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Sejak berdiri hingga hari ini PSI konsisten memperjuangkan 
anti korupsi, anti intoleransi, juga issue perempuan dan anak 
muda



Perempuan 
di Parlemen



Eksistensi Perempuan Bekerja



De Facto : 
Keberpihakan PSI terhadap afirmasi tercantum di AD ART



Komposisi Struktur PSI
di tingkat Wilayah, 
Daerah dan Cabang

Kepengurusan PSI ada di:

- 34 Provinsi, 

- 514 kabupaten kota dan 

- 7000 kecamatan. 

Seluruh pengurus , anggota DPRD, 

dan Caleg wajib ikut Sekolah 

kader. 

Dalam Sekolah Kader PSI -yang 

kami buat full online 

menggunakan aplikasi- ada 

kurikulum tentang Politik 

perempuan.



Kurikulum Politik Perempuan di Sekolah Kader PSI

Memahami Jenis Diskriminasi 

Terhadap Perempuan Dalam Politik

1. Diskriminasi Sosial dan Budaya

2. Diskriminasi di dalam Partai Politik

3. Diskriminasi Elektoral

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal 1 ayat (3) UU tersebut menyatakan 

bahwa diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 

yang langsung ataupun tidak langsung 

didasarkan perbedaan manusia atas dasar 

agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golongan, status sosial, status ekonomi, 

jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan 

politik, yang berakibat pengangguran, 

penyimpangan atau penghapusan 

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

dalam kehidupan, baik individual maupun 

kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan 

yang lain.



Garis Perjuangan PSI: 

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SEBAGAI NILAI-NILAI PSI

1. Paham dan Menerapkan Kesetaraan dan keadilan gender.

2. Dalam Rekrutmen Caleg, Kesetaraan menjadi nilai penting. Ada dalam Pakta Integritas

3. Aktif Advokasi UU & Perda kesetaraan gender. Terutama Pengurus dan yang masuk dalam

Parlemen.

4. Kepengurusan PSI minimal 30% diisi oleh perempuan.



Mekanisme Penentuan Posisi Struktural 

• Mekanisme Rapat Berjenjang.

Dalam rapat, perihal struktur, isu representasi perempuan selalu 
menjadi bahan pertimbangan.

• Bottom - Up: 

Dari bawah mengusulkan lalu level di atasnya meneliti dan 
menetapkan

• Susunan struktural bisa dilihat di website PSI.id





REGULASI PENDORONG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

1. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 137 ayat 1 poin e: “Menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam 

kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

2.  UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

▪ Pasal 2 angka 2: “Pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30 persen keterwakilan

perempuan.”

▪ Pasal 2 angka 5: “Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling

sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.”

3. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018

Pasal 9 angka 1 poin e: “Partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi persyaratan

menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat

pusat dan memperhatikan 30 persen keterwakilan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan

kabupaten atau kota.”



PSI ajukan Judicial review ke MK atas 
pasal yang belum maksimal mendukung 
afirmasi

• Di tahun 2017, PSI mengajukan judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi. PSI menggugat pasal 173 
ayat (2) huruf E. Pasal ini  mewajibkan minimal 30 
persen kepengurusan perempuan hanya di tingkat 
pusat. Menurut PSI ini masih kurang. PSI ingin 
aturan ini diterapkan di semua level.  Dari Pusat 
hingga ke tingkat kecamatan. 



Komitmen PSI 
menghadirkan Perempuan 
di Parlemen

Pada Pemilu 2019, 

PSI tercatat sebagai partai yang 

mendaftarkan caleg perempuan 

terbanyak ke KPU RI, jumlahnya 

274 perempuan atau 45%.



Rekomendasi PSI agar di Pemilu 2024, jumlah keterwakilan 
perempuan di DPR RI melewati ambang batas minimal yaitu 30 
persen:

PSI merekomendasikan ada regulasi yang mengatur 
tentang :

1. Jumlah Caleg perempuan dari setiap partai di tiap 
tingkatan minimal 30%

2. Caleg perempuan harus mendapat nomor ganjil 
dimulai dari nomor ganjil awal yaitu nomor 1, 3, 5 
dan seterusnya. Bila sudah tidak ada lagi caleg 
perempuan barulah  nomor ganjil berikutnya bisa 
diberikan kepada caleg laki-laki.



Politik Kesetaraan 

◦ Kesetaraan kesempatan

◦ Menciptakan masyarakat yang adil dan peduli terhadap ruang 

kebebasan untuk berkembang. Hanya di Masyarakat seperti ini 

perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri.

◦ *) Putnam Tong, Rosemarie. “Feminist Thought”, 

Jalasutra,1998

Alasan PSI didirikan:

Di iklim yang setara, kemakmuran bersama 
akan lebih mudah dicapai.PSI ingin 
mewujudkan Indonesia yang maju, beradab 
dan sejahtera. 



Bangsa yang maju dan beradab adalah bangsa yang 

mampu menghargai Perempuannya.

Bersama PSI kita wujudkan Indonesia yang maju, 

beradab dan sejahtera.



Suci Mayang Sari-
Bendahara Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia


