatan sosial ekonomi seperti terbatasnya sumber keuangan juga di 

hadapi oleh PKS. Namun, berbeda dengan PDI Perjuangan, di PKS sebagian besar 

sumber dana kolektif dari iuran kader, infak kader dan donator-donatur. 

Mekanisme pengumpulan dana, berdasarkan ketentuan partai yaitu bahwa setiap 

caleg harus mencarikan dana yang sifatnya hutang untuk disetorkan ke partai dan 

nanti akan diganti oleh partai. Sedangkan pendistribusiannya dilakukan secara 

selektif untuk membiaya semua program partai, misalnya untuk kebutuhan 

kampanye. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh N 4 (Ketua DPD PKS) dan 

N 14 (caleg daerah pemilihan Pasar Kliwon-Serengan) berikut ini: 

N 4:

“…masalah financial iya, sudah pasti itu, karena kita bukan partai 
besar yang mempunyai sumber dana besar ya, dana kita sangat sedikit 
dan anggaran pemenangan pemilu juga sangat kecil dibanding partai-
partai yang lain. Sumber dana dari kader sama donatur-donatur. Ada, 
tapi perseorangan, jadi misalnya begini, di Dapil saya Banjarsari, ini 
merata ya, di Solo rata-rata, caleg nomor urut satu, ini keputusannya 
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waktu itu memang, belum ada putusan MK itu, itu wajib mencarikan 
hutangan baik hutang uangnya sendiri maupun dari pihak manapun 50 % 
dari dana yang dibutuhkan untuk pemenangan pemilu, patokannya kan 
sudah ditentukan, per Dapil kan sudah ditentukan sekian, itu yang no urut 
1, kemudian yang nomor urut 2 (35 %) , nomor urut 3 dan seterusnya itu 
(15%.) Jadi itu sifatnya hutangan, nanti akan dibayar oleh struktur 
hutangan itu, jadi kalau uang itu uang pribadi relatif tidak ada, kecuali 
infak ya, kan kader ada infak wajib bulanan. Jadi karena sumbernya itu 
minim dan untuk sumber-sumber yang lain nampaknya juga belum, infak 
dan donasi dari berbagai pihak itu juga relatif kecil, akhirnya 
menggunakan sumber daya yang ada, yang sedikit itu di bagi-bagi biar 
mencukupi, iya harus secara selektif ya…” (Wawancara, 13 Januari 2009)

N 14:

“…ya begini kalau kita di PKS itu dari dulu terbiasa ada istilah 
‘sunduqtuna juyubuna’ artinya kantong kami adalah kas kami, jadi semua 
kegiatan di PKS itu adalah untuk kepentingan dakwah, jadi sudah terbiasa 
buat kami untuk mengeluarkan dari kantong kami untuk kegiatan-kegiatan 
yang sifatnya dakwah. Sehingga dalam kaitannya dengan Pemilu, kami 
pun seperti itu, uang yang kita keluarkan itu juga untuk kepentingan 
dakwah, tetapi itu kemudian tidak sampai membuat saya pribadi harus 
pinjam-pinjam uang untuk dibagi agar orang memilih saya…” 
(Wawancara, 10 Januari 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan baik PDI 

Perjuangan maupun PKS masih menghadapi hambatan sosial ekonomi yaitu 

terbatasnya sumber-sumber keuangan. Di PDI Perjuangan sebagian besar sumber 

dana yang dikeluarkan oleh caleg adalah dari mereka sendiri. Secara formal partai 

tidak memberikan dana kepada caleg, begitu pun dengan caleg tidak diwajibkan 

menyetorkan dana ke partai, kalau pun ada, sumbangan-sumbangan tersebut 

sifatnya adalah pribadi. Sedangkan di PKS sebagian besar sumber dana kolektif 

dari iuran kader, infak kader dan donator-donatur. Mekanisme pengumpulan dana, 
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berdasarkan ketentuan partai yaitu bahwa setiap caleg harus mencarikan dana 

yang sifatnya hutang untuk disetorkan ke partai dan nanti akan diganti oleh partai. 

Sedangkan pendistribusiannya dilakukan secara selektif untuk membiaya semua 

program partai, misalnya untuk kebutuhan kampanye.

Berdasarkan uraian diatas, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PDI 

Perjuangan dan PKS dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % 

keterwakilan perempuan dapat digambarkan dalam matriks pada tabel 3.8 berikut 

ini:
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Tabel 3.8

Matrik Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Parpol 

dalam Merespon Kebijakan Pemberlakuan 

Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan

No Hambatan-
hambatan

PDI Perjuangan PKS

1 2 3 4
1 Hambatan sistem 

politik
- Dukungan partai politik 

terhadap caleg perempuan 
sudah diberikan, 
sekalipun sistem 
rekrutmen kader dan 
caleg perempuan masih 
lemah

- Sistem pendidikan dan 
pelatihan bagi caleg 
sudah diberikan dan 
cukup memadai untuk 
meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas caleg

- Ketidakjelasan sanksi dan 
aturan dari pemerintah 
mengenai perubahan 
sistem pemilu,  seperti 
mekanisme contreng dan 
putusan MK mengenai 
suara terbanyak 

- Dukungan partai politik 
terhadap caleg 
perempuan sudah 
diberikan, sekalipun 
sistem rekrutmen kader 
dan caleg perempuan 
masih lemah

- Sistem pendidikan dan 
pelatihan bagi caleg 
sudah diberikan dan 
cukup memadai untuk 
meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas caleg

- Ketidakjelasan sanksi 
dan aturan dari 
pemerintah mengenai 
perubahan sistem 
pemilu,  seperti 
mekanisme contreng dan 
putusan MK mengenai 
suara terbanyak 

2 Hambatan sosial 
kultural

- adanya pandangan 
masyarakat Solo terhadap 
stereotipe peran 
perempuan di bidang 
politik

- adanya budaya lebih 
mengedepankan yang 
lain (tawaddu situ) (laki-
laki cenderung lebih 
didahulukan daripada 
perempuan)

3 Hambatan 
psikologis

- adanya rasa kurang 
percaya diri, ketakutan 
dan kekhawatiran dari 
caleg perempuan terhadap 
perannya ketika menjadi 
caleg

- adanya rasa kurang 
percaya diri, ketakutan 
dan kekhawatiran dari 
caleg perempuan 
terhadap perannya ketika 
menjadi caleg dan 
menjalankan peran 
domestiknya

4 Hambatan sosial 
ekonomi

- terbatasnya sumber-
sumber keuangan 

- terbatasnya sumber-
sumber keuangan 
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Berdasarkan tabel 3.8, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbatasan 

partai politik dalam merespon kebijakan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan 

perempuan dikarenakan adanya hambatan-hambatan meliputi: Pertama, hambatan 

sistem politik,  kedua partai politik tidak mengalami hambatan dalam memenuhi 

ketentuan tersebut karena dukungan partai politik terhadap caleg perempuan 

sudah diberikan sekalipun sistem rekrutmen kader dan caleg perempuan yang 

masih lemah dan sistem pelatihan dan pendidikan politik sekalipun sudah 

dilaksanakan oleh partai politik dan cukup memadai untuk peningkatan 

kapabilitas caleg, namun ketidakjelasan sanksi dan aturan dari pemerintah 

mengenai perubahan sistem pemilu,  seperti mekanisme contreng dan putusan MK 

mengenai suara terbanyak menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi partai 

politik dan caleg. Kedua, hambatan sosial kultural yaitu masih berkembangnya 

nilai-nilai budaya patriaki di masyarakat yang menempatkan perempuan lebih

dominan pada peran domestik, sementara laki-laki lebih dominan pada peran 

publik dan budaya lebih mengedepankan yang lain (tawadu’ situ) mengakibatkan 

belum terbukanya peluang bagi caleg perempuan dan sering menghambat 

partisipasi politik perempuan untuk maju menjadi caleg. Ketiga, hambatan 

psikologis yang masih dihadapi perempuan yaitu kurangnya kesadaran dan 

kepercayaan diri perempuan untuk terlibat di bidang politik dan rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perempuan di lembaga legislatif

serta beban ganda yang harus ditanggung perempuan yang berkarir dibidang 

politik. Dan, keempat, hambatan sosial ekonomi yaitu lemahnya sumber-sumber 

keuangan yang dimiliki partai politik dan maupun caleg. 
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Substansi rumusan visi dan misi PDI Perjuangan dan PKS pada Pemilu 

baik sebelum (Pemilu 2004) dan sesudah (Pemilu 2009) tidak 

mengalami perubahan. Berdasarkan analisis gender, rumusan 

kebijakannya belum mengarah ke pengarusutamaan gender. Namun 

demikian, keduanya telah memberikan perhatian pada pemberdayaan 

perempuan yaitu dengan membentuk bidang perempuan/wanita dalam 

struktur organisasi. 

2. Kebijakan partai politik dalam pencalonan anggota legislatif yang 

ditetapkan oleh PDI Perjuangan berbeda dengan PKS. PDI Perjuangan 

menetapkan SK: 210/KPTS/DPP/V/ 2008 tentang Tata Cara 

Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI PDI Perjuangan Pada 

Pemilihan Umum Tahun 2009 sedangkan PKS menetapkan Program 

penjaringan dan penetapan CAD (Program Jaring Mutiara 2009). 

Apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya (Pemilu 2004), 

secara normatif kebijakan pencalonan anggota legislatif yang ditetapkan 
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tidak mengalami perubahan. Perbedaaannya lebih pada implementasi 

ketentuan dalam penyusunan nomor urut sesuai ketetapan UU.

3. Dalam merespon pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

dalam proses pencalonan anggota legislatif, substansi kebijakan yang 

ditetapkan oleh PDI Perjuangan sudah memasukan ketentuan tersebut 

secara eksplisit dalam SK: 210/KPTS/DPP/V/ 2008 pada pasal 42 dan 

Intruksi DPP No: 2135/IN/DPP/VII/2088 perihal Instruksi Pro Aktif 

Rekrut Caleg Perempuan. Sedangkan substansi kebijakan yang 

ditetapkan oleh PKS belum memasukkan ketentuan tersebut secara 

eksplisit dalam Program Jaring Mutiara 2009 dan Ketentuan Pemilu 

Internal Calon Anggota Dewan Kota Surakarta DPD PKS. Namun, 

dalam hal pemenuhan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar 

caleg, baik PDI Perjuangan maupun PKS sudah memenuhi ketentuan 

tersebut sebagai wujud komitmen partai dalam merespon kebijakan 

afirmatif sebagaimana ditetapkan dalam UU No 10 Tahun 2008.

4. Setelah ditetapkan pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan perempuan 

dalam pencalonan anggota legislatif, kebijakan mengenai sistem 

rekrutmen dan seleksi caleg di PDI Perjuangan lebih mengintegrasikan 

nilai-nilai gender bila dibandingkan dengan PKS. Hal ini bisa dilihat 

dari adanya kebijakan internal di PDI Perjuangan untuk lebih pro aktif 

dalam merekrut dan menginvetarisir caleg perempuan dalam setiap 

tahapan, sedangkan di PKS tidak ada kebijakan khusus yang mengatur 

tentang proses rekrutmen dan seleksi caleg. 
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5. Proses penyusunan nomor urut yang ditetapkan oleh kedua parpol telah 

sesuai dengan aturan yang berlaku dimana nomor urut 1 dan 2 sebagian 

besar ditempati oleh caleg laki-laki, sedangkan caleg perempuan 

ditempatkan pada nomor urut 3, 6, 9, dan kelipatannya.

6. Keterbatasan parpol dalam merespon ketentuan tersebut disebabkan oleh 

hambatan-hambatan antara lain: 

a. Hambatan sistem politik,  kedua partai politik tidak mengalami 

hambatan dalam memenuhi ketentuan tersebut karena dukungan 

partai politik terhadap caleg perempuan sudah diberikan sekalipun 

sistem rekrutmen kader dan caleg perempuan yang masih lemah 

dan sistem pelatihan dan pendidikan politik sekalipun sudah 

dilaksanakan oleh partai politik dan cukup memadai untuk 

peningkatan kapabilitas caleg, namun ketidakjelasan sanksi dan 

aturan dari pemerintah mengenai perubahan sistem pemilu,  seperti 

mekanisme contreng dan putusan MK mengenai suara terbanyak 

menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi partai politik dan 

caleg. 

b. Hambatan sosial kultural yaitu masih berkembangnya nilai-nilai 

budaya patriaki di masyarakat yang menempatkan perempuan lebih 

dominan pada peran domestik, sementara laki-laki lebih dominan 

pada peran publik dan budaya lebih mengedepankan yang lain 

(tawadu’ situ) mengakibatkan belum terbukanya peluang bagi 
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caleg perempuan dan sering menghambat partisipasi politik 

perempuan untuk maju menjadi caleg. 

c. Hambatan psikologis yang masih dihadapi perempuan yaitu 

kurangnya kesadaran dan kepercayaan diri perempuan untuk 

terlibat di bidang politik dan rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap keberadaan perempuan di lembaga legislatif serta beban 

ganda yang harus ditanggung perempuan yang berkarir dibidang 

politik. 

d. Hambatan sosial ekonomi yaitu lemahnya sumber-sumber 

keuangan yang dimiliki partai politik dan maupun caleg. 

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa 

saran yang peneliti ajukan agar dapat dijadikan sabagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi partai politik. Beberapa saran tersebut antara lain sebagai 

berikut:

1. Berdasarkan adanya kesenjangan gender yang masih ada di partai 

politik, maka partai politik perlu melakukan reformulasi kebijakan 

yang mengintegrasikan aspek gender untuk peningkatan partisipasi 

politik perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas.

2. Partai politik perlu melakukan pembaharuan dan pemantapan 

kebijakan rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif yang 

memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun 
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perempuan dengan tetap memperhatikan kualitas dan kapabilitas 

dalam berpolitik sehingga dapat mengurangi kesenjangan gender yang 

ada. 

3. Partai politik perlu mengembangkan dan meningkatkan program-

program pelatihan dan pendidikan politik untuk meningkatkan 

kualitas dan kapabilitas berpolitik para calon anggota legislatif, 

khususnya perempuan sehingga lebih percaya diri.

4. Pembuat kebijakan (policy maker) baik di partai politik maupun di 

lembaga legislatif perlu meningkatkan kepekaan gender dalam 

pembuatan kebijakan yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan 

gender.

5. Partai politik perlu membangun jaringan kerja (net working) yang 

komunikatif dengan institusi politik baik pemerintah, masyarakat, pers 

atau media dan mensosialisasikan pentingnya keterwakilan perempuan 

di bidang legislatif agar dapat memperjuangkan aspirasi mereka demi 

mewujudkan kesejahteraan yang seimbang antara laki-laki dan 

perempuan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Wawancara (Wawancara Mendalam atau In the Deep Interview)

A. Informan: Ketua dan anggota KPUD

1. Bagaimanakah proses dan mekanisme verifikasi caleg DPRD yang dilakukan 

oleh KPUD Kota Surakarta?

2. Bagaimanakah sosialisasi KPUD terhadap UU No 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya 

yang berkaita dengan pemberlakuan 30 % keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif?

3. Bagaimanakah implementasi UU No.10 Tahun 2008, terutama mengenai 

pemberlakuan ketentuan kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 

anggota legislatif oleh partai politik di Kota Surakarta sudah terpenuhi atau 

belum?

4. Apakah ada sanksi dari KPUD ketika suatu parpol tidak memasukkan caleg 

perempuan paling sedikit 30% ?

5. Bagaimana respon parpol terhadap sanksi tersebut?

6. Apakah masyarakat umum bisa mengakses informasi tentang pelanggaran dan 

sanksi yang diterima setiap parpol? Melalui media apa saja?

7. Bagaimana reaksi masyarakat ketika mengetahui ada beberapa parpol yang tidak 

melaksanakan aturan tersebut?

8. Menurut anda, mengapa masih ada parpol yang belum memasukkan caleg 

perempuan paling sedikit 30 %?

9. Bagaimana pendapat anda mengenai no urut caleg perempuan yang ditetapkan 

oleh parpol? 

10. Permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi 

oleh KPUD dalam proses pencalonan anggota legislatif tersebut?

11. Secara sistem politik, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik dalam 

merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (caleg)?



12. Secara kultural, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik dalam 

merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (caleg)?

13. Secara psikologis, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik dalam 

merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (caleg)?

14. Secara sosial ekonomi, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik 

dalam merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (calegUsaha-usaha apakah yang dilakukan KPUD 

agar parpol mau melaksanakan aturan tersebut?

15. Sejauhmana anda mengenal caleg-caleg dari setiap parpol? Melalui media apa 

saja sosialisasi caleg dilakukan?

16. Apakah kampanye yang dilakukan setiap caleg dipandang sudah cukup efektif?

17. Menurut anda, bagaimanakah proporsi caleg laki-laki dan perempuan bisa 

dikatakan seimbang?

18. Menurut anda, hal-hal apa saa yang bisa dilakukan oleh parpol agar proporsi 

antara caleg laki-laki dan perempuan bisa seimbang?

19. Menurut data yang diperoleh pada Pemilu 2004, jumlah pemilih perempuan di 

Kota Surakarta lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun hanya ada 2 orang 

perempuan saja yang duduk di lembaga legislatif? Mengapa hal itu bisa terjadi?

20. Bagaimana pandangan anda mengenai prospek terpilihnya caleg perempuan 

pada Pemilu 2009?

B. Informan : Pimpinan Parpol 

1. Siapa saja yang berperan dalam perumusan kebijakan penetapan calon anggota 

legislatif (caleg) oleh partai politik?

2. Syarat-syarat apa saja yang ditetapkan oleh partai politik dalam penyusunan 

bakal caleg?

3. Bagaimana proses dan mekanisme rekrutmen bakal caleg?

4. Bagaimana proses seleksi bakal caleg untuk menjadi caleg partai politik?

5. Apakah anda mengetahui dan memahami tentang UU No 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten khususnya yang 

berkaita dengan pemberlakuan 30 % keterwakilan perempuan dalam pencalonan 



anggota legislatif? Bagaimana sikap dan pandangan partai terhadap kebijakan 

pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 

(caleg)?

6. Apakah ada kebijakan khusus (pengistimewaan) terkait dengan kebijakan 

pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif 

(caleg)?

7. Apakah caleg partai politik anda sudah memenuhi kuota 30 % keterwakilan 

perempuan?

8. Bagaimana penetapan nomor caleg ?

9. Apa yang menjadi landasan partai untuk meletakkan perempuan sebagai caleg?

10. Bagaimanakah proses rekrutmen terhadap kader/caleg perempuan?

11. Apabila proporsi atau perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan 

ternyata lebih banyak caleg laki-laki, apakah itu merupakan hal yang wajar?

12. Bagaimanakah tanggapan anda mengenai sanksi yang ditetapkan oleh KPUD 

terhadap  partai politik yang tidak memenuhi ketentuan 30% keterwakilan 

perempuan? 

13. Secara sistem politik, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik dalam 

merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (caleg)?

14. Apakah partai politik memberikan dukungan terhadap caleg perempuan? Apa 

bentuknya?

15. Secara kultural, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik dalam 

merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (caleg)?

16. Bagaimana pandangan anda dan anggota partai politik terhadap caleg 

perempuan? 

17. Secara psikologis, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik dalam 

merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (caleg)?

18. Secara sosial ekonomi, hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai politik 

dalam merespon  kebijakan pemberlakuan 30 keterwakilan perempuan dalam 

pencalonan anggota legislatif (caleg)?



19. Berapakah jumlah bakal caleg yang diajukan oleh parpol dan berapakah jumlah 

caleg yang lolos verifikasi dan menjadi calon tetap?

20. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Partai Politik untuk memenangkan Pemilu?

21. Bagaimana tingkat pemahaman dari para caleg baik laki-laki maupun perempuan 

terhadap tugas, kewajiban, peran dan fungsi sebagai anggota legislatif?

22. Bagaimana upaya partai politik untuk meningkatkan kapabilitas caleg?

23. Apakah parpol memberikan kesempatan yang sama antara caleg laki-laki dan 

perempuan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan politik?

