
TANTANGAN KEBIJAKAN AFIRMASI  
DI PARTAI POLITIK

• Tata kelola partai politik yang maskulin dan bias gender menghambat  
keterlibatan dan pengaruh perempuan di ruang publik/politik (jumlah 
perempuan di kepengurusan partai masih sedikit). 

• Perempuan masuk ke ruang publik di mana nilai dan norma yang 
mengatur ruang tersebut masih laki-laki. Jadi perempuan harus sama 
dengan laki-laki agar bisa diterima di ruang publik. Perempuan 
mengimitasi cara-cara penguasaan atas sumber kekuasaan (kursi) yang 
berlaku dalam ruang yang didominasi laki-laki. 

• Kebijakan afirmasi saat ini tidak mampu menembus jantung kekuasaan 
partai politik tersebut (tidak wajib, tidak ada sanksi). Di sisi lain,  
sisterhoodperempuan di partai terancam lemah karena persaingan 
antarkader untuk kepentingan strategi elektoral partai. 

• Maka membongkar ketidakdemokratisan dalam organisasi partai 
politik paling penting untuk masa depan afirmasi politik perempuan. 



MODALITAS UNTUK PENINGKATAN 

REPRESENTASI POLITIK 

PEREMPUAN

1. Sudah ada kebijakan afirmatif dalam UU pemilu
dan UU partai politik.

2. Ruang kontestasi dengan proporsional terbuka 
dapat dimanfaatkan oleh caleg perempuan dalam 
persaingan pemilu. 

3. Gerakan perempuan selalu mengawal
implementasi kebijakan afirmasi dan proses 
kebijakan di parlemen.

4. Penguatan kapasitas politisi dan caleg perempuan
melalui pelatihan/pendidikan politik .

5. Pendidikan politik bagi rakyat.  
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Agenda ke Depan: 
Pendanaan afirmatif untuk perempuan: 

• Perlu dipikirkan kebijakan afirmatif 
perempuan untuk pencalonan legislatif diikuti 
oleh instrumen afirmatif lain, yaitu 
pendanaan afirmatif untuk perempuan di 
partai politik, dalam upaya kesetaraan politik. 



ISU PENDANAAN POLITIK UNTUK 
POLITISI PEREMPUAN

• Indonesia menerapkan bantuan keuangan partai politik berdasarkan perolehan 
kursi/suara partai pada pemilu (UU No.2/2011).  Bantuan keuangan partai 
digunakan untuk untuk pengelolaan organisasi partai dan pendidikan politik. 

• Regulasi (UU dan PP) belum mengatur alokasi bantuan keuangan politik untuk 
pendidikan / pemberdayaan perempuan di partai. 

• Program/kegiatan bidang perempuan di partai umumnya bersumber dari dana 
partai, swadana pengurus perempuan, atau sumbangan personal.  Sifatnya 
insidental, belum terprogram, bergantung pada kepedulian dan keaktifan ketua 
bidang perempuan. Kondisinya beragam di tiap partai. 

• Kebutuhan biaya pencalonan bagi caleg perempuan – mendaftar, pemenuhan 
syarat, kampanye – ditanggung kandidat.  Ada partai yang menanggung biaya 
syarat pencalonan  (tes kesehatan), pengadaan APK, tetapi terbatas dan (hanya) 
untuk caleg di pusat (DPR).  

• Bantuan keuangan partai untuk calegnya biasanya dalam bentuk logistik (bendera, 
kaos), pemenuhan syarat tes kesehatan dan dokumen pendukung. 



OPSI PENDANAAN AFIRMATIF

• Alokasi dana partai politik yang 
khusus untuk pendidikan politik 
kader perempuan.

• Tujuan: kesetaraan gender, kesiapan 
pencalegan, representasi substantif 

Pendanaan 
politik

• Alokasi dana dukungan bagi caleg 
perempuan dalam kampanye pemilu. 

• Tujuan: kebijakan afirmatif, 
kesetaraan kompetisi 

Pendanaan 
pemilu



KERANGKA PENDANAAN AFIRMATIF

Pendanaan Politik

• 30% dari dana bantuan 
keuangan partai dialokasikan 
untuk pendidikan politik 
perempuan.

• Alokasi khusus dari APBN / 
APBD untuk pendidikan 
perempuan di partai politik.

• Alokasi dana dari pemerintah 
(kemendagri / kesbangpol) 
untuk pelatihan caleg 
perempuan (kerjasama 
dengan KPPPA). 

Pendanaan Pemilu

• Biaya syarat pendaftaran 
kelengkapan caleg bagi caleg 
perempuan didanai partai atau 
negara. 

• Sosialisasi caleg perempuan 
dapat didanai oleh partai 
politik, atau dari negara 
melalui KPU (afirmatif). 

• Dana bantuan kampanye 
untuk caleg perempuan dari 
partai politik diatur dalam UU 
Partai Politik. 


