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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA :  Melihat Kembali Penerapan Kuota 30 Persen Perempuan di Partai Politik 

Pemateri :  

1. Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute 

2. Suci Mayang Sari, Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia 

3. Eva Yuliana, Anggota DPR RI Fraksi NasDem 

4. Sri Budi Eka Wardani, Akademisi Universitas Indonesia 

 

Moderator  : Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute 

 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti 

pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute 

 Representasi Perempuan di DPR RI Pemilu tahun 2009 diikuti oleh 100 perempuan  460 laki-laki atau 

sebesar 1,9 persen. Pemilu 2014, diikuti oleh 97 perempuan  463 laki-laki. Tahun 2019 diikuti 118 

perempuan dan 457 laki-laki.  

 Mengapa 30 persen? Angka 30 persen representasi perempuan di parlemen adalah angka minimal 

bagi perempuan untuk dapat memberi peran penting dan ikut serta dalam perumusan kebijakan. 

Pasalnya, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, keputusan sering kali diambil 

berdasarkan mekanisme pemungutan suara. Oleh karena itu, jumlah representasi perempuan menjadi 

penting (Mariyah, 2002). 

 Pengaturan Penerapan Kuota dalam Undang-Undang. Legal Candidate Quotas pada Pasal 245 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk 

menjadi peserta pemilu adalah dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan 

perempuan di daftar bakal calon. Political Party Quotas Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun 

dengan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. 

 Representasi Perempuan di Struktur DPP Partai Politik dan Anggota Legislatif Perempuan di DPR RI 

Berdasarkan Partai Politik menunjukkan hanya partai NasDem yang hanya memenuhi lebih dari 30 

persen.  
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 Partai Politik yang Paling Dianggap Berkomitmen dalam Menghadirkan Perempuan adalah PDIP 

kemudian PSI Hasil jajak pendapat yang dibuat oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy 

Research (TII), yang melibatkan 75 responden anak muda pada 20 April – 11 Mei 2022. 

 Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 1-10 Februari 2022 terhadap 1200 

orang mewakili seluruh provinsi menunjukkan sebanyak 83,3 persen menyatakan setuju Indonesia 

dipimpin oleh presiden/wapres perempuan, dengan latar belakang pengalaman memimpin pada 

jabatan politik yang penting. Metode survei adalah multistage random sampling, 

dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.  

 Rekomendasi yang diberikan adalah 1) Perempuan perlu ditempatkan pada posisi strategis di partai 

politik, 2) Komitmen partai politik untuk menerapkan kuota 30 persen perempuan di setiap tingkatan , 

3) Pengoptimalan bidang perempuan dan organisasi sayap perempuan, 4) Evaluasi kebijakan afirmasi 

terkait perempuan. 

 

Eva Yuliana, DPR RI 

 Penerapan Affirmative action di Partai NasDem sudah banyak di tempat yang strategis. Selain itu, ada 

pendidikan dan pelatihan Caleg serta kader. 

 Keberhasilan Partai NasDem dalam kebijakan afirmasi baik di partai politik maupun DPR RI ada pada 

pola rekruitmen, pemberian nomor urut, dan pelopor politik anti mahar. NasDem mengutamakan 

kualitas, popularitasm dan elektabilitas calon. Pemberian nomor urut atas dan strategis  kepada caleg-

caleg potensial. 

 NasDem menjadi satu-satunya partai politik yang berhasil mendudukkan lebih dari 30 persen kader 

perempuannya sebagai anggota DPR RI. NasDem juga menginisiasi kebijakan-kebijakan yang strategis. 

Selain itu, juga mendorong peran strategis Polwan di tubuh kepolisian RI baik itu diberikan 

peningkatan kompetensi, pemberian jabatan di posisi strategis, dll.  

 Eva Yuliana mengajak perempuan Indonesia untuk berkembang di bidang masing-masing. Seringkali 

kita terjebak dengan menyalahkan diri sendiri jika tidak bisa menyelesaikan pekerjaan domestik.  

 

Suci Mayang Sari, DPP Partai Solidaritas Indonesia 

 Sejak berdiri hingga hari ini PSI konsisten memperjuangkan anti korupsi, anti intoleransi, juga issue 

perempuan dan anak muda. 

 Keberpihakan PSI terhadap afirmasi tercantum pada AD/ART BAB XIII tentang Keterwakilan 

Perempuan pasal 26. 

 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 full online 

menggunakan aplikasi-  ada kurikulum tentang Politik perempuan. 
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 Kurikulum Politik Perempuan di Sekolah Kader PSI salah satunya Memahami Jenis Diskriminasi 

Terhadap Perempuan Dalam Politik.  

 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.  

 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. 

 Pada Pemilu 2019, PSI tercatat sebagai partai yang mendaftarkan caleg perempuan terbanyak ke KPU 

RI, jumlahnya 274 perempuan atau 45%. 

 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. 

 

Sri Budi Eka Wardani, Akademisi Universitas Indonesia 

 Terdapat beberapa tantangan kebijakan afirmasi di partai politik diantaranya: 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,  sisterhood perempuan 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. 

 Terdapat modalitas untuk peningkatan representasi politik perempuang diantaranya: Sudah ada 

kebijakan afirmatif dalam UU pemilu dan UU partai politik; Ruang kontestasi dengan proporsional 

terbuka dapat dimanfaatkan oleh caleg perempuan dalam persaingan pemilu; Gerakan perempuan 

selalu  mengawal implementasi kebijakan afirmasi dan proses kebijakan di parlemen; Penguatan 
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kapasitas politisi dan caleg perempuan melalui pelatihan/pendidikan politik ; dan Pendidikan politik  

bagi rakyat.   

 Pada agenda ke depan, 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. 

 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. 

 

 

FORUM DISKUSI   

 

1. Siti Sahara Uswanas: Saya perwakilan dari timur indonesia dan juga cucu dari pendiri tokoh politik 

serta ikut partisipasi dalam pengaderan berbagai partai. yang ingin saya tanyakan kriteria atau 

persyaratan terbaru sebagai calon dari partai politik bisa di jelaskan lebih detail. menurut saya 

mungkin ada perubahan atau pembaruan persyaratan yang di upgrade untuk calon kandidat dengan 

tager 30 %? 

Jawaban: 

 Suci Mayang Sari: Sampai saat ini belum ada persyaratan baru. Belum tau apakah KPU akan 

mengeluarkan peraturan baru.  

 Eva Yuliana: UU Pemilu kemarin sudah di sahkan. Selama ini tidak ada target perolehan 30 persen. Di 

NasDem, ketika melihat kartu tanda anggota saat ini itu bukanlah target di legislative.  

2. Mbak Dani: Bagaimana kondisi pendanaan ? 
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 Suci Mayang: Kami membuat wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mendukung 

calon-calonnya.  

Closing Statement 

Sri Budi Eko Wardani: “Perlu dilakukan penguatan perempuan dalam partai politik.”  

Ahmad Hidayah: “Partai politik perlu berkomitmen dalam mendorong terlibat aktif dalam politik.” 

Suci Mayang Sari: “PSI perlu masuk ke dalam DPR RI agar dapat turut serta memperbaiki regulasi terkait 

afirmasi perempuan dalam UU Partai Politik.” 

Eva Yuliana: “Perlu untuk saling mengingatkan antar perempuan bahwa kita memiliki kesempatan yang sama 

dengan laki-laki.” 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.  

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