24. Bagaimana proses dan mekanisme pendidikan dan pelatihan politik bagi para 

caleg?

25. Bagaimana sikap para caleg laki-laki maupun perempuan ketika diberi 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan politik tersebut?

26. Apakah parpol memberikan kesempatan yang sama antara caleg laki-laki dan 

perempuan untuk berpartisipasi dalam melakukan kampanye baik secara 

individu maupun ketika kampanye massa?

27. Apakah seorang caleg harus memiliki dana yang besar untuk menjadi caleg?

28. Dari manakah sumber dana kampanye parpol berasal?

29. Apakah caleg harus mensubsidi parpol untuk berkampanye?

30. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan pendistribusian dana parpol untuk 

kampanye tersebut?

31. Mengapa pada Pemilu 2004 yang lalu tidak ada satu pun caleg perempuan yang 

berhasil lolos menjadi anggota legislatif?

32. Menurut data sekunder, prosentase anggota legislatif perempuan untuk hasil 

Pemilu 2004 di Kota Surakarta jauh lebih kecil yaitu sekitar 5 % dibanding laki-

laki, padahal jumlah penduduk yang berhak memilih lebih banyak perempuan 

daripada laki-laki, mengapa hal itu terjadi?  

33. Apakah ada upaya dari parpol untuk meloloskan caleg perempuan menjadi aleg 

agar proporsinya bisa meningkat pada pemilu 2009 mendatang?

C. Informan: Calon Anggota Legislatif

1. Sudah berapa tahun anda terlibat sebagai anggota/ kader partai?

2. Sejauhmana keterlibatan anda di dalam keanggotaan maupun kepengurusan 

partai politik?



3. Mengapa anda ingin menjadi seorang anggota dewan?

4. Sejauhmanakah anda mengetahui tentang tugas dan kewajiban sebagai anggota 

dewan?

5. Syarat-syarat apa yang digunakan parpol dalam penetapan bakal caleg?

6. Bagaimana proses dan mekanisme rekrutmen bakal caleg yang dilakukan oleh 

partai politik anda?

7. Bagaimana proses seleksi bakal caleg menjadi caleg partai politik (parpol)? 

Sudahkah mengusahakan keseimbangan proporsi antara laki-laki dan 

perempuan?

8. Bagaimana proses penetapan nomor caleg partai?

9. Secara umum, perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan di beberapa 

daerah pemilihan ternyata lebih banyak caleg laki-laki, mengapa bisa terjadi? 

10. Bagaimana pandangan anda mengenai pemberlakuan kuota 30 % keterwakilan 

perempuan dalam pencalonan anggota legislatif? Apakah hal itu sudah dikatakan 

seimbang dan wajar?

11. Kapankah perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan bisa dikatakan 

proporsional?

12. Apabila perbandingan antara caleg laki-laki dan perempuan jumlahnya tidak 

sama, apakah itu dianggap sebagai suatu masalah?

13. Secara sistem politik, hambatan apa saja yang  anda dihadapi sebagai caleg?

14. Apakah partai politik anda memberikan dukungan terhadap anda? Apa 

bentuknya?

15. Bagaimana pandangan anda tentang sistem rekrutmen politik yang dilakukan 

oleh partai politik anda?

16. Secara kultural, hambatan apa saja yang  anda dihadapi sebagai caleg? Apakah 

anda merasa dibatasi oleh ideologi dan budaya masyarakat yang berkembang 

saat ini, maupun agama yang anda anut? 

17. Secara psikologis, hambatan apa saja yang  anda dihadapi sebagai caleg?

18. Secara sosial ekonomi hambatan apa saja yang  anda dihadapi sebagai caleg?

19. Sejauhmana pengaruh suami/orangtua ketika istri atau anak perempuannya ingin 

mencalonkan diri sebagai caleg?



20. Alasan apakah yang diberikan suami/orang tua ketika meolak maupun 

mengijinkan istrinya/ anak perempuannya untuk menjadi caleg?

21. Bagaimanakah sistem pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh partai 

politik terhadap para caleg?

