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ABSTRAK 

Helena Yolanda. 2018. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang. POLITIK DAN PEREMPUAN 

(Penerapan Affirmative action   dalam  Rekrutmen Calon Legislatif Partai 

Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019). Tim Pembimbing: 

Moch. Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP dan Juwita Hayyuning Prastiwi, 

S.IP., M.IP. 

 

Penelitian ini membahas mengenai proses rekrutmen dan penerapan affirmative 

action   di Partai  Solidaritas Indonesia (PSI). Fokus dalam penelitian yaitu untuk 

mengetahui bagaimana proses rekrutmen caleg PSI dan bagaimana upaya PSI 

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukkan untuk 

mengeksplorasi guna mendapatkan pemahaman yang mendalam untuk dapat 

mengetahui mengenai proses rekrutmen caleg  dan bagaimana upaya yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang deskriptif dan 

substantif di PSI.  

 Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa dalam rekrutmen caleg ada dua gelombang dan dalam setiap 

gelombang terdapat tiga tahapan yang harus dilalui yaitu pendaftaran(dalam 

pendaftaran harus menyertakan tulisan mengenai perlawanan terhadap korupsi 

dan intoleransi), tahap kedua yaitu wawancara terbuka yang dapat disaksikan 

secara umum melalui live streaming, dan sosialisasi kepada masyarakat.  

 

PSI melakukan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu 

mencari calon legislatif ke komunitas perempuan, mengarahkan pengurus partai 

untuk menjadi calon legislatif, lebih mengutamakan perempuan untuk menjadi 

calon legislatif, memberikan pendidikan politik, yaitu mengenai kampanye, isu 

perempuan dan perjuangan hak perempuan. 
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ABSTRACT 

Helena Yolanda, 2018. Departement of Political Science, Faculty of Social 

and Political Science, Brawijaya University, Malang. Politics and women 

(Application of Affirmative Action in Recruitment of Legislative Candidates 

for the Indonesian Solidarity Party Ahead of 2019 Legislative Election). 

Supervised by Moch. Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP dan Juwita 

Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP. 

 

 
 

This study discusses the process of recruitment and application of affirmative 

action at the Indonesian Solidarity Party (PSI). The focus of the research is to find 

out how the process of recruiting PSI candidates and how the PSI attempts to 

increase women's representation in parliament. This study uses a qualitative 

approach that is used to find information sources that can be used to identify 

descriptive and substantive representations of women at PSI. 

 The results obtained from the research that has been carried out can be 

concluded that in the recruitment of candidates there are two waves and in each 

wave there are three stages that must be passed. There are registration (in 

registration must be through writing against corruption and intolerance), both of 

which are open interviews that are generally disseminated through live streaming, 

and socialization to the public. 

  PSI made efforts to increase women's representation, namely to look 

for legislative candidates to the women's community, to direct party 

administrators to become legislative candidates, to prioritize women as legislative 

candidates, to provide political education, namely on campaigns, women's issues 

and the struggle for women's rights. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, upaya dalam membangun 

demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan bukanlah suatu hal yang mudah. 

Esensi demokrasi yaitu  membangun sistem politik yang didasarkan pada 

kedaulatan rakyat, dimana demokrasi memberi kesempatan, akses dan peluang 

yang sama bagi warga negara dan kelompok dalam masyarakat untuk terlibat 

dalam proses politik. Demokrasi merupakan pilihan sistem politik yang menjadi 

kesepakatan bersama sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia 

yaitu kesejahteraan  rakyat. Namun, kesetaraan dan keadilan gender hingga saat 

ini masih menjadi permasalahan utama dibanyak negara, termasuk Indonesia  

dalam mengupayakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.  

Dapat diakui bahwa budaya patriarki di Indonesia masih mengakar kuat 

dalam masyarakat hingga kedalam tubuh partai politik. Dimana politik dinegara 

ini masih dianggap merupakan tempat bergelut meraih kekuasaan dan sarana 

tempat orang beradu kekuasaan untuk dapat mempertahankan maupun 

memperluas pengaruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa politik merupakan 

sesuatu yang berkaitan dengan adanya power atau kekuasaan sehingga sejak dulu 

politik sangat kental dikatikan dengan dunia laki-laki dan seakan tabu apabila 

perempuan terlibat didalamnya.
1
 Dengan kondisi seperti ini berdampak pada 

                                                      
1
 Navezhda Shvedova.(1999). Kendala-kendala  terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen, 
dalam Perempuan di Parlemen; Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan. Jakarta: Yayasan 
Jurnal Perempuan.hlm.17 
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perempuan kurang mendapat akses yang luas, selain itu perempuan mendapat 

diskriminasi, kekerasan, pelabelan yang buruk sehingga perempuan ditempatkan 

sebagai posisi yang lemah.
2
  Hal tersebut mengakibatkan struktur politik dalam 

partai politik didominasi laki-laki dan menciptakan budaya yang „mengeluarkan‟ 

perempuan dari ranah publik (politik). Hal tersebut sangat disayangkan karena 

seharusnya partai politik  merupakan jembatan bagi perempuan untuk dapat 

memasuki area publik (politik). 

Apabila mengacu pada sistem demokrasi, keberadaan partai politik 

merupakan lembaga politik yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi 

masyarakat karena dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan 

(keterwakilan di parlemen), representasi dan akuntabilitas di segala bidang 

menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang bermakna Demokrasi yang 

bermakna dan sempurna yaitu demokrasi yang memperjuangkan kepentingan 

mayoritas penduduk Indonesia, yang pada kenyataannya penduduk yang 

mayoritas tersebut didominasi oleh kaum perempuan.
3
 Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, seyogyanya partai politik dapat membentuk kebijakan yang 

memprioritaskan perempuan di dalam parlemen, tuntutan ini bertujuan agar 

persoalan perempuan mendapatkan prioritas, perhatian dan perbaikan kehidupan 

untuk dapat lepas dari berbagai kemiskinan, kebodohan, penindasan, 

keterbelakangan dan mendapat perlakuan yang adil dan setara. 

                                                      
2
 Mustanul Sania Huda. Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap 
Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan). Jurnal Administrasi Publik 
(JAP), Vol. 2, No.2, hlm.319 

3
 Agregasi Antara.2017. diakses dari https://news.okezone.com/read/2017/09/27/ 
337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-program-menteri-
yohana-untuk-2019 pada 30 Mei 2018 pukul 21.40 

https://news.okezone.com/read/2017/09/27/%20337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-program-menteri-yohana-untuk-2019
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/%20337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-program-menteri-yohana-untuk-2019
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/%20337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-program-menteri-yohana-untuk-2019
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Semua tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila sistem perwakilan 

di parlemen telah dipenuhi secara lebih imbang karena yang paling mengerti akan 

kebutuhan serta kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Sehingga,  

partisipasi perempuan di parlemen atau dalam proses pembuatan atau 

pengambilan keputusan atau kebijakan menjadi hal yang sangat signifikan atau 

mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan atau yang disebut dengan 

ketidakadilan gender yang selama ini terjadi di dalam masyarakat.
4
 Sehingga, 

keberadaan perwakilan perempuan di parlemen akan sangat menentukan masa 

depan perempuan itu sendiri, baik dibidang politik maupun dibidang lainnya 

seperti dalam ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 

Peran partai politik yang mendukung penuh adanya keterlibatan 

perempuan dalam politik menjadi sangat besar artinya karena partai politik 

merupakan wadah awal perempuan untuk berproses dalam bidang politik. Di 

partai politik dengan adanya keterlibatan perempuan diharapkan akan 

mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan yang optimal. Oleh karena itu 

kebijakan dan peranan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan 

perempuan di parlemen sangat menentukan masa depan kualitas dan kuantitas 

perempuan di parlemen. . 

Di Indonesia sendiri pada era reformasi  keterlibatan perempuan dalam 

dunia politik mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan 

keterwakilannya, yaitu dengan disahkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Pasal 173 (e) yaitu partai politik peserta pemilu menyertakan paling sedikit 30% 

                                                      
4
 Ibid., hlm.32 
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(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik 

tingkat pusat, selain itu dalam pasal 245 juga disebutkan mengenai daftar bakal 

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan 

paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 

Affirmative action   merupakan kebijakan yang mengatur agar kelompok 

atau golongan tertentu memperoleh peluang yang sama atau setara yang pada 

awalnya muncul pada masa pemerintahan Presiden John F Kennedy atas respon 

terhadap sosial ekonomi yang terjadi pada waktu itu.
 5  

Kemudian kebijakan 

affirmative action diimplementasikan ke dalam ranah politik yang  mencerminkan 

keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Keterwakilan 

perempuan dalam politik merupakan salah satu upaya dalam persamaan hak 

antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan affirmative action   diterapkan untuk 

dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di pemerintahan dengan 

memberlakukan sistem kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Sistem kuota 

dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk mempercepat kesetaraan antara laki-

laki dan perempuan dalam perpolitikan.  

Menurut Henry Subiakto partisipasi politik perempuan tidak hanya 

dilakukan dengan memberikan suara, tetapi juga dilakukan dengan cara 

perempuan mencalonkan dirinya dalam kancah politik. Menurutnya selama ini 

jumlah keterlibatan perempuan di dunia politik memang mengalami peningkatan 

yang lebih baik,  namun kondisi tersebut tidak menunjukkan perubahan yang 

                                                      
5
 Nanda S Wahyuni. 2016. https://www.qureta.com/post/perempuan-berpolitik-jangan-pandang-

sebelah-mata diunggah pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 21.14 

https://www.qureta.com/post/perempuan-berpolitik-jangan-pandang-sebelah-mata
https://www.qureta.com/post/perempuan-berpolitik-jangan-pandang-sebelah-mata
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signifikan.
6
 Keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga politik 

formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Semakin 

rendahnya proporsi keberadaan perempuan yang berpartisipasi aktif di institusi 

politik juga mempersempit ruang gerak sekaligus suara perempuan yang terwakili, 

sehingga kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi perempuan, karena tidak 

hanya berdampak bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan dalam perpolitikan 

negara. Namun, keterbatasan partisipasi perempuan ini memengaruhi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, terhadap upaya pemberdayaan perempuan,  

yaitu pada tidak optimalnya artikulasi politik dan kepentingan perempuan.
7
  

Para perempuan calon legislatif maupun yang sudah menjadi anggota, 

dinilai masih kurang mampu mengoptimalkan kedudukan yang dimilikinya untuk 

dapat mengatasi isu–isu serius perempuan seperti kesejahteraan perempuan, 

jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerjaan perempuan, dan masih 

banyak hal kurang digunakan sebagai amunisi retorika politik untuk dibawa ke 

ranah publik yang lebih besar bagi perjuangan kesetaraan dan keadilan gender 

bagi kaum perempuan di Tanah Air, dimana perjuangan mereka lebih 

memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam hal jumlah atau kuantitas saja.
8
 

Meski upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang politik 

dan pemerintahan cukup gencar dilakukan, seperti adanya penetapan Undang – 

undang yang mengatur mengenai keterlibatan perempuan dalam Partai Politik, 

namun hasil pemilu anggota legislatif 2014 belum menunjukkan angka 

                                                      
6
 Henry Subiakto, hal.189-190 

7
 Ibid., hal.182 

8
 Ibid., hal.187 
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keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 17.34% dari 30% 

keterwakilan perempuan yang semestinya di DPR. 

Berikut data jumlah kursi dan presentase yang diperoleh perempuan DPR RI 

mulai tahun 1955 hingga 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan dalam DPR. 

 

Tahun Pemilu 

Jumlah Anggota 

DPR 

Anggota DPR 

Perempuan 

 

Presentase 

1955 - - 5.9 

1971 460 33 7,2 

1977 460 34 7,4 

1982 500 38 8,3 

1987 500 57 11,4 

1992 500 61 12,2 

1997 500 57 11,4 

1999 500 40 8,0 

2004 550 62 11,2 

2009 560 104 18,6 

2014 560 97 17,3 

Sumber: Prof. Hafied.Cangara, M.Sc., Ph.D. Komunikasi Politik. hlm.326 

 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa walaupun undang-undang mengenai 

batas kuota minimal sudah ditetapkan sejak pemilu 2004, namun hingga pada saat 

pemilihan umum pada tahun 2014 batas minimal tersebut belum dapat dicapai. 

Meskipun demikian, adanya pemberian batas minimal jumlah perempuan dalam 

legislatif memang perlu dilakukan, karena tanpa adanya kuota 30% tersebut partai 

politik tidak akan serius menangani masalah keterwakilan perempuan dan 

merupakan salah satu upaya dalam mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan di bidang politik. Sehingga, keberadaan perempuan di lembaga 
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legislatif dianggap mampu membawa aspirasi kepentingan perempuan yang 

selama ini terabaikan. 

Keberadaan partai politik sangat berperan dalam meningkatkan 

keterwakilan perempuan dalam dunia perpolitikan, mengingat partai politik 

memiliki tujuan dan cita-cita yaitu tidak hanya memengaruhi kebijakan publik 

secara luas, namun juga mengarahkan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan  

tersebut melalui perwakilan yang telah ditempatkan pada jabatan publik. Hal 

tersebut sesuai dengan salah satu prinsip dasar partai politik yaitu partai sebagai 

pembuat kebijakan (policymaker) dimana perwakilan anggota partai yang telah 

menduduki jabatan publik berperan dalam penghimpun dan penyalur aspirasi 

politik masyarakat secara konstitusional dan memiliki kekuasaan untuk 

memengaruhi dalam pengambilan kebijakan. 

Menjelang Pemilihan Umum 2019, partai politik berlomba-lomba untuk 

dapat menarik simpati dan partisipasi politik masyarakat. Terdapat 16 partai 

politik yang mencalonkan diri untuk dapat mengikuti Pemilihan umum 2019, 

namun pada tanggal 17 Februari 2018 Ketua KPU Arif Budiman mendeklarasikan 

14 Partai Politik yang lolos verifiasi secara faktual nasional, keempatbelas partai 

tersebut yaitu: Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai 

Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Golkar, 

Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 
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Nasional Demokrat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan 

dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
9
  

Aspek yang dinilai dalam seleksi administrasi dan verifikasi faktual 

mencakup keberadaan pengurus inti partai politik pada tingkat pusat, keterwakilan 

perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Selain itu, 

di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 

persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir yaitu adanya pengurus 

sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 

provinsi.
10

 

Dari keempat belas Partai Politik yang dinyatakan lolos dan dapat 

mengikuti Pemilu 2019 masih sedikit Partai Politik yang memprioritaskan 

keterlibatan perempuan. Hanya ada satu partai yang memiliki keterwakilan 

perempuan lebih dari 50 persen, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Berikut adalah 

data Partai Politik peserta pemilihan umum 2019 beserta dengan keanggotaan 

perempuan dalam partai tersebut. 

 

Tabel 1.2 Jumlah Anggota  Perempuan Partai Politik pada Pemilu 2019.
 11

 

No Nama Partai Politik Jumlah Anggota Presentase 

Anggota 

Perempuan 

1 Partai Amanat Nasional 496.623 32,46% 

2 Partai Berkarya 409.022 36,36% 

3 PDI Perjuangan 339.224 38,46% 

                                                      
9Kemala, Ambaranie Nadia. 2018. Diakses dari https://nasional.kompas.com/ 

read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019 pada 20 Februarti 2018 
pukul 19.32 

10
 Ibid. 

11
 Antara News. 2018. Diakses dari https://www.antaranews.com/infografis/686450/686450 
diunggah pada 24 Februari 2018 pukul 22.41 

https://nasional.kompas.com/
https://www.antaranews.com/infografis/686450/686450
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4 Demokrat 412.397 31,49% 

5 Gerindra 468.519 38,78% 

6 Garuda 693.191 36,36% 

7 Golkar 675.088 31,41% 

8 Hanura 828.225 33,33% 

9 Partai Keadilan Sejahtera 300.158 32,89% 

10 Partai Kebangkitan Bangsa 375.254 38,77% 

11 Nasional Demokrat 402.769 36% 

12 Persatuan Indonesia 629.859 32% 

13 Partai Persatuan 

Pembangunan 

390.983 32,39% 

14 Partai Solidaritas Indonesia 332.172 66,66% 

Sumber: Antara News, tahun 2019.
12

 

Partai Solidaritas Indonesia merupakan salah satu dari empat Partai Politik baru 

yang pertama kali akan mengikuti Pemilihan Umum, dan merupakan partai politik 

yang memiliki keterwakilan perempuan paling tinggi, yakni 66,66%.  Partai 

Solidaritas Indonesia merupakan partai politik baru yang baru didirikan pada 16 

November 2014.  

Secara filosofis, Partai Solidaritas Indonesia berkeyakinan bahwa untuk 

dapat mengatasi permasalahan yang muncul pada saat itu kurang tepat apabila 

dijalankan dengan cara yang sama dimasa lalu, sehingga dibutuhkan sebuah partai 

politik baru yang dijalankan oleh orang-orang baru yang tidak memiliki 

keterikatan dengan kekuatan politik lama. Sehingga, menurut PSI pembentukan 

partai baru merupakan sebuah kebutuhan dan PSI percaya bahwa sirkulasi 

kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanya akan menjadi ajang reproduksi 

masa lalu tanpa adanya sesuatu yang benar-benar baru.
13

 

                                                      
12

 https://www.antaranews.com/berita/686450/partai-politik-peserta-pemilu-2019 
13

 Tim PSI, ABC Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta , 2015. hlm.1-5 
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Beberapa perbedaan  PSI dengan partai lainnya yakni,
14

 yang pertama, PSI 

merupakan partai baru yang memiliki  karakter dan nilai dasar yang dianut PSI 

seperti syarat dapat bergabung dengan PSI,  dimana Partai Solidaritas Indonesia 

konsisten merekrut pengurusnya yang tidak pernah menjadi bagian dari partai 

politik lama dan tidak memiliki keterikatan dengan kekuatan politik lama, 

sehingga PSI dapat konsisten dalam melakukan gerakan politik yang baru tanpa 

harus terikat dengan kepentingan politik yang lama, sehingga tidak memiliki 

rekam jejak dan citra yang buruk terhadap partai politik sebelumnya. Ketiga, PSI 

merupakan Partai Politik yang memberikan porsi yang besar pada perempuan, hal 

ini dibuktikan dengan selain jumlah keterwakilannya yang didominasi oleh 

perempuan, perempuan dalam PSI juga menempati posisi strategis, dalam 

pengurus pusat PSI, 6 dari 9 pengurus adalah perempuan, seperti Grace Natalie 

selaku ketua umum, Suci Mayang Sari (Bendahara umum), Isyana Bagoes Oka 

(Ketua DPP), Tsamara Amany (Ketua DPP), Danik Eka Rahmaningtyas (Wakil 

Sekretaris Jenderal) dan Lila Zuhara (Wakil Bendahara Umum).
15

  

Gerakan politik PSI tidak hanya menargetkan batas minimal 30% 

perempuan, tetapi juga seluruh keputusan politiknya diambil melalui keterlibatan 

aktif perempuan didalamnya, dimana keputusan politik yang diambil 

diorientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial seperti anak dan 

perempuan.
16

  PSI akan melindungi perempuan dari kekerasan domestik dalam 

rumah tangga (KDRT), menindak tegas pelaku KDRT, serta menekan tingkat 

                                                      
14

 Ibid., hal.24 
15

 https://psi.id/pimpinan-pusat/ diunggah pada 5 Maret 2018 23.12 
16

 https://psi.id/berita/content/platform-4-sosial-budaya-dan-agama/ diunggah pada 5 Maret 
2018 pukul 22.13 

https://psi.id/pimpinan-pusat/
https://psi.id/berita/content/platform-4-sosial-budaya-dan-agama/
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kematian ibu saat melahirkan dan menekan tingkat kehamilan yang tidak 

diinginkan/direncanakan. Negara harus campur tangan dengan apa yang terjadi 

dengan perempuan di rumah. Di ruang publik, PSI akan menjamin perlindungan 

atas kebutuhan khusus (menstruasi, melahirkan, menyusui, membesarkan balita) 

perempuan dalam dunia kerja pekerjaan. PSI juga akan meniadakan peraturan 

daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, serta mendorong pengupahan 

yang sama antara pria dan perempuan di tempat kerja Berkaitan dengan 

eksploitasi seksual, PSI akan memerangi perdagangan perempuan, mencegah 

perempuan terjerat dalam profesi pekerja seksual serta menjamin perlindungan 

bagi perempuan dari pelecehan seksual di ruang  publik dan privat. Sejalan 

dengan itu, PSI akan mendorong pemberian sanksi hukum seberat-beratnya bagi 

pelaku kejahatan seksual.
17

 

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa Partai Solidaritas Indonesia 

merupakan salah satu partai baru yang lolos dan dapat mengikuti pemilihan umum 

pada tahun 2019, yang menarik adalah PSI merupakan partai baru yang 

pengurusnya merupaka tokoh baru yang yang tidak memiliki latar belakang 

menjabat sebagai pengurus dipartai lainnya, seleksi yang ketat  pada saat ingin 

menjadi pengurus partai menjadikan seluruh pengurus partai PSI merupakan 

orang baru dan tidak memiliki keterikatan di partai lainnya. Selain itu jumlah 

keterwakilan perempuan yang besar pada partai ini yakni sebesar 66,66% 

menjadikan PSI merupakan partai dengan keterwakilan perempuan  tertinggi 

dalam pemilu 2019.  

                                                      
17

 Ibid.  
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Adanya pergerakan PSI yang memiliki  keterwakilan perempuan yang 

besar  merupakan fenomena yang masih jarang dilirik oleh partai lain di 

Indonesia. Penelitian ini lebih dalam akan membahas bagaimana penerapan 

Affirmative Action   dalam proses rekrutmen calon Legislatif Partai Solidaritas 

Indonesia menjelang pemilu 2019 dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PSI 

dalam meningkatkan keterwakilan yang substantif dan deskriptif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana praktek Affirmative Action   dalam proses rekrutmen calon 

anggota legislatif perempuan di Partai Solidaritas Indonesia? 

2. Bagaimana Partai Solidaritas Indonesia mendorong keterwakilan deskriptif 

dan substantif perempuan melalui proses pencalegan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan fokus masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana proses praktek affirmative action dalam   

     rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di Partai Solidaritas    

     Indonesia. 

 2. Untuk mengetahui upaya PSI dalam meningkatkan keterwakilan yang  

    deskriptif dan substantif di Partai Solidaritas Indonesia 
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1.4 Manfaat Penelitian  

a) Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan lebih dalam terkait dengan 

affirmative action   serta pola rekrutmen partai politik yang telah didapatkan 

dalam bangku perkuliahan dengan mencoba mengaplikasikannya pada penelitian 

ini, selain itu menambah bahan informasi, wawasan, serta pengetahuan, dan  dapat 

digunakan sebagai masukan untuk peneliti-peneliti yang memiliki tema yang 

relevan pada masa yang mendatang. 

b) Manfaat Praktis 

Dapat menjadi bahan kajian bagi semua pihak yang berkaitan dengan rekrutmen, 

khususnya bagi partai politik lain dalam memenuhi affirmative action    

1.5 Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan penelitian dengan fokus pembahasan yaitu bagaimana 

penerapan  Affirmative Action  dan juga pola rekrutmen dalam Partai Solidaritas 

Indonesia maka dalam sub bab ini akan disajikan penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan konsep maupun teori dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti, maka penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian; 

Nama Peneliti 

Fokus Penelitian Jenis Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

Pola Rekrutmen 

Calon Anggota 

Legislatif: ”Studi 

Komparasi 

Antara Partai 

Amanat Nasional 

dengan Partai 

Gerakan 

Indonesia Raya 

Tahun 2014 di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta” 

 

Nama Peneliti: 

Besty Anindya 

Nur Azni 

Fokus penelitian 

ini yaitu untuk 

mengetahui pola 

rekrutmen yang 

dijalankan oleh 

PAN dan Partai 

Gerindra terhadap 

calon anggota 

legislatif caleg 

DPRD Provinsi 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

penelitian 

deskriptif dengan 

metode penelitian 

kualitatif 

Penelitian ini 

menggunakan 

objek yang 

berbeda, yaitu 

meneliti PAN dan 

Gerindra 

Implementasi 

Kuota 30% 

Keterwakilan 

Perempuan dalam 

Rekrutmen Calon 

Legislatif Oleh 

Partai Politik di 

Kota Padang 

 

Nama Peneliti: 

Drs. Syamsir, 

M.Si 

Fokus dari 

penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui 

implementasi kuota 

30% keterwakilan 

perempuan dalam 

rekrutmen calon 

legislatif di Kota 

Padang, yaitu di 

partai PKS, PAN, 

Golkar, Demokrat 

dan PPP. 

Dalam penelitian 

ini menggunakan 

penelitian 

kualitatif untuk 

menghasilkan data 

deskriptif. 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan penelitian 

yang akan peneliti 

teliti yaitu pada 

penelitian ini 

objeknya yaitu 

lima partai besar 

hasil pemilu 

legislatif 2004 di 

Kota Padang yaitu 

PKS, PAN, 

Golkar, Demokrat 

dan PPP 
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Penerapan. 

Affirmative action   

dan Proses 

Rekrutmen Calon 

Anggota 

Legislatif Partai 

Kebangkitan 

Bangsa (PKB) 

Pada Pemilu 2009 

 

Nama Peneliti: 

Esty Ekawati 

 

 

Penelitian.ini 

berfokus pada 

Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) 

menerapkan 

Affirmative action   

baik dalam intenal 

partai maupun pada 

pemilu 2009. 

Metode penelitian 

ini adalah 

penelitian 

kualitatif dan 

bertipe deskriptif 

analitis.  

Pada penelitian ini 

objek 

penelitiannya 

ialah Partai 

Kebangkitan 

Bangsa pada 

pemilu 2009 

 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018. 

 

1.  Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: :”Studi Komparasi Antara Partai 

Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah 

Istimewa Yogyakarta” 

Penelitian pertama diterbitkan pada tahun 2014, Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Yogyakarta  yang dilaksanakan oleh Besty Anindya Nur Azni, penelitian 

ini mendeskripsikan mengenai komparasi antar dua partai yaitu Partai Amanat 

Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya dan berfokus pada perbedaan 

pola rekrutmen calon legislatif tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

dua partai tersebut. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini yaitu Ada beberapa perbedaan pokok pola 

rekrutmen calon legislatif DPRD partai Gerindra dan PAN di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Perbedaan tersebut antara lain pada saat seleksi awal Bacaleg yang 

menggunakan cara yang berbeda, dimana PAN menggunakan strategi pembuatan 
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visi misi berwujud paper dengan menurunkan platform partai, sedangkan partai 

Gerindra seleksi awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang 

ketugasan dewan, dan tes psikologis perbedaan penggunaan media sosialisasi 

eksternal partai. Selain itu pada PAN hanya merekrut Bacaleg Kader partai 

terlebih dahulu, sedangkan Partai Gerindra merekrut baik kader maupun non kader 

partai. Selain berbagai perbedaan diatas, terdapat persamaan dari pola rekrutmen 

yang digunakan. Persamaan tersebut seperti pada aspek peraturan perundangan 

yang mereka jadikan acuan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., 

 

2. Implementasi Kuota .30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon 

Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang 

Penelitan ini dilakukan oleh Drs. Syamsir, M.Si Fakultas Ilmu-Ilmu Soisal 

Universitas Negeri Padang yang diterbitkan pada Bulan November 2005. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan implementasi 

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai 

politik di kota Padang, khususnya yang dilakukan oleh lima partai besar hasil 

pemilu legislatif 2004 yaitu : (1) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ; (2) Partai 

Amanat Nasional (PAN) ; (3) Partai Golongan Karya (Golkar) ; (4) Partai 

Demokrat ; dan (5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk 

menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-
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orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan.dari penelitian ini dapat diketahui 

bahwa Proses penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai 

politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan 

partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa ha1 yang sama, seperti 

tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi 

dalam partai politik, prestasi serta hal-ha1 yang terkait dengan kapabiltas, 

akseptabilitas serta popularitas daripada caleg. Selain itu juga implementasi kuota 

30% keterwakilan perempuan pada setiap partai ternyata mengalami banyak 

kendala seperti kekurangan calon perempuan yang berkualitas, kurangnya 

pimpinan partai dalam melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 

2003 dan mepetnya waktu yang teralokasi bagi pimpinan partai politik dalam 

menjaring sebanyak mungkin calon perempuan. 

3. Penerapan  Affirmative Action   dan Proses Rekrutmen Calon Anggota 

Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 2009. 