22. Bagaimana perbandingan secara umum antara pengalaman dan pendidikan 

politik antara caleg laki-laki dan perempuan?

23. Bagaimana usaha anda maupun parpol agar anda bisa terpilih menjadi anggota 

legislatif?

24. Apakah parpol anda memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu 

jenis kelamin dalam kampanye?

25. Apakah parpol memberikan kesempatan kepada anda untuk mengkampanyekan 

diri anda?

26. Usaha-usaha apakah yang anda lakukan dalam berkampanye agar memperoleh 

dukungan suara yang banyak?

27. Darimanakah sumber dana yang anda gunakan untuk kampanye?

28. Apakah parpol memberikan subsidi kepada anda untuk melakukan kampanye?

29. Apakah anda turut memberikan sebagian dana anda untuk digunakan parpol 

dalam kampanye?

30. Bagaimanakah mekanisme pengumpulan dan pendistribusian dana parpol dalam 

kampanye?

31. Apakah anda setuju dengan anggapan bahwa caleg perempuan hanya sebagai 

vote getter saja? Mengapa?

32. Menurut data yang diperoleh pada Pemilu 2004, jumlah pemilih perempuan di 

Kota Surakarta lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun hanya ada 2 orang 

perempuan saja yang duduk di lembaga legislatif? Mengapa hal itu bisa terjadi?

33. Bagaimanakah perasaan anda jika pada Pemilu 2009 mendatang anda 

terpilih/tidak terpilih menjadi aleg?



2. Dokumen Kebijakan Parpol

1. SK Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 

2. Intruksi Pro Aktif Rekrut Caleg Perempuan

3. Program Jaring Mutiara 2009 PKS 

4. Ketentuan Pemilu Internal 

5. SK DPD PKS Nomor 006/D/SKEP/AK-35-PKS/1429 

3. DCT Anggota DPRD Kota Surakarta 

1. DCT PDI Perjuangan

a. Daerah Pemilihan Laweyan

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 BUDI PRASETYO, S.Sos L

2 JOKO PURBANTORO, S.Pt L

3 SRI  HANDAYANI P

4 WINARNO  SAPUTRO L

5 R. PUJIATMO L

6 LUSIA ANAK AGUNG NURATHI P

7 JANJANG SUMARYONO AJI, SP L

8 Ir. TRI BANDORO L



b. Daerah Pemilihan Serengan-Pasar Kliwon

c. Daerah Pemilihan Banjarsari

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 BAMBANG WIJAYANTO, SH L

2 MARYUWONO, SH L

3 HARTANTI, SE P

4 Drs. EKO NURYANTO L

5 GPH PAUNDRA KARNA L

6 ENDANG HENDRATNI H.N.G, SH, MH P

7 MARJANTO L

8 BUDI  RAHARJO L

9 RETNO SRIHANTARI P

10 AR. HARTANTO L

11 Drs. LILIK KUSNANDAR L

12 GADIS MARTHA P

13 WAWANTO, SH L

14 ERNANINGSIH HANDAYANI,SH P

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 HARIADI  SAPTONO L

2 TEGUH  PRAKOSO L

3 YAYUK  PURWANI, S.Pd P

4 Ir. JOKO YUWONO L

5 MARHENI P

6 HARJENDRO L

7 EFONTRI  UMIANI P

8 Drs. PAULUS  HARYOTO L

9 MF. INDARSIH P

10 WILLY TANDIO WIBOWO, SH L

11 FATIMAH P

12 SYAHDAN  NOOR L



d. Daerah Pemilihan Jebres

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 YF. SUKASNO L

2 ENDAH TYASMINI P

3 HONDA HENDARTO L

4 SONI WARSITO L

5 JAMES AUGUST PATTIWAEL L

6 LELI TRIANA, SH P

7 Drs. HERY JUMADI L

8 ATUT  SUSILO NUGROHO L

9 SUMARSIH, SE P

10 AR. ATOK HANDIYATMO L

11 CISKA INDRAWATI P

12 HADI  SUTRISNO L

13 YULIANTO INDRATMOKO L

2. DCT PKS

a. Daerah Pemilihan Laweyan

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 Abdul Ghofar Ismail, S.Si. L

2 Kasori Mujahid, S.Si. L

3 Arba Atun Septianingsih, SE. P

4 Budhi Hartanto, ST. L

5 Waskito, S.Pd. L

6 Sulastri, A.Md. P

7 Didik Hermawan, S.Pd. L

8 Narti Purwaningsih, S.Pd. P



b. Daerah Pemilihan Serengan-Pasar Kliwon

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 Dipl.-Ing. H. Quatly Abdulkadir .A L

2 Muhammad Ikhlas Thamrin, SH. L

3 Ori Nako, SP. P

4 Romli L

5 Chambali, SP. L

6 Robi’ah Al-Adawiyah, SH. p

7 Muchammad Wahid L

8 Yudha Prasetya L

9 Mokti Ning Rum, S.Farm.Apt. P

10 Kismadi, ST. L

11 Ahmad Faqih L

12 Erma Innawati, A.Md. P

c. Daerah Pemilihan Banjarsari

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 Sugeng Riyanto, SS. L

2 Asih Sunjoto Putro, S.Si. L

3 Saranti Donita Ritrianti, S.Pi. P

4 Sugiyatno, SE. L

5 Retno Sugiyanto, S.Pd. L

6 Lilis Kinasih, S.Sn. P

7 Amin Supodo, S.Pd. L

8 Retno Heny Pujiati, S.Sos. P

9 Muhadi Syahroni, ST. L

10 Wiwin Kustiyani, S.Pd. P

11 Dewi Pudji Rahayu, SE. P

12 Arif Nur Rohim L



d. Daerah Pemilihan Jebres

No Nama Calon
Jenis 

Kelamin

1 Ir. Muhammad Rodhi L

2 Dwi Setyo Indratno, SP. L

3 Hastati Pamiluwati, SH. P

4 Ma'aruf Pujinto L

5 Danik Ary Widyanto, S.Pd. L

6 Dewi Kartika Alam, SH. P

7 Widodo, SH. L

8 Joko Aryanto L

9 Sumarsih, S.Pd. P

10 Rachmat, SE L

11 Hartono L

12 Warti, S.Si P

13 Ali Mustofa L



4. Foto Kegiatan Partai Politik

1. Foto PDI Perjuangan

Gambar 1. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2008

Gambar 2. Lokakarya Pemberdayaan Perempuan Politik Indonesia 

Se-Eks Karesidenan Surakarta, 5 April 2008



Gambar 3. Lomba Kader Posyandu Memperebutkan Piala Megawati Korwil Surakarta, 

15 Desember 2007

Gambar 3. Posko Mudik Lebaran PDI Perjuangan Tahun 2007



2. Foto PKS

Gambar 1. Ngudoroso Bareng PKS “Rakyat Berbicara PKS Mendengar” 

Solo, 19 Maret 2008

Gambar 2. Persiapan Menjelang Pemilu 2009



Gambar 3. Aksi Solidaritas PKS 

Gambar 4. Posko Lebaran DPD PKS Kota Surakarta 



Lampiran 2.  Data Penelitian 

1. Data Informan Penelitian

A. KPUD Kota Surakarta

1. Ketua KPUD Periode 2008-2013 (N1)

2. Ketua KPUD Periode 2003-2013

B. Pimpinan Parpol

1. Ketua DPD PKS Kota Surakarta (N4)

2. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta (N3)

C. Calon Anggota Legislatif 

1. Caleg PDI Perjuangan

a. Yayuk Purwani, SPd (N5)

b. Fatimah (N6) 

c. Sri Handayani (N7)

d. Gadis Martha (N8) 

e. YF.Sukasno (N9) 

f. Endang Hendratni HN SH, MH (N10)

g. Leli Triana (N11)

2. Calon Anggota Legislatif PKS

a. Saranti Donita Ritrianti, S.Pi (N12)

b. Dewi Pudji Rahayu, SE (N13)

c. Ori Nako, SP (N14)

d. Sumarsih, S.Pd (N15) 

e. Arba Atun Septianingsih, SE (N16)

f. Yudha Prasetya (N17) 

g. Ir. Muhammad Rodhi (N18) 
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