Penelitian ini dilaksanakan oleh Esty Ekawati yang diterbitkan pada bulan 

Desember tahun 2012 oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Indonesia. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam penerapan Affirmative Action   baik dalam 

internal partai maupun pada pemilu 2009. Dalam penelitian ini juga membahas 

mengenai proses rekrutmen calon anggota legislatif PKB dan peran dari Tim 

Mantap dalam proses rekrutmen pada pemilu 2009, selain itu juga membahas 

mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perempuan PKB dalam 
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partisipasi politik baik di internal maupun dalam pemilu. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan bertipe deskriptif analitis dan 

pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga 

berasal dari situs internet, dokumen partai, dan makalah kebijakan. 

Hasil temuan dari penelitian ini menunjjukan bahwa PKB menerapkan 

kebijakan afirmasi dalam dua hal; yaitu yang pertama, tindakan afirmasi pada 

internal partai yaitu memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam struktur 

kepengurusan partai dan aturan tersebut tertuang dalam AD/RT PKB. Dan yang 

kedua yakni tindakan afirmasi pada pemilu 2009,  dimana PKB mencalonkan 34% 

perempuan (134 perempuan) dalam daftar caleg tetap (DCT) PKB pada pemilu 

2009 dan menempatkan satu perempuan diantara tiga nama caleg. Dalam DCT 

PKB tersebut, ada 9 perempuan menempati nomor urut 1 Ada 24 caleg perempuan 

pada nomor urut 2 dan 46 caleg perempuan di nomor 3. 

 

1.6 Kekosongan Studi 

Pada subbab ini, peneliti akan membahas dan membandingkan penelitian 

terdahulu dengan materi penelitian “Penerapan Affirmative Action dalam 

Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu 

Legislatif 2019” sehingga dapat mengetahui perbedaan dan hasil yang diteliti 

dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Tiga penelitian yang peneliti 

jabarkan sebelumnya memiliki dua variabel yang sama dengan penelitian yang 

diteliti dalam tulisan ini yaitu terkait dengan rekrutmen politik dan penerapan 

impelemtasi kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, dengan adanya 
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persamaan variabel tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dalam pembahasan dapat tulisan ini. 

Pada penelitian Besty Anindya Nur Azni yang berjudul “Pola Rekrutmen 

Calon Anggota Legislatif: :”Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional 

dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa 

Yogyakarta” Dalam penelitian ini berfokus pada komparasi antar dua partai yakni 

Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya dalam perbedaan 

pola rekrutmen calon legislatif partai tersebut pada tahun 2014 di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dalam tulisannya tidak ditemukan pembahasan mengenai bagaimana 

rekrutmen yang mereka lakukan untuk mendapatkan caleg perempuan. 

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh oleh Drs. Syamsir, 

M.Si dengan judul penelitian “Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan 

dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang” dalam 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan implementasi 

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai 

politik di kota Padang, dan berfokus pada lima partai besar hasil pemilu legislatif 

2004 yaitu : (1) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ; (2) Partai Amanat Nasional 

(PAN) ; (3) Partai Golongan Karya (Golkar) ; (4) Partai Demokrat ; dan (5) Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP). Penelitian ini tidak meneliti terkait Partai 

Solidaritas Indonesia dalam Pemilu legislatif 2019. 

Penelitian ketiga yaitu “Penerapan Affirmative Action dan Proses 

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada 

Pemilu 2009” oleh Esty Ekawati. Dalam penelitian ini objek yang diteliti berbeda 
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dengan yang peneliti lakukan, yaitu dalam penelitian terdahulu yang ketiga ini, 

berfokus kepada Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilu 2009. 

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas dapat diketahui 

adanya perbedaan dan persaman dari tiga  penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini. Dari pemaparan diatas belum ada sama penelitian yang mengkaji mengenai 

penerapan Affirmative Action  dalam rekrutmen caleg PSI dalam Pemilu Legislatif 

2019,  mengingat Partai Solidaritas Indonesia pada tahun 2019 mendatang baru 

pertama kali mengikuti pemilu legislatif. Oleh karena itu, penelitian akan memberi 

ilmu baru dalam kajian ilmu politik khususnya dalam bagaimana cara partai untuk 

dapat meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif dan deskriptif agar 

keterwakilan perempuan dalam politik dapat meningkat. 

Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang memiliki jumlah caleg 

tertinggi dalam pemiu legislatif 2019 yaitu sebanyak 252 caleg perempuan 

(45,57%). Namun, dalam  presentase caleg Partai Solidaritas Indonesia berada 

dibawah PKPI yang memiliki caleg perempuan 55,93% dan caleg perempuan 

Partai Garuda terdapat 48%. Alasan peneliti memilih Partai Solidaritas Indonesia 

apabila dibandingkan dengan PKPI dan Garuda yaitu peneliti tertarik untuk 

mengetahui dengan angka keterlibatan dan keterwakilan perempuan yang tinggi 

baik dalam kepengurusan maupun dalam DPP, apakah PSI juga memberikan 

Affirmative Action terhadap perempuan dalam pencalegan pemilu legislatif 2019. 

 

  



21 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Demokrasi dan Keadilan Gender 

Demokrasi adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang diartikan dalam 

bentuk tatanan kehidupan dimana warga negara menikmati kebebasan hak-hak 

dasarnya, serta ada jaminan hukum agar warga negara dapat mengekspresikan 

aspirasinya secara maksimal dan terbuka. Dalam paham kedaulatan rakyat 

(democracy), rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam suatu negara.
18

  Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat 

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam wujud partisipasinya dalam  

ranah politik seperti dalam pemilu. Selain itu melalui sistem demokrasi juga 

mengutamakan kepentingan umum warga negara, yaitu melalui representasi 

(perwakilan) yang menunjukan kepentingan publik melalui suara mayoritas. 

Henry B. Mayo dalam bukunya An Introduction to Democratic Theory 

mengungkapkan mengenai definisi sistem politik yaitu:  

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan 

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan politik.”
19

 

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem politik yang 

demokratis yaitu dimana setiap kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar 

                                                      
18

 Jimly Asshiddie. (2011). Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.hlm.141 
19

 Henry B.Mayo.(2012).  “An Introduction to Democratic Theory” dalam Miriam Budiardjo, Dasar-
Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.hlm.117  
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mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan yang 

ditetapkan dalam waktu tertentu yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik 

dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik dalam 

masyarakat.  

Roberth Dahl mencirikan demokrasi dengan adanya jaminan kelembagaan 

sebagai: (1) kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi (2) 

kebebasan mengeluarkan pendapat, (3) Hak untuk memilih, (4) Kesempatan 

menjadi pejabat pemerintah, (5) Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam 

mencari dukungan, (6) Hak bagi pemimpin politik bersaing dalam meraih 

dukungan suara, (7) Sumber-sumber informasi alternatif (8) Pemilihan umum 

yang bebas dan adil, (9) Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung 

pada perolehan suara dan preferensi lainnya. 

Dalam sistem kedaulatan rakyat (democracy), rakyat merupakan pemilik 

dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 
20

 Berdasarkan  prinsip 

tersebut maka Indonesia melaksanakan pemilu secara terjadwal dan berkala dalam 

mengisi jabatan politik.  Dasar konstitusional diselenggarakannya pemilu yaitu 

tertera dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut undang-undang dasar”. Artinya dalam menjalankan sistem pemerintahan 

baik pembuat kebijakan maupun pengambilan keputusan harus didasari oleh 

kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, apabila tidak diselenggarakannya pemilu, 

maka hilanglah sifat dari demokrasi dari suatu negara sehingga negara demokratis 
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dapat tercermin dari pelaksanaan pemilu, sehingga penyelenggaraannya harus 

dilakukan secara berkualitas.  

Di samping itu, demokrasi menjamin perlindungan hak asasi setiap warga 

negara dengan tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, ras, golongan, kelas 

maupun agama melalui aturan hukum yang berlaku. Negara yang demokratis 

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (perempuan dan laki-laki) 

melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti amanat UUD 1945 

Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. Hal ini bermakna bahwa demokrasi juga merupakan konsep 

yang berikhtiar untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat secara 

keseluruhan, terimplisit kedaulatan dan hak perempuan sebagai bagian dari rakyat 

yang seharusnya mendapatkan perlakuan adil gender. Dalarn negara demokrasi, 

salah satu poin penting yang menjadi ukuran adalah adanya jarninan kesetaraan 

dan keadilan gender bagi setiap warga negara urrtuk menduduki jabatan publik. 

Salah satu bentuk dari negara demokrasi yaitu keberadaan partai politik 

yang merupakan lembaga politik yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi 

dari masyarakat. Dalam mewujudkan demokrasi yang bermakna,  persoalan 

partisipasi perempuan (keterwakilan di parlemen), representasi dan akuntabilitas 

di segala bidang menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang bermakna. 

Demokrasi yang bermakna dan sempurna merupakan demokrasi yang 

memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yang pada 

kenyataannya penduduk yang mayoritas tersebut didominasi oleh kaum 
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perempuan.
21

 Berdasarkan pertimbangan tersebut, seyogyanya partai politik dapat 

membentuk kebijakan yang mempriorotaskan perempuan di dalam parlemen, 

tuntutan ini bertujuan agar persoalan perempuan mendapatkan prioritas, perhatian 

dan perbaikan kehidupan untuk dapat lepas dari berbagai kemiskinan, kebodohan, 

penindasan, keterbelakangan dan mendapat perlakuan yang adil dan setara. 

Semua tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila sistem perwakilan 

di parlemen telah dipenuhi secara lebih imbang karena yang paling mengerti akan 

kebutuhan serta kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Sehingga, 

partisipasi perempuan di parlemen atau dalam proses pembuatan atau 

pengambilan keputusan atau kebijakan menjadi hal yang sangat signifikan atau 

mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan atau yang disebut dengan 

ketidakadilan gender yang selama ini terjadi di dalam masyarakat.
22

 Sehingga, 

keberadaan perwakilan perempuan di parlemen akan sangat menentukan masa 

depan perempuan itu sendiri, baik dibidang politik maupun dibidang lainnya 

seperti dalam ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 

Berkaitan dengan kesetaraan gender, ada himbauan dari 

CEDAW(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts 

Women) PBB ditahun 1974 kepada negara-negara yang menandatangani Konvensi 

(termasuk negara Indonesia). Salah satu himbauan CEDAW PBB tersebut yaitu 

mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan 

melaksanakan tindakan affirmatif. Dalam pasal 4 CEDAW PBB, menyatakan 

bahwa “tindakan affirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang 
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dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki 

dan perempuan”. Pengertian awal dari tindakan affirmatif tersebut yaitu “hukum 

dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu 

pemberian konpensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna 

mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan pekerjaan.  

Keadilan gender yaitu suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki 

melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan 

berperan bagi perempuan dan laki-laki. USAID (United States Agency for 

International Development) menyebutkan bahwa “Gender Equity is the process of 

being fair to women and men To ensure fairness, measures must be available to 

compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men 

from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to 

eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.” 

(Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil baik pada 

perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan keadilan tersebut, harus tersedia 

suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang 

mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan.  

Dalam Konferensi perempuan di Beijing juga merumuskan pengertian 

keadilan gender, yaitu proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses 

yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah untuk 

menghentikan hal yang secara sosial dan histori telah menghambat perempuan 

dan laki-laki untuk berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkan.
23
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Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan 

gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya. 

Di negara demokrasi yang mengembangkan nilai-nilai kebebasan, 

persamaan dan keadilan mencoba untuk mengatasi perbedaan gender tersebut 

melalui penerapan berbagai kebijakan yang dapat menciptakan kesetaraan dan 

keadilan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati 

hasil pembagunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk 

menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
24

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian, dibutuhkan adanya kerangka konseptual yang digunakan untuk 

memperkuat argumentasi dalam penelitian. Konsep dibutuhkan dalam mendukung 

teori yang digunakan oleh penulis. Dengan adanya konsep tersebut diharapkan 

adanya kesinambngan antara konsep dan teori dengan permasalahan yang sedang 

diteliti oleh penulis. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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2.2.1 Pemilihan Umum Legislatif 

Pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu merupakan salah satu 

cara didalam sebuah negara yang menganut demokrasi untuk memilih wakil-wakil 

rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, selain itu, pemilu 

merupakan satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara pada bidang politik. 

Pelaksanaan pemilu yaitu untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat karena 

rakyat tidak dapat memerintah secara langsung, sehingga diperlukan cara untuk 

memilih wakil rakyat dalam bangku pemerintahan pada suatu negara selama 

jangka waktu yang telah ditetapkan. Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Secara umum pemilu merupakan suatu tahapan dalam pergantian 

kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, 

sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Sistem pemilihan umum yang 

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan 

kebebasan berserikat, dianggap dapat mencerminkan partisipasi masyarakat. 

Namun, pemilihan umum tersebut tidak dapat dikatakan merupakan satu-satunya 

tolak ukur keberhasilan demokrasi.
25
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Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu kegiatan politik 

suatu negara dalam rangka mewujudkan negara demokrasi, dimana rakyat 

memercayakan tokoh-tokoh yang diyakininya sebagai wakil rakyat untuk dapat 

mengawasi proses pemerintahan, menjadi saluran aspirasi politik rakyat, menjadi 

wakil rakyat dalam pembentukan undang-undang yang dijadikan menjadi 

landasan bagi semua pihak dalam lembaga pemerintahan. 

2.2.2 Affirmative action   

Indonesia merupakan negara berdaulat yang berkomitmen untuk memberikan 

pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik bagi perempuan maupun laki-

laki dalam berbagai hak dalam kehidupan tanpa terkecuali. Hak-hak berpolitik 

bagi perempuan telah ditetapkan melalui instrumen hukum maupun meratifikasi 

berbagai konvensi yang menjamin hak perempuan dalam politik. Jumlah 

perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. 

Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Keterbelakangan perempuan dalam kehidupan politik menjadi alasan 

banyaknya tuntutan yang muncul dari masyarakat untuk memberikan kesempatan 

bagi perempuan terlibat dalam politik dan juga dalam pembuatan keputusan. 

Salah satu caranya adalah dengan mengajak perempuan untuk bergabung dalam 

partai politik dan ikut dalam pemilihan umum agar meningkatkan keterwakilan 

perempuan di parlemen. Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya 

mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka 

seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk 

melakukan proses demokratisasi itu sendiri.  
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Sebagai upaya dalam meningkatkan tingkat keterwakilan perempuan 

dalam parlemen maka diberlakukan kebijakan yang disebut dengan Affirmative 

action (kebijakan afirmatif). Menurut Mullen  Affirmative action   merupakan 

usaha yang bertujuan untuk dapat membuat suatu perkembangan secara substantif 

dan formal dimana kesempatan kesetaraan bagi kelompok-kelompok salah 

satunya yaitu bagi perempuan maupun kelompok minoritas lainnya yang tidak 

mempunyai keterwakilan dalam masyarakat secara eksplisit krusial dan 

diperhitungkan berdasarkan ras, jenis kelamin dan biasanya menjadi basis dari 

diskriminasi.
26

 Sehingga dengan adanya  Affirmative action   kelompok minoritas 

memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain dalam bidang yang sama. 

Dalam konteks politik, kebijakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar 

jumlah perempuan dilembaga legislatif lebih representatif. 

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dilihat melalui lembaga 

legislatifnya. Menurut Hanna F. Pitkin, setiap wakil rakyat yang duduk di 

parlemen harus mampu menjalankan fungsi keterwakilan. Keterwakilan tersebut 

yaitu  menjalankan kepentingan pihak yang diwakili (rakyat) dan bertanggung 

jawab terhadap mereka yang diwakili.
27

 .  

Pitkin mengajukan empat hal yang menjadi pilar dalam model 

representasinya, yakni representative (yang mewakili), the represented (yang 

diwakili), kepentingan yang diwakili, dan konteks/setting politik. Keempat pilar 

tersebut memiliki ruang-ruangnya sendiri, di mana representasi terpilah-pilah 

                                                      
26

 Mullen T, “Affirmative action  ” dalam  Ekawati, Esty. (2012). Penerapan Affrmative Action dan 
Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tesis pada FISIP 
Universitas Indoensia.hlm.28 
27

 Hanna F. Pitkin dalam Anne Philips, Politic of presence, New York: Oxford University Press. 
193.hlm4 



30 

 

berdasarkan ruang yang ada. Representative selalu berhubungan pada siapa yang 

mewakili seseorang atau kelompok didalamnya. The represented merupakan 

pihak yang diwakilinya. Dua dimensi lain yakni kepentingan yang diwakili dan 

setting sosial politik, menentukan bagaimana pola representasi bisa muncul dan 

berkembang pada ruang-ruang tersebut.  

Dari keempat pilar tersebut, Pitkin membuat dua katagori yang menjadi 

pijakan dalam memahami model representasinya.  Pertama yaitu “berdiri sebagai” 

(stand for), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak dibebani 

tanggung jawab,  dan yang kedua adalah “beraksi menggantikan” (act for), relasi 

terjalin karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab. “Stand for” dalam 

perkembangannya, memiliki dua macam model representasi.  

Pertama, representasi deskriptif, model ini lebih merupakan bentuk 

perwakilan yang berdasarkan kesamaan (deskriptif), dimana representative dan 

the represented sama-sama memiliki deskripsi yang sama. Dalam artian deskripsi 

terhadap kesamaan tertentu misalnya seorang gay mewakili kaumnya dalam 

sebuah forum. Kedua, representasi simbolik, model seperti ini merupakan bentuk 

representasi berdasarkan relasi simbolik yang ada di socio-kultural masyarakat. 

Model simbolik ini berarti adanya simbol tertentu yang menjadi sistem 

kepercayaan dan hadir dalam kehidupan masyarakat yang menjadi keseharian. 

Misalnya tokoh adat atau kepercayaan terhadap sesuatu yang ada dalam socio-

culture masyarakat setempat. 

Lain halnya dengan model representasi “act for” Pitkin menamainya 

sebagai representasi substantif. Sebuah bentuk represntasi yang selalu mencari 
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“isi” (substance) dari sebuah keterwakilan yang ada. Model ini memperlihatkan 

sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehinggga tercapai semua kepentingan dari 

segala pihak. Representasi model substantif ini sebenarnya model representasi 

yang menjadi titik tolak dalam demokratisasi yang menjadi tujuan dari 

representasi.
28

 Representasi subtantif dipahami sebagai model representasi di 

mana seorang wakil bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. Sedangkan 

representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang 

wakil berdiri untuk (stands for) orang-orang yang secara objektif serupa. 

 Adapun yang bisa mengartikulasi kepentingan perempuan yaitu 

perempuan itu sendiri karena laki-laki dinilai tidak cukup mampu untuk mewakili 

kepentingan perempuan. “women have a distinct and separate interests as 

women: that this interests cannot be adequately represented by men; and the 

election of women ensures its representations”.
29

 Sehingga dengan adanya 

pemikiran tersebut dan berangkat dari kebutuhan akan adanya sosok perempuan 

yang dapat menduduki bangku pemerintahan untuk dapat membuat kebijakan 

yang dapat mengakomodir kepentingan perempuan maka diberlakukan sistem 

kuota. 

a. Tipe Sistem Kuota 

Berbicara mengenai konsep  Affirmative Action   dalam prakteknya dilapangan 

dilaksanakan dengan sistem kuota. Secara umum, kuota adalah sistem yang 

menetapkan suatu  presentase keterwakilan  minimal untuk representasi laki-laki 
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maupun perempuan yang bertujuan untuk menjamin adanya keseimbangan 

jumlah, dalam jabatan politik serta pengambilan keputusan. Regulasi kuota adalah 

bagian dari affirmative action   atau disebut juga diskriminasi positif sebagai 

penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. 

Argumen dasar dalam penerapan kuota yaitu dalam mengatasi ketidakadilan yang 

diakibatkan oleh hukum dan budaya.
30

  

 Adanya sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan 

dalam partai politik dapat memenuhi ambang batas minimal yaitu 30 persen. 

Angka 30% diyakini sebagai „angka kritis‟ (critical number) yang harus dicapai 

untuk memungkinkan sebuah perubahan. Angka 30% menunjukkan „massa kritis‟ 

(critical mass) yang akan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang 

diambil dalam lembaga-lembaga publik. Jumlah 30% diambil untuk menghindari 

dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang 

merumuskan kebijakan publik. Dengan kata lain jumlah keterwakilan laki-laki 

maupun perempuan tidak boleh lebih dari 70%.  

Atau dengan kata lain, inti dari sistem kuota adalah merekrut perempuan 

untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan perempuan tidak terisolasi 

dalam kehidupan politik
31

 Sehingga melalui penerapan mekanisme kuota, jalan 

masuk bagi perempuan ke dalam struktur kepengurusan partai maupun parlemen 

akan lebih besar. 
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Menurut Drude alasan perlunya kuota yaitu (1) kuota bukanlah 

diskriminasi, namun kompensasi bagi kendala nyata yang dihadapi perempuan 

untuk secara adil dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik; (2) Kuota berarti 

adanya sejumlah perempuan yang duduk secara bersama-sama dalam suatu 

komisi atau majelis, yang dengan demikian dapat mengurangi tekanan yang 

dirasakan oleh para perempuan yang keberadaannya dalam suatu tempat sudah 

dialokasikan; (3) Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak perwakilan 

yang setara; (4) Pengalaman perempuan berbeda dengan laki-laki; (5) Kualitas 

perempuan sama dengan kualitas laki-laki namun kualitas perempuan dihargai 

lebih rendah dan dikecilkan dalam sistem politik yang dikuasai laki-laki; (6) Partai 

Politiklah yang mengontrol pencalonan, dan bukanlah pemilih yang 

menentukan.
32

 

Menurut Drude Dahlerup dalam artikel “Electoral Gender Quota: Between 

Equality of Opportunity and Equality of Result” menyebutkan bahwa pada 

umumnya terdapat dua sistem kuota yang digunakan untuk dapat meningkatkan 

keterwakilan perempuan, yaitu sistem kuota legal atau biasa disebut dengan 

electoral quota atau legislated quota dan sistem kuota partai atau yang biasa 

disebut voluntary party quota.
33

 

“Concerning the mandate, a distinction is made between (1) legally mandated 

quotas, e.g quotas introduced in the constitution or by law, ussually the 

electoral law of the country, versus (2) voluntary party quotas, in which case 

quotas are written into the internal rules of a political party”  
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Sehingga dapat dikatakan bahwa ada dua  jenis kuota, yang merupakan kebijakan 

mengenai kuota dari pemerintah  merupakan undang-undang yang memiliki 

kekuatan hukum untuk dapat mengikat seluruh partai politik yang  ikut dalam 

penyelenggaran pemilu, selain itu ada juga yang disebut dengan kuota partai, 

yaitu  kebijakan yang  berbeda antar satu partai dengan partai lainnya, karena 

kuota partai hanya berlaku untuk internal partai mengenai kuota partai tersebut 

dalam  menghadapi pemilu. 

 

Tabel 2.1 Jenis Kuota Negara dengan Keterwakilan Perempuan Tinggi. 

No Negara % Perempuan Quota 

1 Iceland 47,6 Yes* 

2 Nicaragua 45,7 Yes*** 

3 Spain 39,1 Yes*** 

4 Belarus 34,5 None 

5 Uganda 34,3 Yes **# 

6 Serbia 34,0 Yes* 

7 Macedonia 31,7 Yes**# 

8 Phillipines 29,8 Yes* 

9 Australia 28,7 Yes* 

10 South sudan 28,5 Yes** 

Keterangan: 

*One or more political parties adopted a voluntary measure to increase the 

number of women candidates. 

** Legislated candidate quota. 

***Legislated and voluntary quotas. 

#Seats reserved for women. 

Sumber:  Union Interparlementaire dalam “Women In Parliement in 2016”
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam 10 negara dengan 

keterwakilan perempuan tertinggi terdapat empat partai yang menggunakan kuota 

partai, dua negara menggunakan penggabungan kuota legal dan kuota partai, dan 

dua negara menggunakan gabungan kuota legal dan reserved seat, sisanya satu 

menggunakan kuota legal dan tidak menerapkan sistem kuota.
35

  

Tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 

pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2004.
36

  Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 

Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 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%.”  

Selain mengatur mengenai batas minimal ketewakilan perempuan di kursi 

DPR, DPD, dan DPRD, kebijakan mengenai batas minimal keterwakilan 

perempuan juga terdapat dalam pendirian partai politik terdapat dalam pasal 2 UU 

No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik telah ditetapkan: “pendirian dan 

pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 

30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”  

Pada tingkat kepengurusan pusat kewajiban menyertakan keterwakilan 

perempuan minimal 30% terdapat dalam Pasal 8 ayat 2 huruf e Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 2012 yang berbunyi  “menyertakan sekurang-kurangnya 30% 
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(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik 

tingkat pusat”. 

Mengenai tingkatan kepengurusan partai politik juga ada pada pasal 20 

UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:  

“kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun 

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga 

puluh persen) yang diatur dala AD dan ART Partai Politik masing-

masing.”  

 

Kebijakan lain dalam mendukung Affirmative Action yaitu mengenai bakal 

calon dilaksanakan secara demokratis dan terbuka dan mempertimbangkan adanya 

keterwakilan perempuan dengan batas minimal 30% keterwakilan perempuan. 

Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan 

DPRD dinyatakan bahwa: “daftar bakal calon  sebagaimana pada pasal 52 

memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”  

Sehingga, affirmative action   keterwakilan perempuan dalam daftar bakal 

calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, namun juga untuk memilih DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten maupun Kota. Berdasarkan beberapa undang-undang 

yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa setiap partai politik yang ada 

di Indonesia wajib melibatkan dan menyertakan keterwakilan perempuan baik itu 

dalam kepengurusan partai politik maupun dalam  rekrutmen bakal calon DPR 

dan DPRD.  
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b. Zipper System 

Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 % pada 

pemilu 2009, DPR telah menghasilkan produk legislasi baru mengenai pemilu 

yaitu UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD,DPRD. Dalam 

UU ini memberikan dukungan terlaksana affirmative action   dalam rangka 

meningkatkan peranan perempuan dalam partai politik. Diakomodasinya 

ketentuan untuk tindakan affirmative dipandang sebagai sebuah terobosan 

terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Salah satu Pasal yang jelas 

mengungkapkan pentingnya affirmative terhadap caleg perempuan tertera pada 

pasal 55 yaitu:  

(1) nama- nama calon dalam daftar bakal calon sebagai mana yang 

dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan no urut.  

(2) didalam daftar bakal calon nama yang sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat 1 setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang- kurangnya 

satu orang perempuan bakal calon. 

(3) daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 disertai 

dengan pas foto diri terbaru.  

Kebijakan afirmatif tersebut memuat zipper system, yang mana mengatur setiap 3 

(tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pada 

pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa: “di dalam daftar bakal calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-

kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pada ayat (1) mengatur 

bahwa bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan 
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nomor urut. Jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 

3, maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang 

perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1,2 atau 3 dan tidak berada di bawah 

nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya dari nomor urut 4 hingga 7. 

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut menjadi angin segar bagi 

caleg perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30 %. Mekanisme ”pemberian 

jatah” dalam penetapan no urut kecil tersebut bertujuan  untuk memudahkan caleg 

perempuan memenangkan peluang perolehan suara dalam pemilihan. 

2.2.3  Rekrutmen Politik 

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik yang memegang  

peranan penting dalam sistem politik suatu negara karena dalam proses rekrutmen 

ini  partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk 

berpartisipasi dalam proses politik dan akan menentukan orang-orang yang akan 

menjalankan fungsi-fungsi sistem politik suatu negara melalui lembaga-lembaga 

politik yang ada. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai 

sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.
37

 

Sistem rekrutmen politik sangat berpengaruh dalam menyukseskan tujuan suatu 

sistem politik, dimana kualitas tersebut dapat dilihat melalui apakah proses 

rekrutmen itu dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan 

penempatan posisi jabatan yang sesuai atau tidak. 

Menurut Surbakti rekrutmen politik adalah seleksi atau pemilihan atau 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan sejumlah 
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peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Selain 

itu, Almond  juga berpendapat bahwa “pada hakekatnya rekrutmen politik 

merupakan suatu transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai 

sub kultur keagamaan, status social, dan klasifikasi tertentu yang kemudian 

memperkenalkan kepada mereka pada peran-peran khusus dalam sistem politk”.
38

  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah sebuah 

proses seleksi individu untuk dapat mengisi atau menempati jabatan-jabatan 

politik dan pemerintahan, serta merupakan komponen kritis dan menjadi kegiatan 

sentral dalam menyediakan kebutuhan sumber daya manusia bagi kebutuhan dan 

kepentingan organisasi. 

Proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi 

sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, 

tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen 

politik, atau dengan kata lain derajat keterbukaan sebuah rekrutmen politik, akan 

ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara.  

Berikut ini uraian pola atau mekanisme rekrutmen politik sebagai berikut: 

Pola Rekrutmen Terbuka 

Mekanisme rekrutmen terbuka menurut Suharno
39

, yaitu semua warga negara 

yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, dan 

keadaan fisik) mempunyai kesempatan  yang sama untuk menduduki posisiposisi 

yang ada dalam lembaga negara atau pemerintah. Suasana kompetisi untuk 

mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar 
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sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut 

biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal 

sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk 

integritasnya. 

Menurut Almond dan Powell dalam Joko J. Prihatmoko
40

 rekrutmen 

terbuka artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal 

menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang 

dari kompetisi tersebut dilaksankan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal 

dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur 

dan Adil. Berkaitan dengan pendapat di atas, menurut Nazarudin Syamsudin 

dalam Atie
41

, mengatakan rekrutmen bersifat terbuka adalah proses penyeleksian 

yang terbuka bagi seluruh warga negara. Setiap warga negara mempunyai 

kesempatan yang sama untuk direkrut bila memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. Dengan demikian di dalam organisasi partai politikpun setiap warga 

negara tanpa kecuali juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota 

atau pengurus partai sesuai dengan persyaratan yang ditentukan partai, dan setiap 

warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam jabatan politik maupun 

pemerintahan. 

Melani Eka dalam Arnoldus mengemukakan indikator dalam rekrutmen terbuka 

ini antara lain :
42
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1. Partai melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum merekrut kader 

partai yang akan masuk dalam partai politik. Hal ini berarti partai dituntut 

melakukan transparansi dalam merekrut kader-kader partai. Partai politik 

mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) agar warga 

negara atau masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang 

perekrutan calon kader partai mulai dari setiap tahapan-tahapan, syarat 

sampai prosedur-prosedur perekrutannya diketahui publik 

2. Partai menerapkan syarat umum dalam melakukan rekrutmen kader 

partai. Ini berarti partai dituntut untuk berlaku obyektif dalam merekrut 

kader partai, misalkan dengan menerapkan syarat-syarat umum seperti 

:mempunyai moral yang baik, kemampuan berkomunikasi berdasarkan 

etika berbahasa dan mempunyai tanggung jawab serta latar belakang 

pendidikan.  

3. Partai merekrut kader tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin 

dan pekerjaan atau status sosial lainnya. Dalam artian bahwa partai 

dituntut untuk berlaku adil untuk semua kader partai dengan memenuhi 

syarat umum dalam merekrut kader partai agar semua warga negara 

mempunyai kesempatan yang sama. 

Pola Rekrutmen Tertutup 

Sedangkan mekanisme rekrutmen tertutup menurut Suharno
43

, adalah 

bahwa kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil 

orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh 
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masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok 

kecil elite itu sendiri. Menurut Almond dan Powell dalam Joko J. 

Prihatmoko
44

 , prosedur tertutup artinya rekruitmen dilakukan oleh elit 

partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon 

yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas 

yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap 

prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang. 

Selanjutnya menurut Nazarudin Syamsudin dalam Atie, rekrutmen politik 

bersifat tertutup tidak membuka kesempatan yang sama bagi seluruh 

warga negara. Jadi hanya individu-individu tertentu saja yang ditentukan 

untuk direkrut dalam menduduki berbagai jabatan politik maupun 

pemerintahan.  

Melani Eka mengemukakan indikator dalam rekrutmen tertutup antara lain :
45

 

1. Partai membatasi warga negara untuk menjadi anggota partai dari partai 

yang bersangkutan. Dalam artian bahwa cara ini membatasi warga negara 

untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan partai politik, dengan kata 

lain membatasi publik untuk lebih dekat dengan partai. Padahal untuk 

memperkuat partai itu sendiri, sebuah partai membutuhkan kader-kader 

agar partai semakin mempunyai banyak anggota. Dengan membatasi 

perekrutan kader partai berindikasi menimbulkan banyak partai yang elitis 

dalam menyeleksi dan merekrut kader sehingga yang terjadi adalah 

                                                      
44

 Prihatmoko, Joko . 2005. Pemiihan Kepala Daerah Langsung.Op.cit. hlm 200-203 
45

 Arnoldus Y. Naimena.2015.Kajian Pola Rekrutmen Perempuan menjadi Kader Partai dan 
Menempati Jabatan Struktural di Partai Politik.Kupang.Op.cit.hlm.26 



43 

 

stagnasi politik dan memperlambat regenerasi politik. Hal tersebut 

membuat kondisi internal partai di isi oleh wajah-wajah lama, dengan 

pemikiran-pemikiran lama juga dengan pengalaman-pengalaman yang 

sama (monoton). Indikasi lainnya bahwa partai secara diam juga hanya 

merekrut kader berdasarkan hubungan kekeluargaan dan hubungan 

kedekatan, serta konsep pembatasan yang dikaitkan dengan cara tertutup 

yaitu hanya oleh elit-elit partai untuk merekrut orang-orang yang bermodal 

tebal untuk memperkuat ekonomi partai. 

2.  Partai menerapkan syarat khusus dalam melakukan rekrutmen politik bagi 

calon kader partai. Hal ini berarti orang-orang yang tidak memenuhi 

syarat-syarat khusus seperti pernah mempunyai pengalaman dalam 

organisasi (politik), masih mengandalkan kader laki-laki dan track record 

lainnya tidak dipilih dalam proses perekrutan. 

3.  Partai melakukan seleksi yang ketat dalam merekrut kader untuk 

mendapatkan hasil yang berkualitas dan militansi kader bagi kepentingan 

partai politik. Dalam artian bahwa partai dalam melakukan proses 

penjaringan, proses penyaringan sampai pada proses penetapan 

membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemauan yang kuat untuk 

berpolitik, mempunyai integritas, mempunyai keahlian, loyalitas dan 

keberanian. 

Dengan penggunaan sistem rekrutmen politik terbuka, seluruh 

warga negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang 
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ada dalam jabatan politik maupun jabatan pemerintah. Secara teoritis, 

rekrutmen secara terbuka berarti menerapkan merit system, yakni seleksi 

dengan mempertimbangkan kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. 

Dalam rekrutmen dengan cara ini setiap warga negara dapat berkompetisi, 

sehingga hanya orang-orang yang telah teruji saja yang dapat menjadi 

pemenang.  

Menurut Afar Gaffar, aspek yang sangat penting dalam kompetisi 

tersebut yaitu menyangkut visinya terkait keadaan masyarakat dan 

integritasnya.
46

  Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem 

yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang 

diinginkan. Calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan 

suara terbanyak dari pemilih. Dengan penggunaan sistem ini dianggap 

lebih demokratis dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi 

karena pemilih dapat  memilih langsung wakilnya. Dengan adanya 

rekrutmen politik maka akan memungkinkan terjadinya pergantian 

kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis. 

Sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup dinilai 

memperkuat oligarki elit parpol dalam pencalonan seperti yang digunakan 

pada tahun 2004.  Akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga 

penetapan calon dalam internal parpol rentan dipermainkan dengan harga 

yang sangat mahal terutama untuk dapat menduduki nomor urut berpotensi 

terpilih yang biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list suara, sehingga 
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sistem ini tidak digunakan lagi pada pemilu selanjutnya dan memilih 

sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak.  

Dalam rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanya dinikmati 

oleh sekelompok kecil orang yang dikenal dengan sistem nepotisme dan 

sistem spoil. .Nepotisme yaitu usaha untuk memilih dan mengangkat 

seseorang yang memiliki hubungan kedekatan dengan pihak yang 

berkuasa dalam sistem kekuasaan. Sedangkan spoill yaitu usaha untuk 

mendudukan orang tertentu kedalam jenjang kekuasaan karena memiliki 

hubungan aliran ideologi dan memiliki pandangan hidup yang sama 

dengan pihak yang sedang berkuasa. 

2.2.4 Partai Politik 

Menurut Alan Ware, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang 

anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, 

dimana partai politik merupakan institusi yang mencoba mendapatkan pengaruh 

dalam sebuah negara, seringkali melalui upaya untuk menduduki posisi-posisi 

dalam pemerintahan, dan biasanya mengandung lebih dari satu kepentingan 

tunggal dari masyarakat dan pada tingkat tertentu berusaha mengumpulkan 

kepentingan.
47

 Selain itu menurutnya,  dalam kehidupan politik modern yang 

demokratik, keberadaan partai politik menjadi suatu keharusan sebab fungsi 

utama partai politik adalah “bersaing untuk memenangkan pamilihan umum, 
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mengagregasikan berbagai kepentingan masayarakat, menyediakan alternatif 

kebijakan, dan mempersiapakan para calon pemimpin yang akan duduk  

dalam pemerintah.”
48

 

Definisi mengenai Partai Politik juga terdapat didalam  undang-undang 

parpol no.31/2002 menyatakan bahwa partai politik  merupakan organisasi yang 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas 

dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Kata-kata 

“melalui pemilihan umum” jelas menunjukkan akan adanya korelasi antara UU 

Parpol dan UU Pemilu. . 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya partai Politik merupakan 

suatu organisasi atau lembaga formal yang dijadikan sarana dalam usaha-usaha 

perjuangan kekuasan, yaitu dengan mempengaruhi kebijakan publik melalui 

penempatan dan mempertahankan orang-orang dalam jabatan kenegaraan, 

sehingga dapat turut serta dalam menjalankan pemerintahan. 

a. Perempuan dalam Partai Politik di Indonesia 

Partai politik dapat menjadi sarana komunikasi dan rekrutmen politik yang 

sangat potensial bagi perempuan untuk dapat memiliki peran yang besar 

dalam menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Menurut Alan 

Will ada empat faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan 
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terhadap menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, 

yaitu:
49

 

1. Struktur Organisasi 

Ada beberapa indikasi bahwa semakin terpusat struktur partai yang   

bertanggungjawab, maka semakin besar kesempatan bagi keterwakilan 

perempuan. Ketua partai memiliki kewenangan yang besar dalam 

menetapkan aturan-aturan kelembagaan untuk membuka dan 

meningkatkan kesempatan bagi perempuan. 

2. Kerangka Kerja Lembaga (Partai Politik) 

Semakin melembaga sebuah partai politik, yaitu diatur oleh 

seperangkat aturan yang transparan, dapat dipahami dan adil, non 

diskriminasi, termasuk perempuan untuk menjadi calon. Peraturan 

partai yang memastikan kesetaraan gender dalam pencalonan memiliki 

pengaruh positif dalam proporsi perempuan yang terpilih dalam 

legisatif.  

3. Ideologi Partai Politik 

Partai politik yang melekat pada ideologi yang progresif secara sosial 

lebih mungkin mendukung wakil perempuan, karena pemikiran 

egalitarianisme dan dukungan mereka, secara umum, bagi mereka 

yang berada diluar struktur kekuasaan tradisional. . 

4. Aktivis Partai Politik Perempuan. 
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Semakin tinggi jumlah aktivis perempuan di antara anggota partai 

politik, khususnya yang bekerja di dalam kantor eksekutif internal 

partai politik, makin besar juga kesempatan terhadap perempuan untuk 

terpilih dalam pencalonan konteks yang mungkin dimenangkan. 

Peningkatan jumlah aktivis perempuan dalam partai politik dapat 

memaksa mereka untuk melaksanakan peraturan yang mendukung 

dalam pencalonan perempuan. 

 

Menurut International IDEA ada 5 hambatan pokok dalam sistem politik 

yang membatasi partisipasi perempuan, yaitu Pertama adanya kelaziman model 

maskulin dalam kehidupan  politik dan badan-badan pemerintahan. Formulasi 

aturan berpolitik, norma-norma dan nilai-nilai diatur oleh laki-laki dan dengan 

gaya hidup laki-laki; Kedua kurangnya dukungan partai politik pada pendanaan 

dan strategi kampanye bagi kader-kader dan caleg perempuannya; selanjutnya 

lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan; dan keempat yaitu tidak 

adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kader-kader muda 

perempuan; terakhir yaitu hakikat sistem pemilihan umum.
50
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian Penerapan affirmaive action dalam Rekrutmen Calon Legislatif 

Partai Solidaritas Indonesia menjelang Pemilu Legislatif 2019,  peneliti membuat 

kerangka konsep pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

dan pembahasan hasil penelitian. Fungsi dari kerangka pemikiran yaitu agar 

penelitian ini berfokus ke objek yang kajian yang diteliti. Dengan adanya 

kerangka pemikiran ditujukan agar penelitian dapat fokus dan tidak melebar dan 

rumusan masalah yang dibentuk sebelumnya dapat ditemukan jawabannya. 

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018. 

 

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen salah satu faktor 

penyebabnya yaitu adanya ketidakadilan gender di dalam masyarakat, dimana 



50 

 

budaya patriarki didalam masyarakat masih mengakar kuat bahkan dalam tubuh 

partai politik, dimana masih banyak stigma yang menilai bahwa politik bukanlah 

ranah untuk perempuan. Apabila dikaitkan dengan sistem negara Indonesia, yaitu 

demokrasi, untuk menciptakan demokrasi yang bermakna dan sempurna, yaitu 

demokrasi yang memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, 

yang pada kenyataannya penduduk yang mayoritas tersebut didominasi oleh kaum 

perempuan. Untuk dapat memperjuangkan kepentingannya, keterlibatan 

perempuan diperlukan mengingat yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai 

perempuan yaitu perempuan itu sendiri.  

Sehingga, dalam mengatasi permasalahan ini peran dari partai politik 

sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi penerapan Affirmative 

Action   untuk meningkatkan keterwakilan yang deskriptif dan substantif dalam 

partai politik yang memiliki jumlah keterwakilan caleg perempuan paling banyak 

yaitu Partai Solidaritas Indonesia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian mengenai penerapan Affirmative Action   dan pola rekrutmen pada 

Partai Solidaritas Indonesia ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti 

yaitu kualitatif deskriptif, sebab dibutuhkan penjabaran secara detail agar tidak 

menimbulkan kesalahan dalam menganalisa, oleh karena itu penelitian kualitatif 

lebih memungkinkan untuk digunakan agar dalam dapat lebih mendalam dalam 

menganalisis permasalahan yang terjadi. Tujuan dari penggunaan pendekataan 

kualitatif yaitu untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, 

fakta atau realita yang hanya dapat dipahami apabila seorang peneliti 

menelusurinya secara mendalam  serta tidak hanya terbatas pada pandangan yang 

ada di permukaan
51

.  

Maka dari itu penelitian mengenai bagaimana penerapan affirmative action   

dalam proses rekrutmen calon legislatif untuk mendorong keterwakilan deskriptif 

dan substantif dalam  Partai Solidaritas Indonesia  tidak dapat diukur dengan 

menggunakan angka-angka seperti pada penelitian kuantitatif, sebab dalam proses 

rekrutmen, setiap partai memiliki ciri khasnya tersendiri. Selain itu, proses 

rekrutmen perempuan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang tidak 

dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif, sehingga kualitatif merupakan cara 

yang akan digunakan peneliti untuk mengolah serta menganalisis hasil penelitian. 
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan hal yang penting pada sebuah penelitian karena 

peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti. Selain itu, fokus penelitian 

digunakan agar penelitian dapat lebih terarah dan rinci sehingga tidak 

menyimpang dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Sehingga, fokus 

penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penerapan Affirmative Action   yang 

Partai Solidaritas Indonesia laksanakan untuk meningkatkan keterwakilan 

perempuan yang deskriptif dan substantif dalam rekrutmen calon legislatifnya. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi dan juga objek dari penelitian ini yaitu Partai Solidaritas Indonesia. DPP  

Partai Solidaritas Indonesia beralamat di Jl K.H Wahid Hasyim no.194, Tanah 

Abang, Jakarta Pusat.  

3.4 Objek Penelitian  

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat maupun nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
52

 Objek penelitian yang 

ditentukan oleh peneliti terfokus pada Partai Solidaritas Indonesia. 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

Pada penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik 

Snowball Purposive.  Dimana peneliti hanya mengetahui satu atau dua orang yang 

berdasarkan penilaiannya yang dapat dijadikan informan. Karena peneliti 

menginginkan lebih banyak lagi, lalu peneliti akan minta kepada informan 
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pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan informan 

selanjutnya. Informan dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari informan 

sebelumnya. Pengambilan informan untuk suatu populasi dapat dilakukan dengan 

cara mencari contoh informan dari populasi yang kita inginkan, kemudian dari 

informan yang didapat dimintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya 

sebagai informan lagi. Seterusnya sehingga jumlah informan yang kita inginkan 

terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menentukan informan dengan 

menggunakan teknik Snowball Purposive, yaitu pengambilan informan sumber 

data secara sengaja dan dengan pertimbangan tertentu.
53

 

 Informan penelitian dalam suatu penelitian terdiri dari: 

 1. Informan Kunci (Key Informan) 

Informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang 

dibutuhkan dalam suatu penelitian 

 2. Informan Utama 

 Informan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti 

3.Informan Tambahan  

Informasi yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung 

terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis informan yaitu informan 

kunci dan informan tambahan, berikut ini merupakan tabel informan, kelebihan 

yang dimiliki dan klasifikasi jenis informan: 
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Tabel 3.1 Daftar Informan 

No Nama Kriteria Jenis Informan 

1. Sumardy Ma Ketua Badan 

Pemenangan 

Pemilu PSI, Ketua 

DPP 

Informan Kunci 

2. Tsamara Amany  Ketua DPP PSI, 

menjadi Caleg di 

dapil 2 DKI 

Informan 

tambahan 

3. Totasia Basa Pengurus partai 

politik, menjadi 

caleg di 

Kalimantan Barat 

 

Informan 

tambahan 

4. Stephanie Sacharissa Khosuma Caleg yang bukan 

berasal dari 

internal partai, 

Dapil Sulawesi 

Utara 

Informan 

tambahan 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Wawancara 

Secara umum wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti dengan informan bertatap muka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat dan 

direkam, kemudian dianailisis oleh peneliti.
54

 Wawancara juga dapat diartikan 

proses mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan 

pada masa yangtu psi  
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 akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang 

lain.
55

  

Penelitian kualitatif wawancara yang digunakan yaitu wawancara 

mendalam, yaitu terstruktur maupun tidak terstruktur. Menurut Patton dalam 

Rumlam Ahmadi, cara utama yang dilakukan oleh para metodologi kualitatif 

dalam memahami persepsi, perasaan maupun pengetahuan orang-orang yaitu 

melalui  wawancara mendalam dan intensif.
56

 Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif, salah satu cara untuk mendapatkan data yaitu melalui wawancara dari 

orang-orang yang terkait objek penelitian, pada penelitian kali ini peneliti akan 

mewawancarai pihak Partai Solidaritas Indonesia sebagai informan kunci dan 

peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap informan tambahan untuk 

memperoleh data-data sebagai penguat penelitian. Karena data yang bersumber 

dari informan tambahan tersebut akan mendukung hasil penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis.  

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang data yang didapatkan dari sumber yang tidak 

langsung, data .sekunder dibutuhkan untuk penelitian ini karena data sekunder 

dapat menjadikan penelitian ini benar-benar objektif dan valid. Data sekunder 

merupakan data pendukung untuk penelitian yang dilakukan seperti dokumen-

dokumen, arsip, catatan dan laporan dari berbagai pihak yang mendukung 
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penelitian tersebut. Selain itu, data sekunder juga meliputi data pendukung yang 

bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang ada. 

Dengan adanya data sekunder akan membantu peneliti dalam merumuskan 

permasalahan, sehingga dapat menjadi sumber data perbandingan maka data 

primer dapat dievaluasi dan diinterpretasikan lebih dalam. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa data sekunder merupakan data yang relevan dengan 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang 

berhubungan dengan fokus penelitian yaitu Affirmative Action serta pola 

rekrutmen calon legislatif pada Partai Solidaritas Indonesia, seperti berita pada 

media online dan cetak, artikel maupun jurnal, berbagai Undang-undang 

mengenai Partai Politik dan Pemilu dan juga dokumen-dokumen yang dimiliki 

oleh Partai Solidaritas Indonesia seperti AD/RT partai. 

3.7 Teknik Analis Data 

Salah satu bagian terpenting pada proses penyusunan laporan penelitian yakni 

bagian analisis data, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga 

proses pengolahan data dilakukan dengan analisis data kualitatif. Analisa data 

pada penelitian ini penulis menggunakan konsep interactive model Miles. 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dialakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesikanya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
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yang diceritakan kepada orang lain, adapun teknik analisa data pada penelitian ini 

mengacu pada konsep interactive model oleh Miles dan Huberman
57

, yaitu : 

1. Kondensasi data, merupakan proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.  

2.  Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun secara runtut 

sehingga mempermudahnya untuk melihat visualisasi secara umum dan 

memberi kemungkinan untuk mengadakan pengambilan kesimpulan atau 

pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data, maka harapannya 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

Penyajian data yang sering digunakan pada data penelitian kualitatif 

adalah bentuk teks naratif. 

3.  Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu proses terakhir yaitu 

menyimpulkan data-data yang telah disederhanakan. Selama proses 

penelitian berlangsung, verifikasi juga dapat dilakukan untuk tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan, ide-ide baru yang dipikirkan maupun 

peninjauan ulang kembali hasil penelitian. Sehingga, kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah hasil dari data yang didapatkan dari lapangan dan 

teori yang digunakan sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai 

dengan alur penelitian.  
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3.8 Teknik Keabsahan Data 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah kesimpulan , 

tahap selanjutnya yang peneliti harus lakukan ialah harus memastikan ketepatan 

dan kebenaran data yang telah berhasil digali. Dalam menguji keabsahan data, 

peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang sesuai untuk 

mengembangkan validitas yang diperoleh. Validasi adalah derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti, sehingga data yang valid yakni data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang keadaan yang sungguh terjadi pada 

obyek penelitian.
58

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk 

memeriksa keabsahan data.  Triangulasi merupakan teknik pemeriksahan 

keabsahan data yang memanfaatan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
59

 Dalam 

memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti 

membandingkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan data yang akurat. 

Selain itu, menggali dan mengembangkan data yang sama dengan teknik yang 

berbeda dan menentukan waktu yang berbeda. 

 Dalam penelitian ini triangulasi data yang dilakukan yaitu peneliti 

melakukan penelitian dari wawancara yang dilakukan, dimana materi yang 

peneliti tanyakan kepada informan ada beberapa yang sama, sehingga hasil yang 
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didapatkan dapat dibandingkan dan ditelusuri kebenarannya, selain itu peneliti 

juga menggunakan berbagai data seperti dari AD/RT yang dimiliki, berdasarkan 

website resmi PSI, data yang dimiliki oleh KPU juga digunakan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Profil Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

Partai Solidaritas Indonesia atau yang biasa disebut dengan PSI, adalah partai baru 

yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris 

Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Partai ini resmi berdiri menjadi Badan 

Hukum setelah melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM 

pada tanggal 7 Oktober tahun 2016. PSI merupakan partai baru, tidak seperti 

beberapa partai lain ditanah air yang merupakan partai lama yang berganti nama. 

Dengan mendirikan partai baru, bukan pecahan partai lain atau partai yang 

berganti nama, Partai Solidaritas Indonesia ingin membangun budaya politik baru 

serta memutus mata rantai tradisi partai politik lama. 
60

 

Dalam Partai Solidaritas Indonesia, aktivis Partai Solidaritas merupakan 

pengurusnya diharuskan belum pernah menjadi pengurus harian dari partai lain. 

Hal tersebut karena PSI menilai bahwa tidak bisa menciptakan suatu partai yang 

disebut baru apabila terdapat sosok-sosok dari pengurus partai politik yang lama. 

PSI sebagai Partai baru yang konsisten merekrut pengurusnya yang bukan bagian 

dari partai politik lama tidak punya ketersambungan dengan kekuatan politik 

lama.
61

 Dengan demikian, PSI dapat dengan konsiten melakukan gerakan politik 
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yang baru tanpa harus terikat dengan kepentingan politik lama, rekam jejak yang 

buruk, beban sejarah dan citra yang buruk terhadap partai politik sebelumnya. Hal 

tersebut karena PSI menilai bahwa tidak bisa menciptakan suatu partai yang 

disebut baru apabila terdapat sosok-sosok dari pengurus partai politik yang lama 

PSI merupakan partai yang memberikan ruang lebih terhadap anak muda, 

dimana pengurusnya dibatasi maksimal berusia 45 tahun.
62

 Hal tersebut 

dilatarbelakangi karena PSI menganggap bahwa diperlukan keterlibatan anak – 

anak muda yang kreatif untuk politik Indonesia saat ini. Partai ini menerima setiap 

masyarakat dari berbagai perbedaan suku, ras dan juga agama keberagaman atas 

kemajemukan bukan hanya prinsip PSI, namun juga nilai yang partai ini 

perjuangkan. Dua nilai yang diperjuangkan dalam PSI yang pertama, yaitu sesuatu 

yang terkait dengan nation building, yaitu memperjuangkan anti intoleransi. 

Kedua, terkait dengan state building anti korupsi. 

Partai Solidaritas Indonesia diketuai oleh Grace Natalie. Dalam 

kepengurusan partainya, Partai Solidaritas Indonesia juga  mempunyai 

persyaratan khusus untuk mengisi komposisi partai politiknya seperti minimal 

40% dialokasikan khusus untuk perempuan, selain itu ditingkat dewan pemimpin 

pusat jumlah keterwakilan perempuannya sebesar 66,66%. Dengan adanya porsi 

yang besar pada perempuan  kebijakan politik PSI tidak hanya sekedar memenuhi 

syarat 30% perempuan, tapi juga seluruh keputusan politiknya diambil melalui 

keterlibatan aktif perempuan didalamnya. PSI menilai hal tersebut merupakan 

salah satu bentuk komitmen mereka terhadap keadilan, pemberdayaan dan 
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kesetaraan gender. Selain itu, dalam urusan kepartaian, akan dikelola oleh tenaga 

muda profesional, sehingga politisi PSI akan fokus melayani dan bertanggung 

jawab akan kewajibannya tanpa disibukkan dengan urusan kepartaian.
63

 

Latar belakang berdirinya Partai Solidaritas Indonesia yaitu partai ini 

menilai bahwa dengan kondisi politik saat ini, diperlukan adanya partai politik 

baru untuk membawa perubahan, kebahagiaan atau gagasan tentang masa depan 

yang lebih baik. Sehingga, Partai Solidaritas Indonesia hadir, untuk memperbaiki  

hubungan tak terpisahkan antara partai politik dengan rakyat, juga membangun 

sebuah partai moderen yang sejalan dengan kebutuhan jaman. PSI bukan hanya 

hadir sebagai partai baru, namun juga menghadirkan karakter dan cara berpolitik 

yang baru. Sebuah kehadiran partai politik baru bisa dijadikan solusi alternatif, 

yang dapat memutus rantai tali-temali kepentingan ekonomi-politik elit yang tak 

segan mengorbankan kepentingan rakyat. Tentu saja partai baru yang benar-benar 

baru. Partai politik baru yang menawarkan kebaharuan dari segala perspektif dan 

aksi politik.  

PSI berkeyakinan, bahwa partai baru adalah sebuah kebutuhan, PSI 

menilai bahwa apabila partai politik yang disebut sebagai partai politik baru, tanpa  

diisi oleh sirkulasi generasi yang baru hanya akan menjadi ajang reproduksi masa 

lalu, tanpa ada sesuatu yang benar-benar baru. PSI didirikan untuk menggalang 

gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan.  PSI 

meyakini, sebagaimana Gusdur meyakini, bahwa yang lebih penting dari politik 
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adalah kemanusiaan. Politik harus ditopang oleh kemanusiaan, begitu juga 

kemanusiaan harus ditopang oleh solidaritas sesama anak bangsa. Di atas 

pendirian politik seperti itu, PSI. mulai membangun dan mempersiapkan diri 

sebagai partai masa depan 

Selain itu,  pembentukkan PSI dilatarbelakangu adanya rasa prihatin 

terhadap perpolitikan di Indonesia, dimana politik dianggap suatu yang kotor, 

buas, dimana dapat dikatakan bahwa banyak orang yang masuk kedalam 

perpolitikan menjadi korban. Selain itu juga, politik selalu dianggap sebagai 

tempat laki-laki (maskulin) sehingga secara asosiasi tidak tepat bagi perempuan, 

dimana politik merupakan tempat beradu otot untuk dapat bertahan dan 

memperluas daerah pengaruhnya. Sehingga, sejak awal pendirian PSI, salah satu 

fokus atau prioritas utama PSI yaitu memberikan porsi yang lebih perempuan 

dalam partainya. 

Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, 

berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. 

Misi PSI adalah sebagai berikut:
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1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan 

politik yang ideologis, terorganisisr dan terstruktur. 

2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional 

melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi. 
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3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali 

rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih - benih 

idealisme, mendirikan kembali benteng – benteng kebhinekaan dan 

membangun kembali pondasi gotong royong. 

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan Internasional, 

sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik 

Internasional yang sedang berkembang. 

4.2 Struktur Kepengurusan  

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Indonesia  (DPP PSI) terdiri dari 9 (Sembilan) 

orang. Ketua Umum DPP PSI adalah Grace Natalie Louisa. Dewan Pimpinan 

Wilayah Solidaritas Indonesia (DPW PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level 

propinsi yang terdiri dari 7(tujuh) orang yaitu Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 

Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara Dewan Pimpinan 

Daerah Solidaritas Indonesia(DPW PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level 

kota/kabupaten yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, 

Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Solidaritas 

Indonesia (DPC PSI) adalah kepemimpinan PSI pada .level kecamatan yang terdiri 

dari 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
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Berikut merupakan struktur Dewan Pengurus Pusat PSI: 

 

 

                                                      
65

 ABC Partai Solidaritas Indonesia. Op. Cit., 09. 



65 

 

 

  Tabel 4.1 Struktur Dewan Pemimpin Pusat PSI. 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018. 

4.3  Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia 

Keadilan gender bagi PSI. merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap 

perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender, artinya tidak ada pembakuan 

peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan tindak kekerasan terhadap 

perempuan maupun laki-laki. Bagi PSI, dapat dikatawakan bahwa kesetaran dan 

keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan 

laki-laki.  

Dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan 

kontrol atas negara serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari proses 

politik. Memiliki akses dan partisipasi yang setara artinya mereka memiliki 

peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki 
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wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil 

sumber daya tersebut. Dengan adanya kontrol yang dimiliki, menandakan bahwa 

memiliki kewenangan penuh untuk dapat mengambil keputusan atas segala sektor. 

Sehingga, dapat memperoleh manfaat yang setara dari seluruh proses perpolitikan. 

Berikut merupakan beberapa contoh partisipasi politik perempuan di dalam PSI: 

A. Dewan Pengurus Pusat 

Dewan Pengurus Pusat merupakan posisi penting dalam partai yang dapat 

memiliki kewenangan yang lebih dalam mengambil keputusan. Dalam 

kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PSI, mayoritasnya terdiri dari perempuan, 

yaitu ada 66,66% jumlah perempuan dari 9 Dewan Pengurus Pusat. Selain itu,  

Ketua umum dari partai ini juga merupakan perempuan. 

B. Kepengurusan Partai 

Memiliki pengurus yang lebih dari 42% yang diisi oleh perempuan, menjadikan 

PSI dikenal sebagai partai yang  memiliki perhatian khusus terhadap perempuan 

dalam perpolitikan. Hal tersebut sejalan dengan grand design awal pembentukan 

.PSI, dimana PSI ingin menjadi partai yang ramah perempuan, sehingga PSI 

memang sengaja mencari pengurus atau mengutamakan pengurus partainya 

adalah perempuan. 

C. Caleg Perempuan 

Setelah melaksanakan berbagai tahapan pencalegan, di hasil akhir yang 

dikeluarkan oleh KPU.untuk Pemilihan Umum 2019, PSI resmi mengirimkan total 
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calon legislatif sebanyak 575 caleg dari 80 daerah pemilihan atau keseluruhan 

daerah pemilihan, dengan total ada 262 calon legislatif, sehingga presentase calon 

legislatif PSI yaitu 45,57%, dan terdapat 20% dapil dimana perempuan 

mendapatkan nomor 1, hal tersebut lebih banyak dari batas minimal yang 

diwajibkan oleh KPU yaitu sebesar 30%. 

4.4 Tahapan Pencalegan dalam Pemilu 

4.4.1 Tahapan Pencalegan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Berikut merupakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Komisi 

Pemilihan Umum.
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Tabel 4.2 Tabel Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU. 

 

No Program / Kegiatan Jadwal 

Awal Akhir 

1 Pengumuman pengajuan daftar calon 1 Juli 2018 3 Juli 2018 

2 Pengajuan daftar calon 4 Juli 2018 17 Juli 

2018 

3 Verifikasi kelengkapan administrasi daftar 

calon dan bakal calon: .Anggota DPR, DPRD 

.Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota.  

5 Juli 2018 18 Juli 

2018 

4 Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan 

administrasi daftar calon dan .bakal calon 

kepadaPartai Politik peserta Pemilu. 

19 Juli 2018 

 

21 Juli 

2018 

5 Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta 

pengajuan bakal calon pengganti anggota 

DPR,DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

22 Juli 2018 31 Juli 

2018 

6 Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan 1 Agustus 7 Agustus 
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syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

2018 2018 

7 Penyusunan dan penetapan DCS anggota 

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

8 Agustus 

2018 

12 Agustus 

2018 

8 Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan 

persentase keterwakilan perempuan. 

12 Agustus 

201 

14 Agustus 

2018 

9 Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota 

12 Agustus 

2018 

 

21 Agustus 

2018 

10 Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik 

atas masukan dan tanggapan masyarakat 

terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

22 Agustus 

2018 

 

28 Agustus 

2018. 

11 Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik 

kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

29 Agustus 

2018 

 

31 Agustus 

2018 

12 Pemberitahuan pengganti DCS 1 September 

2018 

 

3 

September 

2018 

13 Pengajuan penggantian bakal calon anggota 

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota 

4 September 

2018 

 

10 

September 

2018 

14 Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

kepadaKPU/KPUProvinsi/KIP 

Aceh/KPU/KIP Kabupaten/ Kota 

11 

September 

2018 

13 

September 

2018 

15 Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

14 

September 

2018 

20 

September 

2018 

16 Penetapan DCT anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

20 

September 

2018 

20 

September 

2018 

17 Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

21. 

September 

2018 

 

23 

September 

2018 

Sumber:  Peraturan KPU no.7 Tahun 2017. Tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Hlm. 19 

 

KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki ketentuan untuk 

menyukseskan Pemilu 2019 yang ditungkan dalam UU. No.7 Tahun 2017 
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mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 

2019, dimana setiap partai terikat dengan peraturan yang telah dibuat tersebut. 

Namum, setiap partai juga memiliki kebijakan dalam pelaksanaan rangkaian 

pencalegan di partainya masing-masing. 

4.4.2 Partai Solidaritas Indonesia 

Calon legislatif DPR PSI selain harus memenuhi persyaratan dari KPU,  juga 

harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh PSI dalam rekrutmen 

caleg DPR PSI, yaitu:
67

 

1. Setiap Pengurus dan anggota PSI yang telah memenuhi persyaratan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk menjadi Bacaleg di DPR RI. . 

2. Bacaleg tidak cacat moral, tidak terkait dengan tindakan kriminal, tidak 

pernah melakukan tindakan korupsi dan Intoleran.. 

3. Bacaleg tidak pernah memiliki catatan sebagai pelaku Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) dan tindakan merendahkan martabat perempuan, 

dan tidak melakukan tindakan poligami/poliandri. . 

4. Setiap Bacaleg .DPR RI hanya boleh mencalonkan diri untuk satu Daerah 

Pemilihan (Dapil) dan tidak dibenarkan mencalonkan diri di DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
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70 

 

5. Melampirkan Surat Keterangan telah melewati tes kesehatan, bebas 

narkoba, tes psikologis dan verifikasi ideologi yang ditetapkan 

mekanismenya oleh DPP PSI. 

6. Caleg PSI terdiri dari Caleg yang berasal dari kader PSI dan Caleg yang 

berasal dari masyarakat (eksternal) yang diwajibkan sejak dini terlibat 

aktif dalam program pemenangan pemilu. 

7. Bacaleg harus mengikuti pelatihan, pembekalan Caleg dan Jurkam yang 

DPP PSI laksanakan dalam rangka pemenangan pemilu 2019. 

8. Bacaleg manandatangani Pakta integritas yang menyatakan ketundukan 

dan kepatuhan Bacaleg terhadap mekanisme organisasi, termasuk 

hubungan antara anggota legislatif, fraksi dan relasi dengan struktur 

organisasi PSI di setiap tingkatan yang ditetapkan oleh DPP PSI. 

Partai Solidaritas memiliki jadwal rangkaian dalam pencalegan 2019, jadwal 

tersebut juga menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh KPU. Berikut 

merupakan tahapan pencalegan yang diadakan oleh Partai Solidaritas Indonesia. 

Tabel 4.3  Tahapan Pencalegan PSI 

Tanggal Tahapan Keterangan 

27 Agustus – 

30 Oktober 

2017 

Pembukaan dan 

Pendaftaran 

Gelombang I 

1. Ada 1.155 pendaftrar, dari 

keseluruhan pendaftar, 94% adalah 

laki-laki, 6% perempuan 

2. Pendaftaran bisa melalui online 

maupun offline (datang ke kantor 

PSI) 

22 November 

2017 

Tes Wawancara 

Seleksi Caleg  

1. 146 peserta yang mengikuti tes 

wawancara 

2. Juri terdiri dari pihak 

independen dan orang DPP PSI 

3. Juri Independen tes wawancara 
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I DKI Jakarta yaitu: Hasan Nasbi 

(CEO Cyrus Network), Ade Irawan 

(Koordinator Indonesia Corruption 

Watch), Ani Widyani Soetjipto 

(Akademisi Studi Gender dan Aktivis 

Perempuan), Anis Hamim (Project 

Manager Wahid Foundation) 

4.  Ada lima indikator penilaian 

yakni nilai (value), visi (vision), 

profesionalitas (profesionalism), 

kreativitas (creativity), komunikasi 

(communication), dan agent of 

change. 

 

3 Desember 

2017 

Pengumuman hasil 

gelombang I 

Dari 146 peserta yang mengikuti tes 

wawancara, PSI menetapkan 57 calon 

dinyatakan lolos, 58 lolos dengan 

syarat, dan 31 orang tidak lolos 

3 Desember – 

30 April 2018 

Pendaftaran 

Gelombang II 

Wawancara bacaleg untuk DPR RI 

kurang lebih 300 peserta, menerima 

kembali peserta yang tidak lolos dari 

tahap pertama untuk mendaftar kembali 

di gelombang II 

14-15 April 

2018 

Tes Wawancara Caleg   

1. Juri terdiri dari pihak 

independen dan orang DPP PSI 

2. Juri Independen tes wawancara 

II DKI Jakarta yaitu: Inayah Wahid 

(Aktivis Pluralisme), Ani Widyani 

Soetjipto (Akademisi Studi Gender 

dan Aktivis Perempuan), Donal Fariz 

(Indoneisa Corruption Watch), 

Delima Saragih (Aktivis LSM 

Internasional) 

 

17 Juli 2018 PSI menyerahkan 

formulir dan dokumen 

daftar calon legislatif 

PSI ke Komisi 

Pemilihan Umum 

1. PSI mendaftarkan 575 bakal 

caleg DPR RI untuk 80 daerah 

pemilihan  

2. 45% dari total caleg merupakan 

perempuan 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018. 

Pada Dapil DKI .dibagi dalam 3 Dapil, Dapil I yaitu Jakarta Timur, Dapil II yaitu 

Jakarta Pusat, Luar Negeri dan Jakarta Selatan. Sedangkan Dapil III yaitu 
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Kepulauan Seribu, .Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Berikut merupakan Calon 

Legislatif Partai Solidaritas Indonesia.di Dapil DKI Jakarta. 

Tabel 4.4 Calon Legislatif PSI DKI Jakarta. 

No DAPIL I Jenis 

Kelamin 

DAPIL II Jenis 

Kelamin 

DAPIL III Jenis 

Kelamin 

1 Rian Ernest 

T 

L Tsamara 

Amany 

P Tigor Mulo L 

2 Dr.drg. 

Armelia Sari 

P Suripto L Vera 

Yunita, 

M.Si 

P 

3 Pongky 

Adhi, B.F.A., 

M.Sn. 

L Drs. Iwan 

H.S.W 

L Paulus A. 

Kurniawan 

L 

4 Jezelin 

Grace, S.Th 

P Yohanes L Inna 

Ivanovia 

P 

5 Wempy W, 

SE 

L Gina Erry 

Hernawaty 

P Grace 

Natalie 

P 

6 Valentinus 

Wahyu 

Wibowo 

L Elsa 

Anggraeni 

P Judi 

Dharmawan 

L 

7   Mangasi 

Sihombing 

L Ivan 

Destian 

Butar 

L 

8.     Liu Kim 

On 

L 

Presentase 

Perempuan 

DAPIL I     : 34% 

DAPIL II    : 43% 

DAPIL III   : 38% 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum.
68

  

 

 Dalam penomoran caleg dalam Partai Solidaritas Indonesia menggunakan 

sistem pengundian, namun tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh 

KPU yaitu adanya minimal satu perempuan dalam 3 caleg laki-laki. Setiap caleg 

yang lolos, semua mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh PSI. 
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4.5 Pemilihan Umum 2019 

4.5.1 Partai Pemilihan Umum 2019 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pemilihan Umum 2019 diikuti oleh 14 

partai politik, berikut merupakan daftar partai politik beserta dengan keterangan 

komposisi calon legislatifnya.
69

 

Tabel 4.5 Partai Politik Peserta Pemilu 2019. 

 

No 

Partai 

 

Partai 

Politik 

 

Jumlah 

Dapil 

 

Laki – 

laki 

 

Perempuan 

 

Jumlah 

Caleg 

 

Presentase 

Perempuan 

1 PKB 80 355 220 575 38,26% 

2 Gerindra 80 575 213 362 37,45% 

3 PDIP 80 360 215 575 37,39% 

4 Golkar 80 357 218 575 37,91% 

5 Nasdem 80 355 220 575 38,26% 

6 Garuda 80 195 180 375 48% 

7 Berkarya 80 346 229 575 39,83% 

8 PKS 80 326 212 538 39,83% 

9 Perindo 80 353 222 575 38,61% 

10 PPP 80 327 230 557 41,29% 

11 PSI 80 313 262 575 45,57% 

12 PAN 80 357 218 575 37,81% 

13 Hanura 80 325 234 559 41,86% 

14 Demokrat 80 347 227 574 39,55% 

19 PBB 80 243 172 415 41,45% 

20 PKPI 77 78 99 177 55,93% 

       

Sumber: Komisi Pemilihan Umum.
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Presentase 
Perempuan Tertinggi: 
1. PKPI       (55,93% ) 
2. Garuda  (   48%   ) 
3. PSI          (45,57%) 

https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/rekap
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Persyaratan umum merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon 

Legislatif (Bacaleg) sesuai undang-undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 240  sebagai 

berikut: 

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; . 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; . 

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; . 

4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; 

5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah 

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau 

sekolah lain yang sederajat; . 

6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 

Ika; . 

7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 

mantan terpidana; 

8. Sehat jasmani,  rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; 

9. Terdaftar sebagai pemilih; 

10. Bersedia bekerja penuh waktu; 

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur 

sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian 
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Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan 

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik 

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan 

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat 

ditarik kembali; 

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, 

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak 

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan 

keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, 

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik 

negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang 

anggarannya bersumber dari keuangan negara; 

14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; 

15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan 

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 

4.6 Landasan Hukum. Perempuan dalam Pemilu 

Secara ekspilisit, . Undang – undang  pasal 46 UU No. 39/1999 tentang hak 

perempuan dalam Pemilu  menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, 

kepartaian, pemilihan anggota badan legsislatif dan sistem pengangkatan dibidang 
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eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan. 

Setelah itu, pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-Undang pertama yang 

mengamanatkan mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu yaitu terdapat 

dalam Pasal 65 UU no.12 Tahun 2003 tentang Tata cara pencalonan Anggota 

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD. Kabupaten/Kota, yaitu mengamanatkan 

bahwa keterwakilan kuota 30 persen perempuan dalam pemilihan legislatif dapat 

dikatakan sudah dapat diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009. Sehubungan 

dengan hal tersebut, berikut merupakan undang-undang yang berkaitan dengan 

pembahasan berdasarkan Undang – Undang No.7 Tahun 2017 mengenai Pemilu 

2019:
71

 

1. Pasal 172 : Peserta Pemilu untuk .pemilihan umum anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. 

2. Pasal 240 : Mengenai syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota. 

3. Pasal 243  : Mengenai penyusunan daftar  bakal calon legisatif oleh partai 

politik masing – masing. 

4. Pasal 245 : Mengenai keterwakilan perempuan bakal calon legislatif paling 

sedikit 30% (tiga puluh persen). 
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5. Pasal  246   : Mengenai nomor urut dalam daftar bakal calon yaitu dalam 

setiap 3 (tiga) orang bakal calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal 

calon. 

6. Pasal 168  : Mengenai pemberlakuan sistem proporsional terbuka dalam 

Pemilu untuk memiik anggota DPR, DPRD kabupaten/kota dan anggota 

DPR. 

7. Pasal 353  : Mengenai pemberian suara untuk Pemilu yang dilakukan dengan 

cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar politik, dan /atau 

nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk 

Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

8. Pasal 422  : Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kab/kota dari Partaii Politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan 

kursi Partai peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan 

suara terbanyak yang diperoleh masing – masing calon anggota DPR, DPRD 

kab/kota, dan DPRD provinsi di satu daerah pemilihan yang tercantum pada 

surat suara. 

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan tersebut di 

atas, diharapkan akses perempuan untuk berkiprah ke dunia politik dapat lebih 

optimal dan dengan terpenuhinya kuota perempuan 30 persen di badan legislatif 

(DPR), .secara tidak langsung diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pemerintah dalam hal ini ketika para anggota DPRD perempuan tersebut 

merumuskan suatu kebijakan dapat lebih berpihak pada perempuan atau 

mengahasilkan kebijakan yang lebih responsive gender.  
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BAB V 

HASIL PEMBAHASAN 

5.1 Affirmative action   dalam Proses Rekrutmen Caleg PSI 

5.1.1 Pandangan PSI terhadap Keterwakilan Perempuan 

PSI memiliki angka keterwakilan perempuan ditingkat pusat yang paling tinggi 

apabila dibandingkan dengan partai lain yang maju dalam pemilihan umum 2019. 

Selain itu, memiliki pengurus yang lebih dari 42% yang diisi oleh perempuan, 

menjadikan PSI dikenal sebagai partai yang  memiliki perhatian khusus terhadap 

perempuan dalam perpolitikan. Menurut Sumady Ma, Ketua DPP yang juga 

menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu, hal tersebut sejalan dengan grand 

design awal pembentukan PSI, dimana PSI ingin menjadi partai yang ramah 

perempuan. .  

Latarbelakang PSI dibentuk yaitu adanya rasa prihatin terhadap 

perpolitikan di Indonesia, dimana politik dianggap suatu yang kotor, buas, dimana 

dapat dikatakan bahwa banyak orang yang masuk kedalam perpolitikan menjadi 

korban. Selain itu juga, politik selalu dianggap sebagai tempat laki-laki (maskulin) 

sehingga secara asosiasi tidak tepat bagi perempuan, dimana politik merupakan 

tempat beradu otot untuk dapat bertahan dan memperluas daerah pengaruhnya.
72

  

Adanya stigma bahwa perempuan tidak tepat bergelut dalam politik masih 

melanda masyarakat di Indonesia sehingga menyulitkan perempuan untuk terlibat 
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dalam dunia politik. Hal tersebut sangat disayangkan  mengingat bahwa Indonesia 

merupakan negara demokrasi yang menjamin perlindungan hak asasi setiap warga 

negara dengan tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, ras, golongan, kelas 

maupun agama melalui aturan  hukum yang berlaku. Hal tersebut didukung dalam 

peraturan perundang-undangan, seperti amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang 

berbunyi  “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal 

tersebut bermakna bahwa demokrasi juga merupakan konsep yang berikhtiar 

untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, hal 

tersebut termasuk kedaulatan dan hak perempuan sebagai bagian dari rakyat yang 

seharusnya mendapatkan perlakuan adil gender.  

Dalam mewujudkan demokrasi yang bermakna, persoalan partisipasi 

perempuan (keterwakilan di parlemen), representasi dan akuntabilitas di segala 

bidang menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang bermakna Demokrasi 

yang bermakna dan sempurna merupakan demokrasi yang memperjuangkan 

kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yang pada kenyataannya penduduk 

yang mayoritas tersebut didominasi oleh kaum perempuan.
73

  

Berdasarkan pertimbangan tersebut,  adanya keberadaan partai politik 

menjadi  sangat penting dalam menyalurkan aspirasi dari masyarakat.  Dimana 

partai politik dapat membentuk kebijakan yang memprioritaskan perempuan di 

dalam parlemen, tuntutan ini bertujuan agar persoalan perempuan mendapatkan 

prioritas, perhatian dan perbaikan kehidupan untuk dapat lepas dari berbagai 
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kemiskinan, kebodohan, penindasan, keterbelakangan dan mendapat perlakuan 

yang adil dan setara. 

Semua tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila sistem perwakilan 

di parlemen telah dipenuhi secara lebih imbang karena yang paling mengerti akan 

kebutuhan serta kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Sehingga, 

partisipasi perempuan di parlemen atau dalam proses pembuatan atau 

pengambilan keputusan atau kebijakan menjadi hal yang sangat signifikan atau 

mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan atau yang disebut dengan 

ketidakadilan gender yang selama ini terjadi di dalam masyarakat.
74 

Sehingga, 

keberadaan perwakilan perempuan di parlemen akan sangat menentukan masa 

depan perempuan itu sendiri, baik dibidang politik maupun dibidang lainnya 

seperti dalam ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 

Partai Solidaritas Indonesia berkeyakinan bahwa keterwakilan perempuan 

dalam politik, khususnya perempuan sangat penting, sehingga sejak awal partai 

ini dibentuk, partai ini memiliki perhatian lebih terhadap keterwakilan perempuan. 

Sumady mengungkapkan bahwa salah satu latar belakang berdirinya PSI yaitu PSI 

ingin menjadi percontohan sebagaimana partai politik semestinya, dimana 

seharusnya Partai Politik  seharusnya juga mengakomodasi dan memperjuangkan 

keterwakilan perempuan dalam politik. 

“Padahal, secara realitas, politik tidak seperti itu,  karena politik justru 

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, apa itu laki, apa itu 

perempuan dan lain sebagainya, karena prihatin dengan kondisi seperti itu 

makanya lahir psi, dimana salah satunya kami ingin menjadikan psi bisa 
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sebagai percontohan bagaimana politik itu harusnya bersih, politik itu 

seharusnya bisa berguna bagi banyak orang dan bisa melibatkan banyak 

orang, khususnya perempuan, karena apa? Karena justru mau melawan 

stigma, karena politik bisa untuk semua orang, maka indikator paling 

gampang adalah perempuan juga harus terlibat”
75

 

Menurut PSI, yang mengerti kebutuhan dan permasalahan perempuan 

adalah perempuan itu sendiri. Sehingga, partisipasi perempuan di parlemen atau 

dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan atau kebijakan menjadi hal 

yang sangat signifikan atau mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan 

atau yang disebut dengan ketidakadilan gender yang selama ini terjadi di dalam 

masyarakat. 

Dalam grand design pembentukan PSI, PSI menginginkan menjadi partai 

yang ramah terhadap perempuan, peran partai politik yang mendukung penuh 

adanya keterlibatan perempuan dalam politik menjadi sangat besar artinya karena 

partai politik merupakan wadah awal perempuan untuk berproses dalam bidang 

politik. Di partai politik dengan adanya keterlibatan perempuan diharapkan akan 

mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan yang optimal. Oleh karena itu 

kebijakan dan peranan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan 

perempuan di parlemen sangat menentukan masa depan kualitas dan kuantitas 

perempuan di parlemen. . 

Oleh  karena itu, sejak awal pembentukannya, PSI memberikan ruang 

yang besar dalam keterwakilan perempuan. Dalam kepengurusan keanggotaannya 

terdapat lebih dari 80% staff PSI merupakan perempuan. Hal tersebut juga 

terdapat dalam kebijakan partainya yang selalu memberikan ruang untuk 
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keterlibatan perempuan, seperti setiap mengadakan seminar selalu disiapkan 

minimal ada pembicara perempuan, sehingga bagi PSI melibatkan perempuan 

dalam setiap kegiatan partai merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan. . 

“Kalau kebijakan perempuan pertama, yang paling real itu bagaimana di 

dalam setiap kegiatan kami , kami memastikan bahwa perempuan itu harus 

terlibat, mulai dari kepengurusan maupun kegiatan kegiatan partai, 

kemudian apapun yang kami lakukan, itu kami memiliki persyaratan di 

internal bahwa pembicaranya itu harus ada perempuannya, gabisa kalau 

semua pembicaranya laki-laki, kedua. panitia seleksi bacaleg, dimana satu 

tim terdiri dari 3 orang, dan harus dipastikan harus ada perempuannya,  

jadi kami membuat kebijakan secara internally bahwa setiap kegiatan kami 

harus ada keterlibatan perempuan, jadi itu bagian dari affirmative action  , 

bahwa kami sudah terbiasa membuat kegiatan seperti itu, bahkan bisa 

dilihat staff-staff PSI itu 80% perempuan semua, jadi bisa dibilang kita 

sudah secara otomatis kalau mengadakan sesuatu, pasti memberikan porsi 

untuk perempuan”
76

 

PSI memiliki prioritas yang diberikan terhadap komposisi perempuan, 

baik dalam anggota kepengurusan partai maupun dalam rekrutmen untuk calon 

legislatif dalam menyambut pemilihan umum tahun 2019. Namun, PSI tetap 

memiliki standar terhadap bakal calon legislatif perempuannya, yaitu untuk tetap 

menjamin kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif di PSI yaitu sama 

halnya dengan calon legislatif pria. PSI tetap mengutamakan mereka harus 

memenuhi dua syarat utama yaitu nilai values seseorang dan kontribusi apa yang 

akan diberikan.  

Setiap caleg PSI harus memiliki nilai yang dimiliki oleh PSI yaitu harus 

memperjuangkan anti korupsi dan anti intoleransi dan kontribusi apa yang akan 

diberikan, seperti kebijakan apa yang akan diberikan saat terpilih jadi caleg 
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nantinya, gebrakan apa yang akan dilakukan, ide dan sebagainya. Setelah itu, 

apabila penilaian keseluruhan ada nilai pria dan nilai perempuan sama, maka PSI 

akan memberikan prioritas tersebut, dimana PSI akan lebih memilih perempuan 

untuk menjadi calegnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sumady:  

“apabila ada perempuan yang ingin terlibat, bagi kami itu sebuah nilai 

plus, jadi syarat kriteria tetep sama, tapi tentu perempuan bagi panitia 

seleksi sendiri itu memberikan nilai tambah, tidak ada dalam perhitungan 

tapi secara psikologis perhitungan itu memberikan nilai tambah, karena 

itulah affrimative action yang diberikan oleh PSI, bahwa perempuan-

perempuan harus diprioritaskan”.
77

 

Kebijakan yang akan dikerjakan oleh seluruh caleg sendiri akan 

diupayakan untuk pro terhadap perempuan, Sumady mengatakan bahwa walaupun  

caleg perempuan akan tersebar diberbagai komisi, namun kebijakan yang akan 

dibuat oleh para calegnya akan didesain merupakan kebijakan yang ramah 

perempuan, ibu dan anak. Sehingga, apabila caleg tidak ditempatkan di komisi 

yang berfokus pada perempuan, namun harus juga melaksakanan nilai-nilai yang 

ada di PSI, yaitu kebijakan yang ramah perempuan, ibu dan anak. 

Dalam penelitian ini, meskipun PSI mengungkapkan bahwa selalu 

mengutamakan dan memberikan kuota yang besar terhadap keterlibatan dan 

keterwakilan perempuan, namun hal tersebut tidak dituliskan secara rinci dalam 

peraturan partai. Seperti dalam pencalegan Pemilu Legislatif 2019, Partai 

Solidaritas Indonesia belum menerapkan kuota partai, yaitu jumlah kuota minimal 

yang dijadikan acuan PSI untuk jumlah minimal perempuan dalam 

pencalegannya.  
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5.1.2 Praktek Affirmative action   dalam PSI 

 Partai Solidaritas Indonesia merupakan salah satu dari empat Partai Politik baru 

yang pertama kali akan mengikuti Pemilihan Umum 2019.  Dalam menyaring 

calon legislatifnya, Sumady mengungkapkan bahwa partai ini menerapkan sistem 

yang terbilang baru dalam perpolitikan di Indonesia, yaitu mempelopori yang 

dinamakan  open recruitmen atau rekrutmen terbuka. Dengan rekrutmen terbuka, 

siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar, salah satu caranya 

yaitu mereka dapat datang ke kantor PSI, selain itu mereka juga bisa mendaftar 

melalui online. Selain itu, dalam rangkaian seleksi yaitu wawancara, PSI 

melakukan seleksi yang  melibatkan tim seleksi independen yang terdiri dari 

orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas di Indonesia.    

“Kami sejak agustus 2017 bahkan sebelum PSI dinyatakan lolos verifikasi 

kpu di Februari, itukan kami sudah membuka pendaftaran, kami 

mempelopori yang namanya open recrutmen terbuka dimana siapapun bisa 

mendaftar, mereka bs dateng ke kantor psi dan mereka juga bisa mendaftar 

melalui online dan kami melakukan seleksi secara terbuka ya dalam 

seleksi terbuka itu kami melibatkan panitia panitia seleksi independen dari 

orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas di Indonesia,”
78

 

Menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2019, Partai Solidaritas 

Indonesia menyelenggarakan dua gelombang rekrutmen calon legislatif untuk 

dapat memenuhi seluruh syarat pemilihan umum legislatif 2019. Pada pendaftaran 

di gelombang pertama dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2017 dimana PSI 

sendiri belum dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU di bulan Februari 2018 dan 

gelombang kedua pada tahun 2018.   
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Tabel 5.1 Jadwal Rangkaian Pencalegan PSI 

Tanggal Tahapan 

27 Agustus – 30 

Oktober 2017 

Pembukaan dan Pendaftaran Gelombang I. 

22 November 2017 Tes Wawancara Seleksi Caleg.  

3 Desember 2017 Pengumuman hasil gelombang I 

3 Desember 2017 – 30 

April 2018 

Pendaftaran Gelombang II. 

14-15 April 2018 Tes Wawancara Caleg.  

17 Juli 2018 PSI menyerahkan formulir dan dokumen daftar calon 

legislatif PSI ke Komisi Pemilihan Umum. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018. 

Berdasarkan penelitian International Parliamentary Union (IPU), 

disebutkan bahwa angka 30 persen merupakan angka yang dapat mempengaruhi 

kebijakan politik. IPU kemudian merekomendasikan angka ini, kemudian 

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menetapkan 30 persen merupakan batas 

minimal kuota untuk perempuan dalam lembaga politik. Oleh karena itu, aktivis 

perempuan gencar untuk mendorong kebijakan kuota ini masuk dalam tataran 

perundang-undangan di Indonesia. Tujuan sistem kuota untuk meningkatkan 

representasi politik perempuan, atau dalam kasus kuota netral gender, untuk 

meningkatkan gender yang kurang terwakili.
79

 Dalam pemenuhan affirmative 

action, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh PSI, seperti yang 

diungkapkan oleh Sumady: 
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“cukup banyak perempuan yang tertarik terjun dalam dunia politik, namun 

kendala terbesar justru datang dari lingkungan terdekat mereka, misalnya 

ada yang daftar, udah ikutin proses, udah lolos, ujung-ujungnya mundur, 

karena keluarganya ga setuju, suaminya gamendukung, adalah beberapa 

cases seperti itu, walaupun tidak dominan, tapi itu realitas yang kami 

hadapi.”  
80

 

Kendala yang dialami oleh PSI tersebut berkaitan dengan adanya budaya 

patriarki yang masih mengakar kuat didalam masyarakat Indonesia. Hal tesebut 

sama halnya dengan pernyataan Navezhda Shvedova
81

, yaitu politik masih 

dianggap tempat bergelut meraih kekuasaan dan sarana tempat orang beradu 

kekuasaan untuk dapat mempertahankan maupun memperluas pengaruhnya. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa politik merupakan sesuatu yang berkaitan 

dengan adanya power atau kekuasaan. Sejak dulu politik sangat kental dikaitkan 

dengan dunia laki-laki dan seakan tabu apabila terdapat perempuan yang terlibat 

didalamnya.  

 Contoh kasus yang dialami oleh Partai Solidaritas merupakan salah satu 

pembuktian dimana dengan adanya budaya patriarki yang ada dalam masyarakat 

berdampak pada perempuan kurang mendapatkan akses yang luas dalam 

masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan struktur politik dalam partai politik 

didominasi laki-laki dan menciptakan budaya yang „mengeluarkan‟ perempuan 

dari ranah publik (politik). Sehingga, dengan adanya budaya patriarki tersebut 

berdampak kepada partai politik, khususnya dalam kasus ini yaitu Partai 

Solidaritas Indonesia dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan. Hal 

tersebut sangat disayangkan karena seharusnya partai politik  merupakan 

jembatan bagi perempuan untuk dapat memasuki area publik (politik). 

                                                      
80

 Hasil wawancara dengan Sumady Ma, Partai Solidaritas Indonesia, pada tanggal 4 Juli 2018. 
81

 Navezhda Shvedova. Loc. Cit. 



87 

 

Partai Solidaritas Indonesia memang dikenal sebagai partai yang ramah 

perempuan. Namun, dengan adanya labelling yang melekat pada partai ini tidak 

menjamin partai ini tidak mendapatkan masalah dalam proses rekrutmen calon 

legislatif perempuan. Seperti yang terjadi di beberapa daerah pemilihan terdapat 

yang tidak terpenuhi angka Affrimative Action, sehingga Sumady mengungkapkan 

bahwa hal tersebut menjadi tugas tambahan bagi PSI untuk mencapai angka 

Affirmative Action. 

“Jujur kami mengakui ada yang terpenuhi ada yang tidak terpenuhi, jadi 

yang tidak terpenuhi bukan diakalin, tapi yang tidak terpenuhi menjadi pr 

tambahan bagi kami untuk secara pro aktif harus menjemput bola, kita 

gabisa pasif untuk menunggu bola itu datang, karena hambatan di 

Indonesia itu masih banyak, secara psikologis, bahkan banyak yang sudah 

mendaftar, sudah proses, sudah lulus, akhirnya daripada ribut sama suami 

dsb akhirnya dia mengundurkan diri, sehingga kita mau ngga mau 

melakukan Affirmative Action secara pro aktif membantu mereka, 

memberikan solusi kira-kira seperti apa, jadi belum ideal, perjalanannya 

masih panjang, tapi apa yang dilakukan oleh PSI inikan sebuah awal yang 

baik untuk mengembalikan  politik itu bisa rapat untuk siapa saja, 

khususnya untuk perempuan.”
82

 

Dalam rangka pemenuhan Affirmative Action  dan  mendorong 

keterwakilan perempuan dalam politik, salah satu cara yang digunakan yaitu 

dengan mendatangi langsung calon peserta, atau yang biasa PSI sebut dengan 

istilah menjemput bola.  Partai ini mengandalkan para pengurusnya seperti 

ditingkat pusat terdapat 66,66% jumlah perempuan untuk turun ke komunitas, 

maupun kelompok-kelompok perempuan untuk mengikuti rekrutmen calon 

legislatif 2019. Menurut Sumady, Partai Solidaritas Indonesia memang mendesain 

partainya sebagai partai yang ramah perempuan, yang dibuktikan dengan dari 

                                                      
82

 Hasil wawancara dengan Sumady Ma, Partai Solidaritas Indonesia, pada tanggal 4 Juli 2018. 



88 

 

awal memprioritaskan jumlah perempuan disetiap aspek kegiatan maupun 

kepengurusannya.  

“Pastinya kami sangat mengandalkan pengurus kami,seperti di dpp 66%  

tentu kami menjadikan mereka dalam tanda kutip sebagai juru bicara 

untuk meyakinkan perempuan mengenai kenapa mereka layak untuk 

menjadi bacaleg psi, karena psi sendiri berisi banyak perempuan, dimana 

kita memberikan asosiasi yang positif bahwa gausah ragu, karena sering 

sekali perempuan kepartai ketemunya laki-laki, dsb sedangkan disini 

mereka ketemu dengan komunitas-komunitas perempuan, mempunyai 

concern yang sama,  jadi kami menggunakan pengurus-pengurus kami 

menjadi juru bicara untuk meyakinkan mereka bahwa disini ranah dan 

tempatnya perempuan, ramah terhadap perempuan, ramah terhadap ibu-

ibu. Jadi perempuan-perempuan yang mendaftar disini akan diberikan 

tempat.”
83

 

  Hal tersebut sesuai dengan salah satu himbauan CEDAW PBB dimana 

mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan 

melaksanakan tindakan afirmatif, yaitu dalam pasal 4 CEDAW PBB menyatakan 

bahwa “tindakan affirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang 

dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki 

dan perempuan”. Pengertian awal dari tindakan affirmatif tersebut yaitu “hukum 

dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu 

pemberian konpensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna 

mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan pekerjaan. 

Untuk dapat memenuhi angka affirmative action, PSI menargetkan 

mencari caleg perempuan ke komunitas – komunitas perempuan, karena PSI 

menilai bahwa komunitas tersebut memperjuangkan hak perempuan.  
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“Kami lebih concern apaila perempuan ya banyak datang ke komunitas 

komunitas perempuan dsb, karena disatu sisikan mereka sudah pasti 

memperjuangkan hak perempuan, di sisi lain mereka secara kompetensi, 

secara pengetahuan juga lebih. Sehingga kami mencari ke komunitas-

komunitas yang selama ini sudah berkumpul, berdiskusi, komunitas-

komunitas intelektual, dsb. Jadi fokus, karena jumlahnya banyak disitu, 

tapi tidak menutup kemungkinan perempuan perempuan diluar itu. “
84

 

Cara PSI untuk mendapatkan caleg perempuan yaitu dengan menjemput 

bola diharapkan dapat meyakinkan calon peserta untuk mau terjun dan menjadi 

caleg PSI. PSI menilai hubungan antara personal, yaitu antara pengurus partai dan 

masyarakat akan  mempermudah meyakinkan dan membawa lebih banyak bakal 

calon legislatif perempuan. Karena, dengan interaksi personal, permasalahan atau 

hambatan yang dimiliki calon peserta dapat dikomunikasikan dengan PSI, dan PSI 

akan berusaha untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Namun, dengan cara 

mendatangi satu persatu bakal caleg tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan 

dipastikan lolos menjadi caleg PSI, mereka akan tetap mengikuti regulasi yang 

berlaku, sehingga standar kualitas caleg PSI akan tetap terjaga. 

“Dengan menjemput bola , mereka akan lebih mudah teryakinkan, mereka 

bisa tanya apa keraguannya, apa yang jadi masalah, kekurangannya 

dimana, pada akhirnya kan bisa face to face disscussion, tidak hanya dari 

media, karena banyak yang kami temui banyak yang tertarik, namun ragu 

nanti gimana ya, nanti sulitnya gimana, soalnya kitakan perempuan, 

soalnya selama ini harus mengurus perempuan, dsb. Sebenernya itukan 

hal-hal yang sebenernya kita memberikan semacam advokasi kepada 

mereka, setelah pertanyaan-pertanyaan yanng ada dibenak mereka itu 

sudah terjawab, berikutnya tinggal bagaimana kita menilai kompetensi 

mereka, jangan sampai kita memberikan prioritas tapi di satu sisi 

kompetensi juga diperlukan gitu.”
85

 

Meskipun dengan upaya menjemput bola yang dilakukan oleh PSI tidak 

selalu berjalan sukses, namun PSI tetap menggunakan pengurus-pengurus 
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partainya untuk tetap proaktif mendapatkan bakal calon legislatif hingga batas 

pendaftaran ditutup. Menurut Sumady, PSI dari awal dirangcang memiliki 

kepengurusan perempuan yang tinggi, dan secara internal PSI memprioritaskan 

perempuan dalam partai. 

“Meskipun memang setelah proses yang pro aktif tersebut belum tentu 

semua perempuan atau komunitas teryakini, tapi secara action memang di 

internally kami memprioritaskan itu gitu, bahwa pengurus pengurus itu, 

kami dari awal cari pengurus-pengurus perempuan dan pengurus itu juga 

kami dorong secara pro aktif untuk meyakinkan komunitas-komunitas dan 

kelompok perempuan untuk bisa menjadi perwakilan untuk menjadi 

bacaleg, hasil akhirnya mereka menerima atau engga, itu cerita lainnya 

lagi, tapi dari segi kegiatan partai yang di design, kita memang secara pro 

aktif mendorong itu,”
86

 

 

Dalam proses rekrutmen terbuka yang dilaksanakan PSI, seleksinya 

dilakukan secara transparan. Dalam tahapan kedua, yaitu wawancara dilakukan 

terbuka yang didukung dengan adanya live streaming melalui facebook dan 

twitter. Selain itu, dan video pelaksanaannya dapat ditemukan di channel youtube 

milik PSI. Sehingga, dengan menggunakan sistem tersebut masyarakat dapat 

menilai dan mengetahui alasan bakal calon legislatif tersebut dapat lolos maupun 

tidak lolos. Menurut Sumady, sistem yang diterapkan oleh PSI tersebut 

merupakan salah satu gebrakan positif dalam perpolitikan, 

“jadi itu untuk menjawab permasalahan yang terjadi di politik indonesia 

pada saat seseorang mendaftar jadi caleg mereka harus membayar mahar 

dan sebagainya supaya lolos, di partai-partai yang lain orang-orang gatau 

apa alasan mereka lolos dan tidak lolos, makanya seleksinya dibikin 

terbuka, karena inikan era-nya transparasi, keterbukaan dan sebagainya 

makanya kami buka kepublik, kami memberitahukan kepublik apa yang 

dilakukan oleh psi itu berbeda, tidak hanya ide atau konsep tapi juga saat 
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eksekusi dimana kami konsisten dengan apa yang kami desain dari 

awal.”
87

 

Dengan menggunakan sistem terbuka, hal tersebut sesuai dengan ciri 

demokrasi yang diungkapkan oleh Roberth Dahl dimana salah satu cirinya yaitu 

adanya kesempatan menjadi pejabat pemerintah dan pemilihan umum yang bebas 

dan adil. Dengan proses rekrutmen terbuka yang dilakukan PSI, seluruh 

masyarakat yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga 

pemilihan umum yaitu KPU maupun undang-undang yang berlaku memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi caleg dalam pemilu, dimana seluruh 

masyarakat memiliki kebebasan untuk terlibat dalam politik dan memiliki hak 

yang setara dan adil.  

Tabel 5.2 Tahapan Pencalegan PSI 

Tahapan Pencalegan Keterangan 

1 Pendaftaran Pendaftaran caleg dapat melalui dua cara, yaitu melalui 

online dan offline; 

Online: Melalui Website PSI https//psi.id/registrasi-

caleg-2019/form-online-caleg-2009/ 

Offline: Menyerahkan 5 rangkap dokumen yang terdiri 

dari formulir pendaftaran (download di website PSI atau 

dapat diperoleh di kantor DPD, KTP, tulisan dengan tema 

melawan korupsi dan intoleransi 1 halaman, dan 

menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi 

bacaleg PSI. 

2 Uji Kompetensi Uji kompetensi caleg dilakukan dengan wawancara yang 

dilakukan oleh panelis juri independen dan perwakilan 

dari DPP PSI, diadakan dalam dua gelombang. Dua poin 

penting yang dinilai yaitu mengenai personal value dan 

kontribusi yang akan diberikan 

3 Sosialisasi Pada tahapan sosialisasi, bacaleg ditugaskan untuk turun 

kemasyarakat, mengidentifikasi persoalan yang ada di 

dapilnya, lalu menawarkan solusi terhadap permasalahan 

tersebut, lalu mengumpulkan 100 dukungan orang-orang 
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di dapilnya untuk menandatangani forum dukungan, 

disertai dengan fotocopy KTP dan nomor telepon. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018. 

Selain itu, untuk mendapatkan calon legislatif perempuan di daerah, PSI 

juga menghimbau pengurus perempuan yang ada didaerah tersebut untuk 

mengikuti rekrutmen calon legislatif 2019. PSI memiliki pengurus partai 

perempuan yang cukup besar, sehingga hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri 

bagi PSI karena angka jumlah perempuan yang mengikuti pencalegan semakin 

meningkat. Namun, perlu ditekankan bahwa dengan himbauan partai terhadap 

perempuan untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai  Solidaritas Indonesia, 

para bakal calon legislatif tersebut juga harus tetap mengikuti regulasi pencalegan. 

. 

“Sebenernyakan kalo di daerah-daerahkan mereka juga harus konsisten 

ngikutin pusat, kalo di kepengurusannya aja di daerah-daerah itu sampai 

42% mau ngga mau, di daerah kita dorong untuk selalu fokus kesitu, yang 

daftar-daftar inikan banyakan laki, makanya kita mendorong temen-temen 

provinsi, kabupaten kota, mereka juga aktif mendekati, mencari sosok-

sosok perempuan yang mereka bisa ajak untuk  menjadi caleg, masuk ke 

politik, audensi, ke komunitas, ke kelompok-kelompok perempuan, dsb, 

itu yang kami lakukansih, jadi kami secara pro aktif melakukan itu”
88

 

Selanjutnya, setelah mendapatkan bakal calon legislatif, PSI tetap 

menerapkan sistem controlling bagi bakal calon legislatifnya. Seperti caleg caleg 

PSI dibentuk menjadi kelompok-kelompok sendiri PSI selalu berkomunikasi 

dengan calon legislatifnya untuk membahas mengenai kendala, permasalahan dan 

hambatan yang mereka hadapi, PSI melalui pengurus perempuannya akan 

membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan melakukan 
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komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, memberikan informasi dan juga 

sharing untuk menemukan solusi yang tepat. 

Prioritas yang diberikan oleh PSI terhadap perempuan, selain lebih 

memprioritaskan memilih perempuan apabila dibandingkan oleh laki-laki, yaitu  

berkaitan dengan penempatan Dapil caleg perempuan. Karena PSI menilai bahwa 

laki-laki lebih fleksibel ditempatkan dimanasaja apabila dibandingkan dengan 

perempuan yang memiliki tanggungjawab pribadi Sehingga, PSI akan 

menempatkan perempuan di dapil perempuan tersebut berasal atau memiliki 

tanggungjawab. 

“istilahnya kalau misalnya perempuan dan laki, mereka punya nilai yang 

sama, ya tentu kami akan memberikan peluang untuk perempuan 

misalnya, apalagi kalau laki misalnya dengan dilihat dari banyaknya 

daerah pemilihan yang ada, bisa jadi mereka memiliki fleksibilitas jadi 

kita bisa ditempatkan dimana saja,  misalnya sebuah dapil ada perempuan 

dan laki bersaing, tentu kita mengedepankan perempuan, dimana laki 

tersebut bisa kita tawarkan daerah-daerah pemilihan lain, karena dari segi 

tertentu mereka lebih punya mobilitas, lebih punya fleksibilitas, bisa 

bergerak keberbagai daerah, perempuan kadang-kadang dari berbagai 

background secara historical, psikoligis, mereka masih merasa punya 

tanggungjawab, harus dalam tanda kutip harus ngurus rumah dsb, 

sehingga kita harus menjaga bagaimana mereka bisa tetap menjadi caleg 

tapi disatu sisi dia juga gaterhambat oleh hal hal psikologis yang berkaitan 

dengan tanggungjawab pribadi.”
89

 

Selain adanya transparansi dalam proses pemilihan calon legislatif, untuk 

penomoran dalam pencalegan PSI juga memiliki metode yang terbilang unik. 

Penomoran caleg yaitu dengan menggunakan sistem pengundian. Dalam 

pertimbangan penyusunan nomor urut caleg PSI memiliki dua pendekatan, 

pertama yaitu pembatasan dari KPU, yaitu adanya caleg perempuan didalam 

setiap 3 caleg.  Kedua, PSI memiliki terobosan baru dalam penomoran, yaitu 
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sistem undi. Berbeda dengan partai lainnnya, sistem undi yang digunakan 

dilatarbelakangi karena PSI menilai bahwa di partai-partai lain dalam penomoran 

calon legislatif banyak pihak yang harus mengeluarkan sejumlah dana untuk 

mendapatkan nomor yang mereka inginkan. 

 Disini PSI ingin memberikan contoh dan memberikan kesetaraan bagi 

siapapun yang mendaftar, yaitu setelah pendataan sudah selesai semua, maka 

nomor caleg akan diundi namun tetap mengikuti persyaratan dalam 3 caleg 

terdapat satu perempuan. Hal ini menandakan bahwa PSI mengikuti aturan yang 

diberikan oleh pemerintah yaitu mengenai zipper system yang tertuang dalam UU 

No.7 tahun 2017 pasal 246 mengenai adanya minimal 1 perempuan disetiap 3 

caleg di dalam penomoran. 

Dengan menggunakan sistem pengundian, PSI ingin mengedukasi bahwa 

nomor urut dalam pencalegan tidaklah terlalu penting. Hal penting dalam 

pencalegan yaitu bagaimana cara yang digunakan oleh caleg untuk dapat 

meyakinkan publik, bahwa mereka memang pantas untuk dipilih menjadi wakil 

rakyat. Sumady menuturkan, pengundian nomor caleg diusul oleh PSI ada 

disemua level, baik di DPR RI hinga DPRD Kabupaten dan Kota. Menurutnya, 

tingkat keterpilihan seseorang tidak bisa ditentukan oleh nomor urut semata, 

melainkan masyarakat harus mengenal betul caleg yang dipilihnya. 

5.2 Upaya PSI dalam Meningkatkan Keterwakilan Deskriptif dan Substantif 

Salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam politik yaitu dengan menjadi 

perwakilan dari partainya untuk dapat duduk di parlemen. Menurut International 

IDEA terdapat 5 hambatan pokok dalam sistem politik yang membatasi partisipasi 

perempuan, yaitu:  
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1. Adanya kelaziman model maskulin dalam kehidupan  politik dan badan-

badan pemerintahan. Formulasi aturan berpolitik, norma-norma dan nilai-

nilai diatur oleh laki-laki dan dengan gaya hidup laki-laki 

2.  Kurangnya dukungan partai politik pada pendanaan dan strategi 

kampanye bagi kader-kader dan caleg perempuannya;  

3. Lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan;  

4. Tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi kader-

kader muda perempuan;  

5. Hakikat sistem pemilihan umum.
90

 

 Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang pertama yaitu adanya 

kelaziman model maskulin dalam kehidupan politik, Salah satu caranya yaitu  PSI 

berupaya untuk menjadikan partainya menjadi partai yang nyaman untuk 

perempuan. Menurut Sumady, Partai Solidaritas. Indonesia memang mendesain 

partainya sebagai partai yang ramah perempuan, yang dibuktikan dengan dari 

awal memprioritaskan jumlah perempuan disetiap aspek kegiatan maupun 

kepengurusannya.  

“tentu kami menjadikan pengurus dalam tanda kutip sebagai juru bicara 

untuk meyakinkan perempuan mengenai kenapa mereka layak untuk 

menjadi bacaleg psi, karena psi sendiri berisi banyak perempuan, dimana 

kita memberikan asosiasi yang positif bahwa gausah ragu, karena sering 

sekali perempuan kepartai ketemunya laki-laki, dsb sedangkan disini 

mereka ketemu dengan komunitas-komunitas perempuan, mempunyai 

concern yang sama,  jadi kami menggunakan pengurus-pengurus kami 

menjadi juru bicara untuk meyakinkan mereka bahwa disini ranah dan 

tempatnya perempuan, ramah terhadap perempuan, ramah terhadap ibu-

ibu. Jadi perempuan-perempuan yang mendaftar disini akan diberikan 

tempat”
91
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 Seperti yang diungkapkan Sumady bahwa PSI ingin menciptakan partai 

yang ramah perempuan, sehingga dari awal PSI dirancang untuk memiliki 

kepengurusan perempuan yang tinggi, dan secara internal PSI memprioritaskan 

perempuan dalam partai. Dengan adanya komposisi perempuan yang tinggi dalam 

kepengurusan partai, hal tersebut dimanfaatkan oleh PSI untuk mencari dan 

mendapatkan caleg perempuan untuk Pemilu 2019. 

“Meskipun memang setelah proses yang pro aktif tersebut belum tentu 

semua perempuan atau komunitas teryakini, tapi secara action memang di 

internally kami memprioritaskan itu gitu, bahwa pengurus pengurus itu, 

kami dari awal cari pengurus-pengurus perempuan dan pengurus itu juga 

kami dorong secara pro aktif untuk meyakinkan komunitas-komunitas dan 

kelompok perempuan untuk bisa menjadi perwakilan untuk menjadi 

bacaleg, hasil akhirnya mereka menerima atau engga, itu cerita lainnya 

lagi, tapi dari segi kegiatan partai yang di design, kita memang secara pro 

aktif mendorong itu,”
92

  

 Untuk mengatasi hambatan kedua yaitu kurangnya dukungan partai pada 

pendanaan dan strategi kampanye. Untuk pendanaan caleg, PSI memberikan 

pelatihan bagi calon legislatifnya untuk mendapatkan dana yang akan digunakan 

mereka dalam kampanye, seperti  memberikan pelatihan untuk melakukan 

fundraising. Hal yang sama juga dilakukan oleh PSI dalam pelatihan untuk 

kampanye, dimana PSI memberikan pembinaan untuk melakukan kampanye 

melalui kelas-kelas yang dibuat oleh PSI. Selain itu, PSI juga membagi calegnya 

dalam beberapa kelompok sehingga akan lebih memudahkan untuk dipantau, 

sehingga apabila ditemukan adanya permasalahan, PSI akan lebih mudah 

memantau dan juga memberikan solusinya. Sehingga, dapat dikatan bahwa 
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dengan adanya pembinaan rutin dan juga kelompok tersebut, PSI memberikan 

dukungannya untuk menyukseskan calon legislatifnya. 

 Hambatan yang disebutkan selanjutnya yaitu lemahnya kerjasama dengan 

organisasi perempuan. Dalam hal ini, kerjasama PSI dengan organisasi 

perempuan salah satunya  terlihat dalam pencalegan, dalam rangka pemenuhan 

affirmative action   dan mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, salah 

satu cara yang digunakan yaitu dengan mendatangi langsung calon peserta, atau 

yang biasa PSI sebut dengan istilah menjemput bola.   

Untuk dapat memenuhi angka minimal 30% caleg di daftar calon, PSI 

menargetkan mencari caleg perempuan ke komunitas – komunitas perempuan. 

Partai ini mengandalkan para pengurusnya seperti ditingkat pusat terdapat 66,66% 

jumlah perempuan untuk turun ke komunitas, maupun kelompok-kelompok 

perempuan untuk mengikuti rekrutmen calon legislatif 2019, karena PSI menilai 

bahwa komunitas tersebut memperjuangkan hak perempuan.  

“Kami lebih concern apaila perempuan ya banyak datang ke komunitas 

komunitas perempuan dsb, karena disatu sisikan mereka sudah pasti 

memperjuangkan hak perempuan, di sisi lain mereka secara kompetensi, 

secara pengetahuan juga lebih. Sehingga kami mencari ke komunitas-

komunitas yang selama ini sudah berkumpul, berdiskusi, komunitas-

komunitas intelektual, dsb. Jadi fokus, karena jumlahnya banyak disitu, 

tapi tidak menutup kemungkinan perempuan perempuan diluar itu. “
93

 

Cara PSI untuk mendapatkan caleg perempuan yaitu dengan menjemput 

bola diharapkan dapat meyakinkan calon peserta untuk mau terjun dan menjadi 

caleg PSI. PSI menilai hubungan antara personal, yaitu antara pengurus partai dan 
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masyarakat akan  mempermudah meyakinkan dan membawa lebih banyak bakal 

calon legislatif perempuan. Karena, dengan interaksi personal, permasalahan atau 

hambatan yang dimiliki calon peserta dapat dikomunikasikan dengan PSI, dan PSI 

akan berusaha untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Namun, dengan cara 

mendatangi satu persatu bakal caleg tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan 

dipastikan lolos menjadi caleg PSI, mereka akan tetap mengikuti regulasi yang 

berlaku, sehingga standar kualitas caleg PSI akan tetap terjaga. 

“Dengan menjemput bola , mereka akan lebih mudah teryakinkan, mereka 

bisa tanya apa keraguannya, apa yang jadi masalah, kekurangannya 

dimana, pada akhirnya kan bisa face to face disscussion, tidak hanya dari 

media, karena banyak yang kami temui banyak yang tertarik, namun ragu 

nanti gimana ya, nanti sulitnya gimana, soalnya kitakan perempuan, 

soalnya selama ini harus mengurus perempuan, dsb. Sebenernya itukan 

hal-hal yang sebenernya kita memberikan semacam advokasi kepada 

mereka, setelah pertanyaan-pertanyaan yanng ada dibenak mereka itu 

sudah terjawab, berikutnya tinggal bagaimana kita menilai kompetensi 

mereka, jangan sampai kita memberikan prioritas tapi di satu sisi 

kompetensi juga diperlukan gitu.”
94

 

Meskipun dengan upaya menjemput bola yang dilakukan oleh PSI tidak 

selalu berjalan sukses, namun PSI tetap menggunakan pengurus-pengurus 

partainya untuk tetap proaktif mendapatkan bakal calon legislatif hingga batas 

pendaftaran ditutup. Karena PSI yakin bahwa komunitas-komunitas tersebut 

memperjuangkankepentingan perempuan Sehingga PSI meyakinkan mereka untuk 

mau bergabung dan menjadi caleg PSI. 

Keempat disebutkan adanya hambatan yaitu tidak adanya sistem pelatihan 

dan pendidikan yang memadai bagi kader-kader muda perempuan. Dalam 

menyambut pemilu 2019, PSI mengadakan  pelatihan untuk mengenal politik 
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lebih dalam dan  mengenai strategi kemenangan dalam Pemilu bagi para calegnya. 

Partai Solidaritas Indonesia dalam mempersiapkan calegnya membuka kelas-kelas 

politik yang diadakan berkala untuk memperdalam pengetahuan calegnya 

mengenai politik, karena tidak semua caleg memiliki latar belakang dari politik, 

sehingga PSI memiliki kewajiban untuk membekali calegnya pengetahuan lebih 

dalam dalam politik. Seperti yang diungkapkan Tsamara : 

“Kita kaderisasi, kita kasih pendidikan politik, kita ajarin mereka modal 

dasar bagaimana caranya menyaleg, misalnya caranya ayo bedah dapil 

kalian dulu, lihat karakteristik pemilih kalian, apa yang mereka butuhkan, 

apa yang kalian butuhkan, kami mengajari fundraising untuk mencari 

dana, supaya kalian kemudian bisa mengongkosi biaya kalian di dapil. 

Jadi, kami memberikan modal dasar seperti itu. Termasuk pendidikan 

politik seperti pendidikan anti korupsi, pendidikan tentang demokrasi, 

pendidikan tentang hak asasi manusia dll”
95

 

Caleg – caleg perempuan diberikan pendidikan politik dengan 

dikumpulkan dan diberikan materi terkait dengan politik, dan lebih khususnya 

mengenai bimbingan bagaimana cara memperjuangkan hak-hak perempuan, 

menurut Stefanie, pendidikan yang diberikan tersebut sangat bermanfaat 

mengingat banyak caleg yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan politik, 

seperti dirinya. Sehingga, Ia dapat lebih memahami mengenai politik.  

“Iya, pernah mengumpulkan perempuan,  dibimbing untuk  bagaimana 

kita calegnya untuk memperjuangkan perempuan-perempuan dan hak-hak 

perempuan, seperti pelecehan seksual yang banyak terjadipun pelapornya 

tidak bisa melapor karena budayanya, jadi itu yang kami perjuangkan. Jadi 

ada, di PSI pendidikan politik itu dikasih, seperti demokrasi itu seperti apa, 

politik itu sendiri seperti apa, kalau gelombang pertama seperti itu, banyak 

pelatihan, saya bersyukur ada digelombang pertama.”
96
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Dengan adanya pelatihan yang diberikan partai kepada para calegnya 

tersebut, diharapkan calon legislatif perempuan PSI dapat menjadi caleg yang 

berkualitas dan dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan perempuan. 

Hambatan  pokok dalam sistem politik yang membatasi partisipasi perempuan 

selanjutnya yaitu sistem pemilihan umum, yaitu UU no.7 tahun 2017 menurut 

Juwita: 

“Dari seluruh variabel di dalam UU 7/2017 lebih menunjukkan masih 

lemahnya aksesibilitas perempuan untuk masuk ke dalam parlemen. 

Tatanan sistem pemilu yang proporsional yang coba dibangun tidak cukup 

mampu mengubah kondisi. under-represented dari kelompok perempuan. 

Tidak ada kebijakan afirmasi yang benar-benar mengafirmasi mereka, 

sehingga pada pemilu 2019 mendatang, caleg perempuan harus siap 

bertarung habis-habisan seperti pada pertarungan Pemilu 2009 dan 

2014”.
97

 

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 

pemilihan umum yang dianut tidak bisa menjamin akan mengakomodir dan 

meningkatkan kuantitas perempuan dalam parlemen, sehingga partai politik 

berperan besar dalam sarana komunikasi, rekrutmen politik dan pelatihan caleg 

dan mendukung para calegnya untuk dapat memenangkan pemilihan umum 2019.  

Selain itu, menurut Alan Will terdapat adanya 4 (empat) faktor dalam 

eksistensi partai politik yang signifikan untuk menentukan tingat keterwakilan 

perempuan di parlemen, yaitu: 

1. Dalam struktur organisasi  

2. Kerangka kerja lembaga  

3. Ideologi parpol 
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4. Aktivis parpol perempuan.  

Sehingga dengan adanya faktor tersebut dapat menjadi salah satu  

pisau analisa untuk menilai bagaimana sikap yang diambil oleh PSI terhadap 

meingkatkan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Jika melihat struktur 

organisasi partai, dalam PSI tampak dengan jelas bahwa partai ini telah 

memberikan kesempatan bagi keterwakilan perempuan, dimana dalam 

kepengurusan partai, seperti yang diungkapkan oleh Sumady bahwa staff 

kepengurusan PSI ada 80% merupakan perempuan, selain itu juga dalam dewan 

pemimpin pusat PSI terdapat 66,66% perempuan.   “Bahkan bisa dilihat staff-staff 

PSI itu 80% perempuan semua, jadi bisa dibilang kita sudah secara otomatis kalau 

mengadakan sesuatu, pasti memberikan porsi untuk perempuan” 

 Demikian juga dengan kerangka kerja PSI yang rapih, sistematis dengan 

berbagai program kerja yang terjadwal dan terprogram dengan menggunakan 

mekanisme yang transparan dan demokratis serta secara normatif tidak 

diskriminatif. Selain itu, PSI juga menganut ideologi yang progresif secara sosial 

sehingga seharusnya dengan sendirinya lebih mendukung keberadaan perempuan 

dalam kepengurusan partai khususnya dan dalam pembahasan ini lebih 

meningaktan kuantitas perempuan dalam pencalegan di pemilu tahun 2019. 

 Faktor terakhir yaitu aktivis partai politik perempuan dalam partai ini 

dominan menempati jabatan strategis, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa 

mayoritas baik kepengurusan partai maupun dalam dewan pemimpin pusat 

merupakan perempuan, terlebih lagi ketua umum dari partai ini diduduki oleh 

perempuan, yaitu Grace Natalie. 



102 

 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa meskipun dalam perhelatan 

pemilu 2019 presentase caleg perempuan PSI (45,57%) masih berada diposisi 

ketiga, yaitu dibawah PKPI(55,93%) dan Garuda (48%). Namun, apabila 

dibandingkan dengan jumlah perempuan yang diajukan oleh PSI totalnya paling 

tinggi apabila dibandingkan dengan keseluruhan partai yang mengikuti kontestasi 

tersebut, yaitu sebanyak 262 calon legislatif perempuan, disusul oleh Partai 

Hanura (234 caleg perempuan) dan PPP (230) caleg perempuan. 

Sehingga, dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan oleh PSI 

dalam rangka penerapan affirmative action   dalam proses rekrutmen calon 

legislatif untuk mendorong keterwakilan deskriptif dan substantif dalam Partai 

Solidaritas Indonesia yaitu; Pertama, walaupun dalam AD/RT maupun kebijakan 

internal partai belum ada kebijakan secara tertulis yang jelas yang berkaitan 

dengan kuota minimal partai mengenai keterlibatan perempuan baik dalam 

kepengurusan maupun calon legislatif untuk Pemilu tahun 2019, namun Partai 

Solidaritas Indonesia memiliki kebijakan tidak tertulis mengenai adanya kuota 

khusus bagi perempuan baik dalam kepengurusan partai maupun calon 

legislatifnya. 

Hal tersebut tertuang dalam grand design yang disebutkan oleh Ketua DPP 

sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Sumady Ma bahwa PSI memang 

sejak awal  PSI ingin membentuk partai yang ramah perempuan. Sehingga, 

memberikan kuota khusus terhadap keterlibatan perempuan. Hal tersebut 

dibuktikan dalam kepengurusan partai, Sumady mengungkapkan ada 80% staff 

perempuan, hal tersebut sesuai dengan kebijakan awal partai ini. Selain kuota 
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perempuan yang diberikan, PSI dalam seluruh aspek kepartaiannya juga selalu 

memberikan porsi kepada perempuan terhadap keterlibatannya, seperti dalam 

seminar, pengambilan kebijakan partai, dan agenda partai lainnya. 

Selanjutnya, terkait Pemilu 2019, PSI juga menerapkan  affirmative action   

terhadap perempuan. Seperti, lebih memilih bacaleg perempuan apabila 

dibandingkan dengan laki – laki apabila nilai yang dimiliki antara keduanya sama. 

Selain itu, PSI mempertimbangkan penempatan perempuan, dimana perempuan 

ditempatkan di Dapil yang dinilai tidak menggangu aktivitasnya sebagai 

perempuan, yang ditentukan dari background calon legislatif tersebut. Hal 

tersebut dilakukan karena PSI menilai bahwa perempuan memiliki tanggungjawab 

yang tidak bisa ditinggalkan, dan laki – laki lebih memiliki kemampuan dan 

kesanggupan apabila ditempatkan di Dapil lainnya. 

Dalam pemenuhan kuota minimal caleg maupun untuk menarik 

perempuan untuk dapat bergabung menjadi calon legislatif PSI, salah satu cara 

yang dilakukan yaitu untuk mengunjungi komunitas perempuan. Menurut PSI, 

dalam komunitas perempuan dapat dipastikan anggotanya adalah orang – orang 

yang mengetahui, mengerti permasalahan dan membela perempuan. Sehingga, 

mereka dapat menjadi perwakilan deskriptif dan substantif dalam pemilu 2019. 

Karena, yang dapat mengartikulasi kepentingan perempuan yaitu perempuan itu 

sendiri, laki – laki dinilai tidak cukup untuk mewakili kepentingan perempuan. 

Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk dari negara demokrasi yaitu 
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adanya keberadaan partai politik yang merupakan lembaga politik yang sangat 

penting dalam menyalurkan aspirasi dari masyarakat. 
98

 

Seyogyanya partai politik dapat membentuk kebijakan yang 

memprioritaskan perempuan di dalam parlemen, tuntutan ini bertujuan agar 

persoalan perempuan mendapatkan prioritas, perhatian dan perbaikan kehidupan 

untuk dapat lepas dari berbagai kemiskinan, kebodohan, penindasan, 

keterbelakangan dan mendapat perlakuan yang adil dan setara. Sehingga, 

partisipasi perempuan di parlemen atau dalam proses pembuatan atau 

pengambilan keputusan atau kebijakan menjadi hal yang sangat signifikan atau 

mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan atau yang disebut dengan 

ketidakadilan gender yang selama ini terjadi di dalam masyarakat.
99

 Seperti yang 

diungkapkan oleh Judith: “women have a distinct and separate interests as 

women: that this interests cannot be adequately represented by men; and the 

election of women ensures its representations.”
100

 

 Dapat dikatakan bahwa dibutuhkan sosok perempuan menduduki bangku 

pemerintahan untuk dapat mengartikulasi kepentingan perempuan dan dapat 

membentuk kebijakan yang pro terhadap perempuan. Selain itu, Sumady 

mengungkapkan bahwa seluruh calegnya walaupun tidak ditempatkan di komisi 

yang berfokus pada perempuan, namun harus juga melaksakanan nilai-nilai yang 

ada di PSI, yaitu kebijakan yang ramah perempuan, ibu dan anak. 
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Oleh karena itu, untuk memperdalam pengetahuan dan meningkatkan 

kualitas perempuan, PSI memberikan pendidikan politik, dimana terdapat kelas 

khusus perempuan yang ditujukkan agar perempuan dapat memperdalam 

pengetahuannya terdapat mengenai isu-isu tentang perempuan, dengan pendidikan 

politik yang diberikan tersebut dapat memberikan pengetahuan tambahan terkait 

kondisi perempuan, diberikan pengarahan mengenai bagaimana memperjuangkan 

perempuan dan hak-hak perempuan.  

Sehingga, upaya lainnya yang PSI lakukan untuk menjamin para calegnya 

dapat terpilih dalam pemilu legislatif 2019 yaitu terdapat dalam salah satu tahapan 

pencalegan, yaitu tahap sosialisasi menjadi ajang PSI dapat menilai kemampuan 

caleg tersebut apabila terjun kedalam masyarakat. Karena, dalam tahap sosialisasi, 

akan teruji kemampuan caleg dalam mengidentifikasi masalah yang ada di 

dapilnya, memberikan solusi dan mencari dukungan yaitu mengumpulkan 100 

KTP. Setelah tahapan sosialisasi tersebut, PSI memberikan pendidikan politik 

baik mengenai kampanye maupun isu perempuan yang harus diperjuangkan. 

Jika perempuan benar-benar dilibatkan secara proporsional dalam 

menentukan kebijakan publik terutama yang menyangkut banyak isu perempuan, 

maka akan banyak pula kepentingan perempuan yang terakomodir. Sehingga, 

keberadaan perwakilan perempuan di parlemen akan sangat menentukan masa 

depan perempuan itu sendiri, baik dibidang politik maupun dibidang lainnya 

seperti dalam ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 
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Dengan adanya kebijakan memprioritaskan perempuan dalam partai, PSI 

mengharapkan dapat menjadi bukti dan contoh kepada partai maupun masyarakat 

bahwa PSI merupakan partai yang memperjuangkan peningkatan keterwakilan 

yang deskriptif dan substantif. Karena menurut PSI, salah satu upaya untuk 

melawan stigma masyarakat bahwa politik merupakan tempat laki-laki dan 

bukanlah tempat perempuan yaitu dengan memberikan porsi yang besar terhadap 

keterlibatan dan keterwakilan perempuan, sehingga PSI dalam setiap agenda 

kegiatan partai, kepengurusan dan dalam pencalegan PSI memiliki affirmative 

action terhadap keterlibatan dan keterwakilan perempuan. 

Namun, disisi lain sikap PSI yang menyatakan bahwa memprioritaskan 

perempuan namun tidak didukung dengan adanya kebijakan tertulis mengenai 

kuota caleg perempuan di partainya, dapat dinilai bahwa PSI belum benar-benar 

mendukung meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Berdasarkan 

data yang telah dibahas sebelumnya, dari 10 negara yang memiliki keterwakilan 

perempuan tinggi, terdapat 4 negara yang menggunakan kuota partai.
101

 Hal 

tersebut dapat menunjukkan pentingnya memiliki kuota partai dalam upaya 

meningkatkan keterwakilan perempuan, dimana kuota partai dinilai efektif untuk 

meningkatkan keterwakilan perempuan. Partai Solidaritas Indonesia tidak 

memiliki kuota partai, hal tersebut disayangkan karena seharusnya partai 

politiklah yang berperan aktif dan memiliki inisiatif untuk dapat meningkatkan 

keterwakilan perempuan, meningat partai politik memiliki peranan yang besar 

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. 
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Dalam analisa lain, diketaui adanya  faktor lain penyebab tidak 

maksimalnya tercapainya angka 30% keterwakilan perempuan di parlemen yaitu 

karena kurangnya dukungan bagi caleg-caleg perempuan di masa kampanye. 

Menurut  Shellny,  perempuan atau caleg perempuan lebih banyak direkrut hanya 

untuk menjadi pengumpul suara atau pemenuhan formalitas presentase jumlah 

perempuan yang disertakan dalam pemilu, dimana tidak adanya pembekalan atau 

dukungan yang memadai atau affirmative action bagi perempuan dalam 

perjuangan berat mereka dimasa kampanye. Selain itu, disebutkan bahwa terdapat 

beberapa kendala yang mereka hadapi yaitu manipulasi suara dan persaingan tidak 

sehat sesama caleg satu partaipun tidak direspon oleh para pengurus partai politik 

masing-masing.
102

 

Dengan adanya kendala tersebut, dapat diketahui bahwa partai politik 

memiliki peranan yang besar terhadap peningkatan keterpilihan perempuan dalam 

parlemen. Upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik salah satunya yaitu 

memiliki kebijakan tertulis dalam partainya baik terkait kuota dalam pencalegan 

maupun dukungan terhadap caleg perempuan baik dalam pelatihan dan 

pendidikan politik dan saat kampanye. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dalam menyambut pemilu legislatif 2019, PSI mengadakan dua gelombang yang 

disetiap gelombangnya terdapat tiga tahapan untuk mencari calegnya. Tahapan 

tersebut yaitu pendaftaran,  uji kompetensi dan sosialisasi. Seleksinya dilakukan 

secara terbuka, dan pada tahapan wawancara dilakukan secara live streaming. 

Setelah tahapan pencalegan, dalam penomoran caleg dilakukan dengan sistem 

undi,  namun tetap menyesuaikan dengan zipper system. 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2019 tidak memiliki 

peraturan tertulis dalam partai terkait kuota minimal caleg perempuan, PSI hanya 

menyesuaikan dengan peraturan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Praktek Affirmative Action  yang PSI lakukan dalam rekrutmen calon anggota 

legislatif untuk mendorong keterwakilan yang deskriptif dan substantif yaitu: 

1. PSI memberdayakan pengurus partainya untuk turun langsung ke  

komunitas maupun kelompok perempuan untuk mengajak  mereka  

menjadi caleg PSI. 

2. PSI mengarahkan pengurus partainya untuk maju menjadi caleg. 

3. PSI dalam proses pencalegan lebih memilih perempuan untuk menjadi   

  caleg apabila memiliki nilai yang sama dan dalam hal penempatan caleg   
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   di Dapil. 

4. Dalam tahapan pencalegan, PSI memiliki gebrakan untuk mendapatkan   

caleg yang berkualitas yaitu melalui proses wawancara dan sosialisasi  

yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Dalam proses  

wawancara dapat diketahui bagaimana track record caleg serta apa  

kontribusi yang akan mereka berikan. Selanjutnya, tahapan sosialisasi  

dimana dapat mengetahui bagaimana kemampuan yang dimiliki caleg saat  

terjun kemasyarakat untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi. 

5. PSI memberikan pendidikan politik bagi para calegnya. PSI  

memberikan materi mengenai bagaimana mendapatkan dana untuk  

kampanye dan materi terkait kampanye. Khusus perempuan, PSI  

memberikan kelas pendidikan politik yang berkaitan dengan permasalahan 

  perempuan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Selain itu, PSI juga  

membentuk kelompok-kelompok bagi perempuan untuk dapat mengontrol  

para caleg perempuannya 

Dengan adanya Affirmative Action yang diberikan PSI terhadap 

keterlibatan perempuan dalam pencalegan, menjadikan PSI partai yang memiliki 

caleg perempuan terbanyak apabila dibandingkan seluruh partai yang mengikuti 

pemilu 2019 yaitu sebanyak 252 caleg perempuan. Meskipun dalam presentase 

masih kalah apabila dibandingkan dengan PKPI (55,93%) dan Partai Garuda 

(48%) namun apabila dilihat dari jumlah, PSI merupakan yang paling tinggi. Hal 

tersebut sesuai dengan grand design PSI dimana ingin menjadi partai yang ramah 
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perempuan sehingga selalu memberikan kuota yang besar terhadap keterlibatan 

dan  keterwakilan perempuan.  

6.2 Saran Akademis 

1. Dalam penelitian selanjutya, diharapkan dapat meneliti partai politik 

yang mendapatkan jumlah keterpilihan perempuan paling tinggi dalam 

pemilu 2019, sehingga dapat mengetahui bagaimana strategi yang 

dilakukan oleh partai tersebut. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi kendala yang 

dihadapi baik oleh partai maupun individu caleg perempuan PSI dalam 

kegagalan yang dialami dalam pemilu 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Asshiddie, Jimly, 2011. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers 

Adelina. Shelly. 2006. Hambatan Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai dan Sistem 

Politik Menuju Lembaga Legislatif. Studi kasus: Kegagalan Caleg Perempuan 

dalam Pemilu 2004.Tesis pada Universitas Indonesia. 

Budiardjo, Miriam., 2008.Dasar-dasar Ilmu Politik.  Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Ekawati, Esty, 2002. Penerapa Affirmative action   dan Proses rekrutmen calon 

legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilu 2009.Tesis Pada 

Fisip Universitas Indonesia 

Faridah, 2006. Kebijakan Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan 

Perempuan di Parlemen. Tesis pada FISIP Universitas Indonesia 

Hanna F. Pitkin dalam Anne Philips, Politic of presence, New York: Oxford 

University Press. 

Harsono, Andreas, 2010. Agama Saya Adalah Jurnalisme. Jakarta : Kanisius 

Hasan, Iqbal, 2002. Pokok Materi Metodologi Penelitia dan Aplikasinya. Jakarta: 

Ghalia Indonesia 

Huda, Mustanul Sania. Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 

(Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten 

Magetan). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.2 

KPU.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 

Tahun 2017 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum tahun 2019 

Mayo, Henry B, 2012. “An Introduction to Democratic Theory” dalam Miriam 

Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama 

Mullen T, “Affirmative action  ” dalam  Ekawati, Esty, 2012. Penerapan 

Affrmative Action dan Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB). Tesis pada FISIP Universitas Indoensia 

Naimena, Arnoldus Y, 2015.Kajian Pola Rekrutmen Perempuan menjadi Kader 

Partai dan Menempati Jabatan Struktural di Partai Politik.Kupang: Skripsi 

pada FISIP Universitas Katolik Widya Mandira 



112 

 

Prastiwi, Juwita Hayyuning, 2018. Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 

Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan. Jurnal Wacana Politik 

Vol.3, No.1, Maret 2018:1-13. 

Prihatmoko, Joko, 2005. Pemiihan Kepala Daerah Langsung. Semarang:Pustaka 

Belajar 

Putri, Oriza Rania, 2013. Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan 

Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sulawsi Selatan dan Kota Makassar. SKRIPSI pada 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 

Raco, J.R. , 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karasteristk dan 

Keunggulan. Jakarta. PT Grasindo 

Rulam, Ahmadi, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media 

Subono, Nur Iman, 2003, Perempuan dan Partisipasi Politik. Jakarta: Yayasan 

Jurnal Perempuan  dan The Japan Foundation 

Sugiyono, 2013.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo 

Squires,  Judith, 1999. Gender in Political Theory, Cambridge:Polity Press 

Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat 

Negara 

Ware, Alan, 1998. Political Parties and Party System (Studi Organisasi Politik 

Modem). Terjemahan Muslim Mufti, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hal. 

130-131 liat juga Angelo Penebianco, Political Parties: Organization and 

Power, Cambridge, Cambridge University Press 

Wijaksana, M.B. (Ed.), 2004. Modul Perempuan untuk Politik.Jakarta: Yayasan 

Jurnal Perempuan. 

 

Daring: 

TIM PSI. ABC Partai Solidaritas Indonesia. 

file:///C:/Users/Sony/Downloads/abcpsi%20(4).pdf, diunggah pada 15 

Oktober 2018. Hlm.5 

Agregasi Antara.2017. diakses dari https://news.okezone.com/read/2017/09/27/ 

337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-

program-menteri-yohana-untuk-2019 pada 30 Mei 2018 pukul 21.40 

file:///C:/Users/Sony/Downloads/abcpsi%20(4).pdf
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/%20337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-program-menteri-yohana-untuk-2019
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/%20337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-program-menteri-yohana-untuk-2019
https://news.okezone.com/read/2017/09/27/%20337/1784265/kuota-perempuan-di-pemilu-2014-tak-sampai-30-persen-ini-program-menteri-yohana-untuk-2019


113 

 

Antara News. 2018. Diakses dari 

https://www.antaranews.com/infografis/686450/686450 diunggah pada 24 

Februari 2018 pukul 22.41 

Kemala, Ambaranie Nadia. 2018. Diakses dari https://nasional.kompas.com/ 

read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019 pada 

20 Februarti 2018 pukul 19.32 

Komisi Pemilihan Umum. https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/950 

diunggah pada 20 Oktober 2019 

Nanda S Wahyuni. 2016. https://www.qureta.com/post/perempuan-berpolitik-

jangan-pandang-sebelah-mata diunggah pada tanggal 24 Februari 2018 

pukul 21.14 

Partai Solidaritas Indonesia. https://psi.id/berita/content/platform-4-sosial-budaya-

dan-agama/ diunggah pada 5 Maret 2018 pukul 22.13 

Partai Solidaritas Indonesia. https://psi.id/berita/content/apa-itu-psi/ diunggah 

pada 14 Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antaranews.com/infografis/686450/686450
https://nasional.kompas.com/
https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/950
https://www.qureta.com/post/perempuan-berpolitik-jangan-pandang-sebelah-mata
https://www.qureta.com/post/perempuan-berpolitik-jangan-pandang-sebelah-mata
https://psi.id/berita/content/platform-4-sosial-budaya-dan-agama/
https://psi.id/berita/content/platform-4-sosial-budaya-dan-agama/
https://psi.id/berita/content/apa-itu-psi/


114 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

1. Sumady MA 

Status: Ketua DPP/ Ketua Badan Pemenangan Pemilu 

Waktu: 4 Juli 2018 

 

H: Bagaimana pandangan PSI terhadap perempuan itu seperti apa? 

N: Saya cerita tentang sejarah dulu ya, jadi PSI  lahir karena prihatin politik 

Indonesia, politik dianggap suatu yang kotor, kedua, politik buas, dalam artian 

banyak  orang masuk politik jadi korban, ketiga, orang diasosiasikan sebagai 

tempat laki-laki (maskulin) sehingga secara asosiasi tidak tepat bagi perempuan, 

selalu dianggap selalu laki-laki, beradu otot, harus tikung sana tikung sini dsb. 

Padahal, secara realitas, politik tidak seperti itu,  karena politik justru berkaitan 

dengan hajat hidup orang banyak, apa itu laki, apa itu perempuan dan lain 

sebagainya, karena prihatin dengan kondisi seperti itu makanya lahir PSI, dimana 

salah satunya kami ingin menjadikan psi bisa sebagai percontohan bagaimana 

politik itu harusnya bersih, politik itu seharusnya bisa berguna bagi banyak orang 

dan bisa melibatkan banyak orang, khususnya perempuan, karena apa? Karena 

justru mau melawan stigma, karena politik bisa untuk semua orang, maka 

indikator paling gampang adalah perempuan juga harus terlibat, sama saja seperti 

dunia kerja pada umumnya yang sudah mulai terlibat perempuan, tidak seperti 30-

40 tahun yang lalu dimana perempuan hanya dianggap ada dirumah, namun kini 

bisa berprestasi didunia kerja. Jadi ada latar belakangnya, jadi pada saat 

strukturnya seperti itu itu bukan gimmick tapi itu penerjemahan dari ide awal psi 

itu dikembangkan, karena kitakan gamungkin bikin politik itu ramah, politik itu 

cocok bagi perempuan dan bisa melibatkan siapa saja, genderless atau unisex tapi 

kalau pengurusnya  masih didominasi oleh pria, itukan sebenernya antara konsep, 

ide dengan eksekusi tidak nyambung, itukan sebenarnya semuanya harus 

konsisten, jadi latar belakangnya seperti itu. Jadi misalnya seperti di DPP 

pengurusnya 60 persen lebih, total di indonesia dari 20.000 pengurus, itu totalnya 

perempuan 42%  lebih tinggi dari syaratnya KPU yang harus 30% kalau di dpp 

malah perempuannya itu mayoritas. Jauh diatas parta- partai lain, bahkan jauh 

diatas syarat dari KPU yaitu 30% 
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H : Untuk caleg di PSI apakah memiliki standar khusus untuk perempuan? 

N: Standar partai psi untuk target caleg perempuan atau hanya berpatokan dengan 

UU: kalau caleg kan emang mau gamau minimal harus 30% nah kami tentu harus 

memenuhi peraturan itu, dan ada juga beberapa dapil yang jumlahnya bisa lebih 

dari 30%, cukup dinamis, tapi karena peraturan mensyaratkan harus 30% tapi 

pasti terpenuhi, tapi ada beberapa dapil yang melebihi angka tsb. Jadi psi 

menyesuaikan dengan undang-undang tetapi mendorong perempuan, karena dari 

psi sendiri pengurusnya juga dominannya perempuan yaitu 42%, jadi kalau 

misalnya kita mendorong 42% pengurus kami untuk maju menjadi caleg, itukan 

sebenarnya kami mendorong agar angka kami bisa diatas 30%, jadi minimal kita  

bisa menyentuh angka minimal.   

H: Bagaimana proses rekrutmen caleg?  

N: Proses rekrutmen caleg? Kami sejak agustus 2017 bahkan sebelum PSI 

dinyatakan lolos verifikasi kpu di februari, itukan kami sudah membuka 

pendaftaran, kami mempelopori yang namanya open recrutmen terbuka dimana 

siapapun bisa mendaftar, mereka bs dateng ke kantor psi dan mereka juga bisa 

mendaftar melalui online dan kami melakukan seleksi secara terbuka ya dalam 

seleksi terbuka itu kami melibatkan panitia panitia seleksi independen dari orang-

orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas di indonesia dsb,  pada saat 

proses interview oleh juri kami melakukan live streaming lewat fb dan twitter, 

video-videonya masih bisa ditemukan di youtube channelnya psi, jd kami 

melakukan gebrakan dengan cara kami melakukan open recrutmen, seleksinya 

juga dilakukan secara transparan, wawancaranya terbuka, live streaming semua 

orang bisa liat sehingga kita bisa tau knp seseorang bisa lolos dan kenapa 

seseorang tidak lolos, jadi itu untuk menjawab permasalahan yang terjadi di 

politik indonesia pada saat seseorang mendaftar jadi caleg mereka  harus 

membayar mahar dsb supaya lolos, di partai-partai yang lain orang-orang gatau 

apa alasan mereka lolos dan tidak lolos, makanya proses seleksinya dibikin 

terbuka, karena inikan era-nya transparasi, keterbukaan dan sebagainya makanya 

kami buka kepublik, kami memberitahukan kepublik apa yang dilakukan oleh PSI 

itu berbeda, tidak hanya ide atau konsep tapi juga saat eksekusi dimana kami 

konsisten dengan apa yang kami desain dari awal.  

H: Apa kriteria untuk menjadi caleg PSI? 

N: Ada beberapa kriteria yang kami nilai, yang pertama kita ingin menilai 

personal values seseorang, karena PSI itu memperjuangkan tentang anti korupsi 

dan anti intoleransi, itu dua agenda utama yang diperjuangkan PSI, sehingga dua 

hal tersebut menjadi dasar untuk dinilai. Jadi setelah lolos dari anti korupsi dan 
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anti intoleransi itu, baru yang kedua yaitu kita menilai dari segi bagaimana 

kontribusi yang akan diberikan, apabila nanti dilegislatif dia punya ide apa, 

gebrakan seperti apa, kebijakan-kebijakan seperti apa, jadi secara umum kita bagi 

jadi dua kelompok besar, yang pertama values dari orang ini, dimana valuesnya 

harus cocok dengan values psi, yang kedua berkaitan dengan policy atau 

kebijakan yang akan diambil apabila dia nanti diparlemen, karena pdi ingin 

menunjukan bahwa parlemen saat ini masih kurang inovasi, dan parlemen PSI 

harus bagus, kreatif.  

H: Apa memiliki kriteria khusus untuk caleg perempuan? 

N: Sama sih, diberlakukan sama, Cuma bedanya kita punya affirmative action  , 

dimana perempuan-perempuan yang mendaftar kita prioritaskan dalam artian  ya 

dari kriteria-riteria yang sebutkan tadi, anti korupsi dan anti intoleransi, yang 

perempuan itu menjadi nilai plus sendiri, kenapa, ya karena tadi yang saya 

sebutkan diawal bahwa gabanyak perempuan yang merasa cukup familiar dengan 

politik, sehingga apabila ada perempuan yang ingin terlibat, bagi kami itu sebuah 

nilai plus, jadi syarat kriteria tetep sama, tapi tentu perempuan bagi panitia seleksi 

sendiri itu memberikan nilai tambah, tidak ada dalam perhitungan tapi secara 

psikologis perhitungan itu memberikan nilai tambah, karena itulah affrimative 

action yang diberikan oleh PSI, bahwa perempuan-perempuan harus 

diprioritaskan 

H: Dengan prioritas tersebut, bagaimana menjamin kualitas perempuan? 

 N: Itu tetap diseleksi sih, diberikan prioritas, tapikan mereka harus memenuhi dua 

syarat utama tadi, jadi istilahnya kalau misalnya perempuan dan laki, mereka 

punya nilai yang sama, ya tentu kami akan memberikan peluang untuk perempuan 

misalnya, apalagi kalau laki misalnya dengan dilihat dari banyaknya daerah 

pemilihan yang ada, bisa jadi mereka memiliki fleksibilitas jadi kita bisa 

ditempatkan dimana saja,  misalnya sebuah dapil ada perempuan dan laki 

bersaing, tentu kita mengedepankan perempuan, dimana laki tersebut bisa kita 

tawarkan daerah-daerah pemilihan lain, karena dari segi tertentu mereka lebih 

punya mobilitas, lebih punya fleksibilitas, bisa bergerak keberbagai daerah, 

perempuan kadang-kadang dari berbagai background secara historical, psikoligis, 

mereka masih merasa punya tanggungjawab, harus dalam tanda kutip harus 

ngurus rumah dsb, sehingga kita harus menjaga bagaimana mereka bisa tetap 

menjadi caleg tapi disatu sisi dia juga gaterhambat oleh hal hal psikologis yang 

berkaitan dnegan tanggungjawab pribadi.  

H: Jadi untuk penempatannya masih diutamakan perempuan di dapil dia 

mendaftar caleg ya, sedangkan laki dioper? 
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N:  Iya, kalau gaada kursi yang lain lagi. 

H: Kendala rekrutmen caleg perempuan? 

N:  Cukup banyak perempuan yang tertarik terjun dalam dunia politik, namun 

kendala terbesar justru datang dari lingkungan terdekat mereka, misalnya ada 

yang daftar, udah ikutin proses, udah lolos, ujung-ujungnya mundur, karena 

keluarganya ga setuju, suaminya gamendukung, adalah beberapa cases seperti itu, 

walaupun tidak dominan, tapi itu realitas yang kami hadapi.  

H: Dari pihak psi apa ada solusinya?  

N: Solusinya dari kita udah melakukan beberapa action, yang pertama, dari caleg-

caleg ini kami bikinin kelompok-kelompok sendiri, grup sendiri,  selalu 

bersosialisasi dengan mereka, kendalanya apa, permasalahan dan hambatannya 

apa, kami coba bantu komunikasi, kami coba bantu menjelaskan, dan sesama 

bacaleg perempuan juga saling mendukung, memberikan informasi, sharing 

solusinya seperti apa.  

H: Penyusunan nomor urut caleg, pertimbangannya seperti apa?  

N: Nomor urut ada dua pendekatan, pendekatan pertama ada pembatasan dari 

KPU, dimana memang untuk setiap 3 caleg harus ada satu nama perempuan, nah 

kita ikuti peraturan itu, namun psi juga melakukan sebuah terobosan baru, dimana 

untuk nomor-nomor urut caleg nanti akan diundi tidak seperti partai-partai lain 

dimana nomor-nomor itu dipermainkan, ada harga dsb, kami mau memberikan 

kesetaraan bagi siapapun yang mendaftar, dimana nanti ketika pendataan sudah 

selesai semua, setelah itu nomor caleg itu akan diundi, tapi dengan tetep ngikutin 

persyaratan dari 3 caleg ada satu perempuan. 

H: Apakah PSI memiliki kebijakan terhadap perempuan di partai? 

N: Kalau kebijakan perempuan pertama, yang paling real itu bagaimana di dalam 

setiap kegiatan kami, kami memastikan bahwa perempuan itu harus terlibat, mulai 

dari kepengurusan maupun kegiatan kegiatan partai, kemudian apapun yang kami 

lakukan, itu kami memiliki persyaratan di internal bahwa pembicaranya itu harus 

ada perempuannya, gabisa kalau semua pembicaranya laki-laki, kedua panitia 

seleksi bacaleg, dimana satu tim terdiri dari 3 orang, dan harus dipastikan harus 

ada perempuannya,  jadi kami membuat kebijakan secara internally bahwa setiap 

kegiatan kami harus ada keterlibatan perempuan, jadi itu bagian dari affirmative 

action  , bahwa kami sudah terbiasa membuat kegiatan seperti itu, bahkan bisa 

dilihat staff-staff PSI itu 80% perempuan semua, jadi bisa dibilang kita sudah 
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secara otomatis kalau mengadakan sesuatu, pasti memberikan porsi yang lebih 

untuk perempuan 

H: Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk menjadi caleg PSI? 

Khususnya perempuan? 

N:  Pastinya kami sangat mengandalkan pengurus kami, seperti di DPP 66%  tentu 

kami menjadikan pengurus dalam tanda kutip sebagai juru bicara untuk 

meyakinkan perempuan mengenai kenapa mereka layak untuk menjadi bacaleg 

PSI, karena PSI sendiri berisi banyak perempuan, dimana kita memberikan 

asosiasi yang positif bahwa gausah ragu, karena sering sekali perempuan kepartai 

ketemunya laki-laki, dsb sedangkan disini mereka ketemu dengan komunitas-

komunitas perempuan, mempunyai concern yang sama,  jadi kami menggunakan 

pengurus-pengurus kami menjadi juru bicara untuk meyakinkan mereka bahwa 

disini ranah dan tempatnya perempuan, ramah terhadap perempuan, ramah 

terhadap ibu-ibu. Jadi perempuan-perempuan yang mendaftar disini akan 

diberikan tempat. 

H: Apakah PSI memberikan pembekalan bagi caleg perempuan untuk 

meningkatkan kualitas diri? 

N: Iya, jadi kami yang tadi saya bilang, perempuan-perempuan tadi kita 

kumpulkan, kita berikan motivasi, berikan pelatihan, yang spesifik tentan 

perempuan, tapi ada juga yang berifat umum, masalah tentang dapil, pemenangan 

pemilu dsb, kalau perempuankan lebih mengupgrade tentang mereka juga tentang 

isu-isu tentang perempuan dsb itu juga tetap kita lakukan  

H: Apakah menjadi caleg di PSI dipungut biaya? 

N: Tidak, tapi kalau mengurus dokumen itu mereka dengan biaya sendiri.  

H: Bagaimana strategi PSI  baik di pusat maupun daerah dalam pemenuhan 

Affirmative action  ? 

N: Sebenernyakan kalo di daerah-daerahkan mereka juga harus konsisten ngikutin 

pusat, kalo di kepengurusannya aja di daerah-daerah itu sampai 42% mau ngga 

mau, di daerah kita dorong untuk selalu fokus kesitu, yang daftar-daftar inikan 

banyakan laki, makanya kita mendorong temen-temen provinsi, kabupaten kota, 

mereka juga aktif mendekati, mencari sosok-sosok perempuan yang mereka bisa 

ajak untuk  menjadi caleg, masuk ke politik, audensi, ke komunitas, ke kelompok-

kelompok perempuan, dsb, itu yang kami lakukansih, jadi kami secara pro aktif 

melakukan itu, meskipun memang setelah proses yang pro aktif tersebut belum 

tentu semua perempuan atau komunitas teryakini, tapi secara action memang di 
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internally kami memprioritaskan itu gitu, bahwa pengurus pengurus itu, kami dari 

awal cari pengurus-pengurus perempuan dan pengurus itu juga kami dorong 

secara pro aktif untuk meyakinkan komunitas-komunitas dan kelompok 

perempuan untuk bisa menjadi perwakilan untuk menjadi bacaleg, hasil akhirnya 

mereka menerima atau engga, itu cerita lainnya lagi, tapi dari segi kegiatan partai 

yang di design, kita memang secara pro aktif mendorong itu,   

H: Apakah total pendaftar perempuan lebih banyak? 

N: Kalau yang daftar tidak banyak, sehingga mau gamau kita kita melakukan 

action seperti yang tadi dibilang, kita secara pro aktif kita datengin, yakinin, dsb. 

Yang daftar mungkin bila dibandingin yang pria mungkin itu 15%, 20%, tapi itu 

udah cukup tinggisih dibandingin partai-partai lain yang 5%, tapikan belum 

menyentuh angka psikologis 30%, itu kita ngomongin pendaftar eksternal ya, 

belum termasuk internal, kalau internalkan pengurus psi udah 42%, kalau 

internalkan gampang, kalau sekarangkan bagaimana yang eksternal. Karena yang 

daftar baru 15, 20% makanya kita mendorong bagaimana untuk mencari ke 

komunitas, kelompok-kelompok atau koalisi koalisi perempuan.  

H: Kebijakan caleg perempuan yang terpilih diatur oleh partai atau individu?  

N: Partai secara overall karena kita pro perempuan, walaupun caleg perempuan 

akan tersebar diberbagai komisi, tapikami ingin memastikan bahwa caleg yang 

masuk komisi manapun harus bisa mengeluarkan kebiajakan – kebijakan yang 

ramah perempuan, ibu dan anak. Contohnya yang paling sederhana kami 

mendorong bagaimana rancangan KUHP tentang perlindungan dari kejahatan 

seksualkan itu kami dorong terus yang sampai sekarang belum jelas seperti apa, 

jadi dari awalpun kami mendorong terus kesana, apapun bidangnya nanti masuk 

dikomisi apapun, tapi kebijakannya harus ramah pada perempuan, ibu dan anak. 

H: Bagaimana solusi apabila ada dapil yang belum tercapai affirmative action  ? 

N: Jujur kami mengakui ada yang terpenuhi ada yang tidak terpenuhi, jadi yang 

tidak terpenuhi bukan diakalin, tapi yang tidak terpenuhi menjadi pr tambahan 

bagi kami untuk secara pro aktif harus menjemput bola, kita gabisa pasif untuk 

menunggu bola itu datang, karena hambatan di Indonesia itu masih banyak, secara 

psikologis, bahkan banyak yang sudah mendaftar, sudah proses, sudah lulus, 

akhirnya daripada ribut sama suami dsb akhirnya dia mengundurkan diri, 

sehingga kita mau ngga mau melakukan affirmative action   secara pro aktif 

membantu mereka, memberikan solusi kira-kira seperti apa, jadi belum ideal, 
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perjalanannya masih panjang, tapi apa yang dilakukan oleh psi inikan sebuah awal 

yang baik untuk mengembalikan  politik itu bisa ramah untuk siapa saja, 

khususnya untuk perempuan 

 

H: Apa dengan jemput bola tersebut maka mereka dipastikan lolos jadi caleg? 

N: Setelah menjemput bola, setelah mereka mendaftarkan setelah itu mereka harus 

mengikuti seleksi juga, namun memang dengan menjemput bola itu, mereka akan 

lebih mudah teryakinkan, mereka bisa tanya apa keraguannya, apa yang jadi 

masalah, kekurangannya dimana, pada akhirnya kan bisa face to face disscussion, 

ga hanya dari media, karena banyak yang kami temui banyak yang tertarik, namun 

ragu nanti gimana ya, nanti sulitnya gimana, soalnya kitakan perempuan, soalnya 

selama ini harus mengurus rumah, dsb. Sebenernya itukan hal-hal yang 

sebenernya kita memberikan semacam advokasi kepada mereka, setelah 

pertanyaan-pertanyaan yanng ada dibenak mereka itu sudah terjawab, berikutnya 

tinggal bagaimana kita menilai kompetensi mereka, jangan sampai kita 

memberikan prioritas tapi di satu sisi kompetensi juga diperlukan gitu. 

H: Kalau jemput bola targetnya kemana? 

N: Kami lebih concern apaila perempuan ya banyak datang ke komunitas 

komunitas perempuan dsb, karena disatu sisikan mereka sudah pasti 

memperjuangkan hak perempuan, di sisi lain mereka secara kompetensi, secara 

pengetahuan juga lebih. Sehingga kami mencari ke komunitas-komunitas yang 

selama ini sudah berkumpul, berdiskusi, komunitas-komunitas intelektual, dsb. 

Jadi fokus, karena jumlahnya banyak disitu, tapi tidak menutup kemungkinan 

perempuanperempuan diluar itu.  

H : Pihak mana saja yang terlibat dalam pencalegan? 

N: Ada tim independen dan nanti dari internal diputuskan, kamikan bisa menilai 

itu. 

H:  Apakah PSI memiliki target kuota minimal untuk perempuan untuk menjadi 

caleg? 

N: Target kami 30-40% 

H :  Apa harapan dari PSI dengan adanya pemenuhan affirmative action   seperti 

apa? 
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N: Kedepannya harusnya lebih banyak perempuan ya masuk kedalam dunia 

politik, dengan begitukan kita bisa mengubah wajah politik , politiktuh harus 

sama dengan kategori-kategori atau bidang lainnnya, bahwa itu genderless, 

siapapun bisa, selama ia punya kompetensi, indikatornyakan sederhana, kalau 

perempuan bisa masuk ke bidang itu, itu menunjukkan bahwa bidang itu  memang 

bermanfaat bagi banyak orang, itu sesuatu yang ramah bagi banyak orang,  jadi 

harapannya, smeakn banyak perempuan di politik, semakin banyak diparlemen 

yang mewakili perempuan, perempuan lebih berani bersuara. Karena, biasanya 

perempuan yang masuk politik selama ini dalam tanda kutip, sering dibumbui 

dengan intrik-intrik yang tidak enak ya, seperti masalah pribadi, dsb, itu yang 

harus kita hindari, itu yang kita mulai,  bahkan ketua kami juga kena isu itu kan, 

tapi tidak punya bukti. Kalau perempuan masuk politik, berartikan itu sudah 

bener, indikatornyakan sesederhana itu.  

H: Apakah dengan adanya target 30-40% menurut PSI itu sudah angka yang 

ideal? 

N: Ya itu angka ideal, partai-partai lain aja mau ngerjain itu susah, paling 

gampang liat aja proporsi kepengurusan mereka, Kepengurusan aja kalau diliat, 

KPU itu peraturan terbaru tidak pro perempuan di Undang-undang pemilu, 

dimana  kepengurusan perempuan 30% hanya ada di level pusat, karena begitu? 

Karena terjadi komrpomi, kompromi, memang realitanya apabila kita melihat 

pemilu-pemilu sebelumnya memang hampir semua partai mempunyai masalah, 

bahkan menyampai angka 30% itu susah, karena takut adanya intrik-intrik seperti 

itu, perempuan itu dianggap banyak diancam gitu, “saya keluarin foto kamu yang 

ini itu” walaupun sebenarnya tidak ada, tapikan secara psikologis itukan 

meresahkan keluarga. 

H : Apakah background peserta dalam pencalegan dipertimbangkan? Apabila 

mereka tidak memilliki background di politik? 

N: Ya itu standar ajasih ya, dipertimbangkan tapi tidak menjadi standar mutlak, 

dalam artian kita mengikuti KPU tapi tidak secara mutlak menjadi penilaian, 

dalam wawancarakan kita bisa menilai kemampuan seseorang, selama masih oker, 

dia punya kerjaan yang baik, afirmasi untuk peremouan, tapi disatusisi tidak boleh 

mengabaikan kompetensi. Track recornya juga penting, karena kalau di politik itu 

sepak terjangnya sudah dikenal jelek itu jadi susah, selain itu juga kami tidak 

menerima bacaleg-bacaleg yang ada isu melakukan KDRT, walaupun penilaian 

lainnya bagus, tapi saat kami telusuri ternyata benar, jadi kami coret. Saat live 

streaming itu banyak masukan, yang komen background para peserta, mereka 

kasih beritanya, kasih linknya, saya konfirmasi, ternyata perempuan, ya kami 

coret, walaupun di KPU itu tidak ada, di KPU itu kalau ada pelecehan seksual, 
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tapikan itu KDRT bukan pelecehan perempuan, tapi kami coret, karena tidak pro 

terhadap perempuan 

H: Bagaimana untuk memonitoring caleg PSI kedepannya? 

N: PSI itu akan bikin sistem, bagaimana kita mengevaluasi orang, beda dengan 

partai-partai lainnya yang setelah kepilih yaudah biarkan masing-masing orang 

bekerja, makanya jadi koruplah dsb. Jadi nanti kami akan membuat sistem 

monitoring, jadi nanti semua caleg psi kalau mereka masuk ke parlemen, karena 

kita mengedepankan sistem transparansi, maka kita bikin aplikasi, diamana caleg 

itu setiap hari melaporkan apa saja yang mengerjakan, misalnya anggota parlemen 

A, hari ini agenda rapatnya apa, ketemu sama siapa, hasil rapat seperti apa, kalau 

kamu membahas undang-undang apa, jadi nanti kita bisa tracking, “oh kenapa kok 

dia mendukung pasal ini, misalnya ga pro perempuan, misalnya apakah mereka 

dapet duit atau seperti apa” hal tersebut di Amerika sudah biasa, tapi di Indonesia, 

paling gampang aja, Fahri Hamzah, kamu cari di google dia memperjuangkan 

pasal apasih? Gaada, yang kita temuin dia sibuk jelek-jelekin presiden, ya itu ga 

salah juga, tapi anggota parlemen ujung-ujungnya legislasi, memperjuangkan 

pasal apa. Sehingga itu bisa menjadi trackrecord caleg, sehingga lima tahun lagi 

rakyat bisa liat “Oh si A ini kemarin gue ga oke kok, dia dukung ini dia itu saya 

gamau pilih lagi”. Kita mau caleg PSI itu, dia dibayar oleh negara, sehingga tiap 

hari harus kerja, harus jelas, dia bisa melaporkan itu ke publik. Sehingga anggota 

DPR juga harus dievaluasi, itu salah satu tugas partai untuk membuat sistem itu. 

 

2. Tsamara Amany 

Status: Ketua DPP/ caleg Dapil 2 DKI Jakarta 

Waktu: 17 Juli 2018 

H: Peneliti 

N: Narasumber 

 

H : Tingkat keterwakilan perempuan di DPP paling tinggi, karena sengaja atau 

memang mereka yang berkompeten dibidang tersebut? Atau memang PSI 

memiliki perhatian khusus terhadap keterlibatan perempuan dalam partai? 

N : Karena kita memberi ruang terhadap perempuan, dan itu tidak masalah, selain 

itu juga banyak perempuan yang merasa ini partai ternyaman bagi mereka, jadi 



123 

 

banyak yang mendaftarkan diri, dan memang betul, kita memberikan kewajiban 

salah satu antara ketua umum atau sekertaris jenderal harus perempuan, jadi satu 

memang ada affirmative action   disana dan juga ada minat dari perempuan 

perempuannya untuk terlibat di PSI karena mereka merasa nyaman. 

H : Anda sendiri merupakan perempuan, apakah anda mengetahui alasan mengapa 

anda dipilih menjadi Ketua DPP? 

N : Jadi PSI adalah partai anak muda dan perempuan, jadi mereka menemukan itu 

disaya, saya anak muda, saya perempuan dan saya juga mempunyai ide yang sama 

dengan PSI, mempunyai visi yang sama dengan PSI tentang Indonesia. karena itu 

mungkin mereka merekrut saya, saya pikir selain soal keperempuanan, yang 

paling menarik tentang PSI itu yaitu soal apa yang seseorang ingin perjuangkan, 

common values yang kita miliki, jadi itu yang menurut saya yang membuat 

mereka akhirnya memili saya, common valuesnya. 

H :Bagaimana pandangan PSI terhadap perempuan? khususnya dibidang politik 

N : Kalau itusih, bagi kita, kita selalu menjunjung kesetaraan, kita mendorong 

sebanyak-banyaknya perempuan untuk masuk kepolitik karena kami percaya 

bahwa kalau ada isu-isu mengenai perempuan yang penting untuk diselesaikan, 

maka perempuan itu harus yang menyelesaikan itu, tentu saja banyak laki-laki 

yang juga mengerti kondisi perempuan dan persoalan itu, tapi berbeda sekali jika 

perempuan yang berada didalam sana karena itu isu mereka, mereka akan punya 

passion terkait itu dan lebih mengetahui, juga isu tentang anak loh, misalnya isu 

mengenai susu kental manis yang dianggap tidak sehat, kirakira akan lebih 

passionate siapa,  kalau menurut saya secara pribadi ya perempuan akan lebih 

punya passionate dalam hal itu karena ya satu itu menyangkut anak mereka, itu 

bahaya, itu ga sehat, juga misalnya mengenai isu-isu kekerasan seksual, pelecehan 

seksual, yang sebenarnya itu isu-isu perempuan yang seharusnya diselesaikan oleh 

perempuan, jadi concern kaum perempuan, karena apa, karena yang jadi korban 

selama ini adalah kaum perempuan. gitu, jadi kita mendorong banyak perempuan 

masuk kepolitik, selain itu juga, kita ingin mendorong meyakinkan kalau ini 

adalah tempat kalian juga, kalau tempat kalian itu tidak hanya dirumah, 

perempuan tempatnya tidak hanya dikantor-kantor tapi, perempuan juga 

tempatnya dipanggung politik dimana mereka memperjuangkan isu-isu yang 

mereka yakini salah, menyelesaikan berbagai persoalan, memperjuangkan 

undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual,  dll. Jadi, itu tujuan kita. 

H : Apakah PSI memiliki kebijakan strategis dalam pemberdayaan perempuan 

dialam politik?  
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N :  Ya biasanya perempuan-perempuan itu kita kumpulin, kita kasih kaderisasi, 

kita yakinkan bersama bahwa ini perjuangan bersama, kalau mereka tidak 

sendirian, dll. Jadi, ada, partai selalu memberikan afirmasi terhadap perempuan 

seperti seperti yang saya bilang seperti ketum, sekjen, bendum itu selalu ada 

afirmasi, dan sekarang akhirnya karena afirmasi kita, karena kita selalu 

memberikan pendidikan politik bagi perempuan-perempuan, meyakinkan mereka 

bahwa ayo kita berjuang bareng-bareng, kamu tidak sendirian dll, akhirnya 

terbukti datanya 45% caleg kita adalah perempuan. 

H : Anda merupakan Ketua DPP, mengapa memilih untuk menjadi Caleg PSI? 

N : Kalau mau jujur adalah, PSI ini adalah partai yang baru, saya tentunya sebagai 

ketua DPP punya ide tentang yang ingin saya perjuangkan, saya ingin 

memperjuangkan undang-undang e-budgeting di parlemen, saya pikir ketika kita 

berpolitik, kita harus berani untuk masuk kedalam sistem politik itu sendiri, yaitu 

parlemen untuk memperjuangkan apa yang selama ini kami suarakan di PSI, dan 

yang kedua untuk memberikan pemahaman bahwa bisakok seorang anak muda 

masuk ke parlemen dan memperjuangkan tentang ide-ide yang besar, misalnya 

memerangi korupsi, konsisten dijalan itu, ya kita harus berani melawan politisi-

politisi yang lebih senior, politisi-politisi yang lebih lama, selama itu benar ya 

kenapa tidak. Saya punya ide, saya punya program, dan saya ingin masuk ke 

parlemen, itu aja, jadi sebenarnya itu idenya. Tidak terkait saya sebagai Ketua 

DPP itu engga, kalau saya masuk PSI saya berfikir akan mencalonkan dir, karena 

ada satu isu yang ingin saya perjuangkan di DPR nanti 

H : Apakah memiliki program terkait perempuan yang ingin diperjuangkan? 

N : Jujur saja, saya secara pribadi concern saya bukan dibidang itu, concern saya 

adalah dibidang korupsi, tentu saja, masalah keperempuanan adalah masalah kita 

bersama, misalnya masalah kekerasan seksual, pelecehan, dll tentu harus 

diperangi bersama. Tapi nantikan kita akan masuk satu fraksi, tentu nanti banyak 

banget temen-temen perempuan yang akan masuk kekomisi VIII, yaitu komisi 

perempuan, agama dan sosial yang akan memperjuangkan isu-isu perempuan, 

Cuma saya memilih akan masuk kekomisi 2 nantinya, komisi otonomi daerah, 

yang menangani birokrasi, perizinan dll, karena niat saya di DPR membuat 

undang-undang tentang goodgovernance bener-bener. 

H : Siapa saja yang terlibat dalam seleksi caleg? Apakah anda selaku Ketua DPP 

juga terlibat? 

N : Caleg diseleksi oleh tim independen, tim independennya terdiri dari tokoh-

tokoh masyarakat duduk didalam tim independen, dan Bapilu atau badan 
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pemenangan pemilu hanya untuk menyeleksi berkas-berkas saja, jadi yang 

menentukan seseorang menjadi caleg adalah tim independen.  

H : Apakah anda mengetahui pertimbangan komposisi perempuan dan laki-laki 

seperti apa? 

N : Cukup beragam tapi 20% dari caleg perempuan itu menduduki nomor urut 1, 

dan itu sebenarnya berdasarkan hasil undian. Jadi orangtuh pada nanya nomor 

uruttuh kaya gimana? Kadang sampe ada yang bayar segala macem, tapi kita 

kalau di PSI engga, nomor urut kita undi, dan hasil undian tersebut 20% 

perempuan menduduki nomor urut 1. 

H : Dalam undang-undang ditetapkan bahwa harus ada minimal 1 dari 3 caleg 

adalah perempuan, apakah dengan diundi hal tersebut tercapai? 

N : Bahkan kita 1 dari 2 caleg adalah perempuan 

H : Ada 45% caleg perempuan dari total 575 orang caleg, apakah PSI memiliki 

standar khusus untuk perempuan di caleg? 

N : Kita juga kaget ternyata banyak sekali perempuan yang mendaftar jadi caleg 

jadi justru kita mendapatkan berkah banyak perempuan yang mau berjuang.  

H : Apakah perempuan yang mengikuti rekrumen caleg diistimewakan? 

N : Semua sama, harus diikuti, karena memang seleksi kompetensi dan seleksi 

berkas itu harus dilalui oleh semua caleg perempuan atau laki-laki karena saya 

juga melalui itu.  

H : Jadi perempuan saat itu tidak diistimewakan ya? 

N : Sama aja, setara buat kita, keistimewaan itukan hadir dalam kepengurusan dll, 

justru kita sangat mendorong perempuan masju dan lain-lain, tapi kalau ceritanya 

tentang kompetensi dll kita harus kembali kebasisnya meritokrasi  

H : Target perempuan seperti apa yangmerupakan kriteria PSI? 

N : Perempuan yang memiliki ide, gagasan dan tau apa yang dia perjuangkan di 

parlemen, perempuan-perempuan kita yang mendaftartuh ada yang dokter, dia tau 

tentang banyak masalah kesehatan, dia ingin masuk komisi kesehatan, misalnya 

dia ingin memperbaiki beberapa undang-undang dan lain-lain, seperti itu. 

H : Jadi apabila tidak memiliki background dibidang politik tidak menjadi 

penghalang? 
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N : Tentu bebas, bisa mahasiswa, orang yang profesional dibidangnya dll, tentu 

terbuka, banyak mahasiswa juga yang ingin bergabung, yang paling penting dikita 

itu yang penting orang itu memiliki trackrecord yang baik, punya integritas, punya 

komitmen anti korupsi dan anti intoleransi dan dia tau apa yang ingin 

diperjuangkan di DPR nanti dan mereka memiliki common values PSI. 

H : Bagaimana strategi PSI dalam pemenuhan Affirmative action   diseluruh 

daerah? 

N : Kita juga menjemput bola, kita ajak ngobrol, tokoh-tokoh perempuan, kita 

kasih tauin, kita ini berpartai, ayo gabung sama kita, satu perjuangan kaya gitu, 

kita ga tarik mahar, kit aga akan genjet sana sini, kita ini berada dalam satu tim, 

dan terakhirnya mereka tertarik untuk gabung, jadi kita temuin aja orang-orang 

yang menurut kita bagus. 

H : Selama ini, permasalahan apa yang ditemukan saat perempuan diajak untuk 

masuk kepartai? 

N : Permasalahan perempuan pada umumnya itu selalu mereka merasa bahwa 

politik itu bukan tempat mereka, politik itu terlalu maskulin, politik itu kotor, 

perempuan itu selalu ada tendency, kalau perempuan itu selalu dilecehkan. Saya 

pribadi sering sekali dilecehkan, karena saya muda, karena perempuan, disebut 

dengan kata-kata tidak baik, misalnya difitnah, kaya sis grace kemarin difitnah 

dibilang selingkuhannya Pak Ahok, dll. Jadi hal-hal yang seperti itu yang 

membuat perempuan merasa gamau ah masuk kepolitik itu bukan dunia saya, ini 

terlalu kejam dll. Tapi,ga kalah sedikit perempuan-perempuan yang ngerasa wah 

ini saya harus ngelawan ini, ini gabener, itu juga banyak gitu, jadi permasalahan-

permasalahan seperti itu justru harus dilawan daengan  makin banyak perempuan 

masuk kepolitik, perempuan-perempuan berani yang masuk kepolitik, agar 

mereka merasa „oh engga ko, itu mereka masuk kepolitik, itu mereka perempuan-

perempuan, mungkin itu tempat saya juga‟ gitu. 

H : Menurut anda, mengapa perempuan-perempuan tersebut banyak yang 

mendaftar di PSI, bukan partai lain?  

N : Saya pikir, mungkin karena mereka merasa nyaman di kami, saya pikir ini 

tidak hanya perempuan ya, tapi orang, manusia semuanya itu merasa mereka 

mempunyai value yang sama dengan PSI, karena apa? Karena PSI ini partai yang 

terbuka, disini tidak ada mahar, prosesnya transparan, saya yakin saya tidak akan 

didiskriminasi, saya akan berjuang, berkompetisi secara sehat, ini partai yang 

benar-benar memiliki komitmen terhadap kebhinekaan, partai yang akan secara 

serius apabila masuk ke DPR akan memerangi korupsi, “ya ini hal yang sama 
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yang ingin saya perjuankan, jadi saya memilih PSI” jadi itu menurut saya kenapa 

mereka masuk ke PSI, termasuk para perempuan-perempuan itu. 

H : Setelah mereka masuk ke PSI, apakah PSI memberikan pendidikan politik? 

N : Iya, kita kaderisasi, kita kasih pendidikan politik, kita ajarin mereka modal 

dasar bagaimana caranya menyaleg, misalnya caranya ayo bedah dapil kalian 

dulu, lihat karakteristik pemilih kalian, apa yang mereka butuhkan, apa yang 

kalian butuhkan, kami mengajari fundraising untuk mencari dana, supaya kalian 

kemudian bisa mengongkosi biaya kalian di dapil. Jadi, kami memberikan modal 

dasar seperti itu. Termasuk pendidikan politik seperti pendidikan anti korupsi, 

pendidikan tentang demokrasi, pendidikan tentang hak asasi manusia dll.  

H : Untuk caleg yang ada di daerah, strategi dari mereka tau disesuaikan oleh 

PSI? 

N : Tentu semua harus di strategikan, tapi tentu mereka juga menyesuaikan 

dengan daerah masing-masing. 

H : Untuk pendanaan kampanye diserahkan ke caleg atau oleh PSI? 

N : Caleg yang akan berusaha sendiri, kami tidak memberikan logistik, tapi kami 

ajarin caranya fundraising, mungkin kami nanti akan bikin program-program 

fundraising juga, dimana orang-orang bisa menyumbang kecaleg-caleg kita.  

H : Jadi, untuk anda pribadi, tidak memiliki program untuk perempuan? 

N : Secara spesifik saya sendiri tidak ada, bagi saya, kalau kita memperjuangkan 

anti korupsi itu berarti kita memperjuangkan semua orang termasuk perempuan. 

H : Selama proses pencalegan apa kendala yang sering ditemui? 

N : Ada namanya silon dari KPU itu suka ngehang, jadi kita lama masukinnya, 

dan juga persyaratanny ajug banyak ya, ada legalisasi ijasah SMA, legalisasi 

ijasah kuliah, tes kesehatan, dll itu semuanya ada, itu yang membuat akhirnya 

agak lama orang-orang masukin berkas, tapi secara keseluruhansih oke. 

 

 

 

3. Stephanie Sacharissa Khosuma 

Status: Caleg Dapil SULAWESI UTARA DPR RI 
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Waktu: 10 Juli 2018 

H: Peneliti 

N: Narasumber 

 

H : Apakah anda adalah anggota PSI? Apa background anda?  

N : Saya adalah kader, saya belum pernah ada di politik sebelumnya, tapi kalau 

dari SD, SMP, SMA, wakil ketua OSIS. Dengan latarbelakang pendidikan bidang 

kesehatan. 

H : Kenapa memilih menjadi caleg PSI?  

N : Karena PSI itu yang pertama, dia bisa berkolaborasi, kedua inovasi dan ketiga, 

dia terbuka. Partai yang berkolaborasi itu bisa terlihat, dari luarpun kita bisa 

melihat apakah partai ini terbuka atau tertutup, ini sangat penting, apalagi untuk 

mau Indonesia maju, paling tidak dari partainya itu bisa berkolaborasi atau 

bekerjasama, karena semua orang memiliki poin masing-masing, dan bagi saya itu 

poin utama saya kenapa saya bergabung di PSI, karena PSI dimana-mana bisa 

berkolaborasi, bisa bersama-sama. 

H : Kalau dilihat, background anda adalah kesehatan, kenapa memilih untuk 

terjun di politik? 

N : Karena sekarang ini, penyakit infeksi, candu, itu semuanya parah, jadi itu 

yang diperjuangkan dari politik, karena dari edukasi itu tidak cukup, oleh sebab 

itu harus ada peran politik, pemerintahan kebijakan.  

H : Apakah sudah memiliki program kerja? 

N : Sudah, awalnya memang tidak berlatarbelakang politik, tapi memiliki program 

kerja yang ingin diperjuangkan dibidang rumah sakit sendiri, dan kesehatan 

masyarakat seperti daur ulang sampah, makanya saya maju politik, karena untuk 

program sebesar ini, yang menyangkut masyarakat ini hanya terwujud apabila ada 

inovasi di politik. 

H : Apa alasan memilih Dapil Sulawesi Utara? 

N : Karena saya dari SD, SMP, SMA di Sulawesi Utara, KTP saya juga Manado. 

H : Apakah anda mengetahui mengenai sistem penomoran atau komposisi 

perempuan maupun laki – laki di nomor urut caleg? 
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N : Kalau mengerti, saya tau, tapi untuk nomornya itu tidak diberitahukan seperti 

apa.  Yang saya tau ya itu 30% disetiap daerah harus ada perempuan,  kalau yang 

lainnya saya belum tahu. 

H : Sejak kapan bergabung dengan PSI? 

N : Saya bergabung PSI, menjadi anggota baru pada saat pencalegan, karena 

memang harus syaratnya menjadi anggota terlebih dahulu. 

H : Apa alasan masuk ke PSI? 

N : Saya masuk ke PSI karena kita taulah partai-partai lama itu seperti apa, orang-

orang juga kalau bilang „wah nyaleg, paling entar kalo jadi paling inilah itulah‟, 

persepsinya negatif. Dan saya berpikir untuk nyaleg di partai baru, dimana PSI 

adalah partai yang tebuka, ini adalah kesempatan, ini tidak ada yang kebetulan ya, 

saya kuliah, saya punya program dan di Indonesia juga belum ada, saya serius 

disini dan kebetulan ada PSI, jadi ya why not, kenapa tidak. 

H : Apakah program anda tersebut berkaitan dengan perempuan? 

N : Menurut saya program ini tidak hanya berkaitan dengan perempuan, tapi 

jawabannya adalah iya. Karena program saya terkait dengan sistim rumah sakit, 

daur ulang sampah dan ketiga tentang candu. Kalau candu itu seperti pada rokok, 

pada hal yang umum, tapi itu membuat para suami itu matinya cepat, mati muda, 

karena tidak sehat, dan gacuma itu, kerjaannya gafokus, jadi berdampak pada 

perekonomian, jadi masalah candu ini, kita gacuma bilang “hey stop rokok” itu 

gacukup, kita gamungkin Cuma tempel gambar akibat merokok, selesai. Hal 

seperti ini sangat berpengaruh keperempuan, karena bayangin kalau banyak, kalau 

didata yang candu karena rokok, minuman, itu banyak dan itu berakibat 

keperempuan, kita liat yang banyak merokok, banyak minum itu, matinya muda, 

gasampe 40 tahun, kalau meninggal anaknya gabisa sekolah lagi, ibunya tinggal 

sendiri. Jadi ingin mengubah dari sisi kebijakan, karena selama ini kita sudah 

tempel akibat dari candu seperti apa, saya rasa sebagai seorang perempuanpun 

sudah ngomong jangan merokok, tapi tidak bisa, karena otaknya sudah candu, kita 

gabisa bicara dengan orang yang candu, dan candu ini sangat merugikan dibidang 

ekonomi, kalau kita bicara rokok, iya memang bisa dijual, tapi sesunggunya itu 

sangat merugikan dari segi ekonomi, karena orang jadi malas kerja,  berpengaruh 

juga dengan produktif apabila dihabiskan dengan merokok, dan juga asap rokok 

juga berpengaruh, apabila istrinya lagi hamil, berpengaruh. 

H : Anda bukan berasal dari background politik, lalu bagaimana anda memahami 

dan bagaimana saat pencalegan kemarin? 
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N : Saya gelombang pertama, beberapa hari sebelum ditutup, saya memutuskan 

sendiri, tanpa ada dorongan dari siapapun, dari keluarga saya juga untuk nyaleg. 

Walaupun saya bukan background politik, tapi sekarang lewat online kita bisa 

belajar itu,  lewat google itu kita bisa cari politic understanding, politik itu seperti 

apa, kita bisa belajar, PSI sendiri dalam tahap keempat itu sudah melakukan 

pendidikan politik, apa itu demokrasi, dan setelah dari pembelajaran ini, saya 

lebih mengerti apa hak rakyat sebenarnya dan akhirnya bisa ngerti, tapi kalau dari 

pribadi saya selalu belajar online, understanding politic itu seperti apa, belajar 

tentang kemiskinan itu seperti apa, saya pelajari.  

H : Menurut anda, apakah pembelajaran yang diberikan oleh PSI bermanfaat? 

Atau semua dapat ditemukan di internet? Dan apakah ada khusus berkaitan 

tentang perempuan? 

N :  Ada, saya sendiri pernah diundang untuk perempuan-perempuan sendiri, 

karena perempuan-perempuan ini patut untuk diperhatikan, selama ini jarang  

sekali diperhatikan. 

H : Jadi PSI ada kelas sendiri untuk perempuan?  

N : Iya, pernah mengumpulkan perempuan,  dibimbing untuk  bagaimana kita 

calegnya untuk memperjuangkan perempuan-perempuan dan hak-hak perempuan, 

seperti pelecehan seksual yang banyak terjadipun pelapornya tidak bisa melapor 

karena budayanya, jadi itu yang kami perjuangkan. Jadi ada, di PSI pendidikan 

politik itu dikasih, seperti demokrasi itu seperti apa, politik itu sendiri seperti apa, 

kalau gelombang pertama seperti itu, banyak pelatihan, saya bersyukur ada 

digelombang pertama. 

H : Untuk kampanye nantinya, apakah difasilitasi oleh PSI? Untuk pendanaan dan 

sebagainya? 

N : Sampai sekarang kalau boleh jujur, belum tahu, belum diarahkan.Kalau untuk 

pendanaan, PSI dapet dari kartu sakti, yaitu dana dari masyarakat, karena PSI 

lahir dari masyarakat untuk masyarakat, kurang lebih sumbernya dari situ, tapi 

untuk pengarahan selanjutnya belum diberi tahu.  Jadi, strategi kampanye belum 

ada pengarahan. PSI percaya diri , sebagai partai baru, saya yakin masyarakat juga 

akan melihat partai baru, yaitu PSI. 

H : Apa selama proses pencalegan menghadapi permasalahan? 

N : Kalau masalah sih tidak ada ya, tapi menurut saya cukup tantangan ya. Kita 

pertama kita diminta tulisan tentang korupsi dan toleransi, di gelombang pertama, 

dari seribuan yang masuk itu 200an, dan saya masuk dinomor 178, pas masuk itu 
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diwawancara, itu di live streaming. Terus terang ya, saya dengan latarbelakang 

wakil ketua osis, berpidato didepan umum tidak masalah, tapi ketika di live 

streaming seperti itu, saya merasa gugup, dan di presentasikan itu apasih program 

kita, visi misi kita, dan yang paling tidak siap saat sesi pertanyaan, karena saya 

merasa tidak siap, karena yang ditanya, bagaimana persiapan saya untuk melawan 

partai-partai besar. Jadi saat itu bingung, soalnya yang saya pikirin Cuma program 

saya. Dan itu bisa di youtube. Dan tahap ketiga kita diberikan pendidikan politik, 

sistem demokrasi itu seperti apa di negara kita, setelahnya ada mengerjakan soal 

dan  saya ingat jawaban saya ada 9 halaman, dan dibatasi maksimal 10 

halaman.Jadi diajarin juga kita personal brandingnya seperti apa dan tahap 

keempat itu mencari dukungan, dukungan KTP dan dukungan Video, yang paling 

susah itu dukungan video, jadi orang-orang itu disuruh membuat video yang 

isinya identitas mereka dan pernyataan mendukung saya, beserta alasannya, itu 

harus 100 jumlahnya, dan saya mengalami kesulitan disitu. 

H : Jadi bagaimana anda memenuhi target 100 video tersebut? 

N : Jadi di akhir-akhirnya saya publish kalau saya tidak bisa maju lagi kalau tidak 

memenuhi persyaratan 100 KTP dan 100 Video, saya ingat di dua hari terakhir 

saya masih 80, dan usaha terakhir saya yaitu saya mengirim pesan kesemua orang, 

dan akhirnya mereka kirim KTP mereka. 

H : Dalam bentuk softfile atau seperti apa? 

N : Karena waktu itu saya ada di Amerika, jadi saya membuat website saya yang 

politik, semua paparan pengenalan, program-program saya ada di website itu, 

namun setelah Bawaslu agak ketat dengan partai-partai baru, jadi saya off kan 

semua, karena saya takut bermasalah karena partai baru. Saat saya di Amerika dan 

saya bisa memenuhi 100 KTP dan video itu saya rasa itu seru, karena selama ini 

dibidang pendidikan, selama ini yang ngerjain saya, tapi dibidang politik ini,  

100% dari masyarakat, sampe saya minta tolong kemereka semua, kalau mereka 

ga gerak, saya gasanggup.  

H : Mendapatkan dukungan berupa 100 KTP dan Video berasal dari mana? 

N : Dari 100 KTP dan dukungan video tersebut rata-rata ga kenal, 90% itu 

tantangan saya cari. 

H : Menurut anda, apakah PSI memberikan kemudahan kepada caleg perempuan? 

atau diperlakukan sama? 

N :  Sama, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. 

H : Apakah anda optimis memenangkan pemilihan umum legislatif 2019? 
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N : Saya optimis, karena saya maju dengan apa adanya dan akan melakukan yang 

terbaik, bukan untuk saya sendiri, gaada untuk saya sendiri, karena saya melihat 

kebutuhan masyarakat, dan ini penting, dan belum ada. Ketika kita sudah 

mementingkan kebutuhhan rakyat dan negara, kita sudah bukan memikirkan diri 

kita sendiri lagi.dan kita berusaha yang terbaik untuk itu, tapi kembali lagi sepeti 

yang saya bilang tadi, kalau di pendidikan, kalau kita ngerjain PR,  semua dari 

kita, tapi yang ini, bagi yang sudah mengikuti tahap satu, tahap dua dsb, semua 

mengakui kalau semua bergantung pada rakyat. Kalau mereka tidak merespon 

saya, saya tidak mungkin sampai dititik ini. 

H : Bagaimana persiapan yang anda lakukan? 

N : Persiapan ada yang saya persiapkan, walaupun saya selalu juara, tapi s1 saya 

di luar negeri, s2 saya juga diluar negeri, tapi kendala yang saya hadapi yaitu 

rakyat belum mengenal saya, jadi saya harus lebih banyak terjun kemasyarakat 

nantinya. 

H : Anda berkuliah dimana? 

N : S1 di China dan s2 di Harvard University bidang kepemimpinan, pelayanan 

kesehatan. 

H : Sejauh ini fasilitas apa saja yang sudah diberikan oleh PSI? 

N : Sejauh inikan kampanye belum mulai, jadi kita belum tahu, paling 

kegiatannya yang kemarin itu, dari partai, selain seleksi juga ada penggalangan 

dana, yang kartu sakti, yang selanjutnya saya belum diarahkan. 

H : Apakah anda pribadi mengajak orang lain atau kerabat untuk maju menjadi 

caleg PSI? 

N : Saya berusaha dipolitik untuk menjauhkan keluarga saya dari politik, untuk 

profesional,  karena di masyarakat sudah ada persepsi kalau „itutuh kalau jadi, 

pasti keluarganya semua yang dipekerjakan‟ gitu, karena saat kampanye keluarga, 

atau orang – orang tersebut yang membantu mereka, karena itu dari kemarin saat 

mencari dukungan KTP atau video, saya minta dari orang-orang yang saya 

gakenal, saya kenalan satu satu, saya perkenalan, dan mengatakan butuh KTP dsb, 

jadi 90% itu dari yang saya belum pernah bertemu, dan rakyat-rakyatnya respon, 

jadi kalau untuk keluarga itu tau, dan saya minta kalau bisa ya coblos saya, tapi 

tidak untuk dilibatkan dalam politik agar tidak ada seperti dinasti, tapi mereka tau, 

semua tau,tapi nanti saat kampanye saya tidak ingin melibatkan mereka. 

H : Apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk PSI saat pencalegan? 
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N : Pungutan tidak ada sama sekalis 

H : Bagaimana komitmen anda terhadap perempuan nanti saat terpilih duduk di 

legislatif? 

N : Kalau untuk perempuan itu ada, kebijakan terhadap perempuan itu banyak ya, 

seperti untuk pelecehan seksual, tapi daripada hanya dibilang janji-janji, makanya 

segala sesuatu yang bisa membuat Indonesia lebih baik, perempuan itu lebih baik. 

 

 

4. Nama: Totasia Basa  

Status : Pengurus partai / Caleg Kalbar 2 (Gelombang 2) 

Waktu: 17 Juli 2018 

 

H: Peneliti 

N: Narasumber 

 

H: Bagaimana background anda, dan mengapa ingin menjadi Caleg dari PSI? 

N: Background saya Finance(keuangan), saya staff bendahara umum PSI, saya 

sendiri sebenarnya sudah bagian internal PSI, alasan tertarik ikut pencalegan, 

karena yang pertama, tentu syaratnya, saya masuk dalam kriteria itu.  Kenapa 

ingin mengikuti pencalegan? Karena yang pertama saya ingin membuktikan 

sendiri bahwa setiap orang memang bisa jadi bagian dari legislative negara 

Indonesia, tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemundian 

yang kedua, mengikuti, menikmati proses menjadi bacaleg, yang ketiga, yang 

pasti  untuk Indonesia. 

H: Dalam kampanye nantinya, apakah membawa isu tentang perempuan? 

N: Untuk perempuan tentu ya, pastinya nanti akan dibuat. Apalagi dengan adanya 

syarat 30% itu, dsbnya jadi penting, tentang hak asasi perempuan jadi penting, 

nanti akan dibawa nanti. 

H: Kira-kira isu tentang apa yang akan diperjuangkan? 
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N: Tergantungsih nanti, karena biasanyakan kalau dipartaikan pasti, kalau saya 

pribadi adalah anggota, yang memperjuangkankan nanti yang akan maju itu 

adalah pengurus-pengurus dari PSI. 

H: Jadi, kalau yang memperjuangkan itu pengurus, strategi kampanye apa dari 

individu caleg atau dipersiapkan oleh PSI? 

N: Kalau dari kampanye, itu sendiri, tapi nanti dibantu oleh PSI. 

H: Berarti nanti kampanye akan ke Kalimantan Barat? 

N: Kebetulan saya alumni di Universitas Tanjung Pura, di Pontianak. Ada 

beberapa keluarga yang ada disana, mungkin nanti, belum pasti juga, karena 

masih menunggu pengumuman KPU, rencana udah ada, tapi realisasinya belum 

tau. 

H: Apakah anda tau bagaimana strategi penomoran caleg di PSI? 

N: Belum tau, karena saya anak baru, justru karena itu saya mau belajar disini. 

H: Bagaimana strategi kampanye agar terpilih nantinya? 

N: Yang pertamasih, karena kita milenial, anak muda, jadi menggunakan sosial 

media. Kedua yaitu pendekatan dengan teman-teman yang ada di Kalimantan 

Barat, melalui media juga, seperti melalui whatsapp, kalau kesananya saya belum 

tau, tapi sudah ada rencana, sekalian silaturahmi sekalian. 

H: Jadi milih Kalimantan Barat karena berasal dari sana? 

N: Saya milihnya Sumatera Utara, sebenernya awalnya Depok, Jawa Barat, tapi 

sudah penuh, kemudian Sumatera Utara, lalu Kalimantan Barat, yang pasti yang 

berhubungan dengan background saya. 

H: Itu sudah penuh, emang ada maksimalnya? 

N: iya, sudah ada seperti di kuotakan 

H: Untuk bacaleg sudah dikuotakan yaa? 

N: iya, saya gatau namanya siapa, tapi sudah di gelombang pertama. 

H: Apa selama proses pencalegan ada permasalahan yang ditemukan? 

N: Tidak ada sih, seperti mengurus surat, dari kelurahan, rumah sakit, kepolisian, 

pengadilan negeri, semua untuk syarat-syaratnyasih gaada masalah sih 
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H: Alasan memilih untuk menjadi caleg itu karena keinginan sendiri atau ada 

pihak lain? 

N: Pertamanyasih saya sendiri, saya memberitahukan kekeluarga dan mereka 

exited, karena kita juga lumayan politic legal 

H: Jadi anda berasal dari background keluarga yang berpolitik? 

N: Iya, tapi saudara – saudara, orang tua kandungsih tidak. 

H: Apakah anda, yang merupakan salah satu pengurus partai, ikut mengajak orang 

– orang menjadi caleg di PSI? 

N: mungkin belum, tapi seperti memberikan informasi,  dan kami juga memiliki 

kartu sakti, jadi apabila mereka tertarik, mereka boleh liat di website PSI. 

H: Dalam pencalegan ini apa dipungut biaya? 

N: Dipungut biaya enggak ya, tapi seperti urusan pribadi seperti mengurus SKCK, 

rumah sakit, itu sendiri, tapi untuk bayar ke PSI tidak ada. 

H: Apakah anda optimis memenangkan pencalegan? 

N: Optimis sih, kan kita kembali lagi kerakyat, jadi biasanya kalau optimis itu, 

kalau kita sudah melakukan yang terbaik, sudah direncanakan, do the right way, 

ya harus optimis, at the end kembali lagi kepada masyarakat yang memilih, 

seharusnya ya berdemokrasi seperti itu. 

H: Menurut anda pribadi, bagaimana sikap PSI terhadap perempuan? 

N: PSI mengutamakan perempuan, bisa dilihat dari kejadian terakhir, yang terjadi 

di bundaran HI, langsung bergerak, saya sendiri sebagai internal, salut dan bangga 

jadi bagian dari PSI. 

H: Dalam pencalegan ini, apakah PSI memang mendorong staff-staffnya maju 

menjadi caleg? 

N: Tidak disuruh, tapi memang ditawarkan, seperti “ayo, ayo yang mau silahkan, 

terbuka” karena pasti yang masuk kesini sudah berkualifikasi sebagai anggota 

legislative. Ada juga yang gamau, ada beberapa temen-temen yang nyaleg juga. 

H: Untuk internal partai sendiri apa ada jalur cepatnya? 

N: Engga ada, nguruspun ngurus sendiri-sendiri, mungkin seperti kalau sama-

sama dapil Jakarta, ngurusnya bareng-bareng, tapi gaada yang saling nitip. Bener-

bener disini menikmati, karena saya sendiri, yang pertama, ini interest, seperti ini 
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sesuatu yang bagus, dimana kita akan membuktikan, bahwa siapa saja itu bisa, 

kalau memang masuk dalam kriteria dari KPU. 

H: Sejauh ini, apa pihak PSI sudah memberikan pelatihan terhadap perempuan 

khususnya? 

N: Pelatihan, buat saya yang baru bergabung itu belum, tapi gatau kalau teman –

teman yang sudah lama bergabung dengan PSI mungkin sudah. Tapi, kita tentu 

bisa mencari banyak informasi melalui websitenya PSI sendiri, terus di sosial 

media seharusnya. Karena jaman sekarang kita gabisa nunggu untuk dikasih 

materi baru jalan, kita harus bergerak untuk mencari materi sendiri. 

H: Apakah anda mengetahui target dari PSI untuk perempuan dalam pencalegan 

itu berapa? 

N: Saya rasasih punya target ya, tapi berapanya saya kurang tau, tapi pasti ada 

target untuk caleg perempuan. 

H: Selama ini apa kebijakan dari PSI untuk perempuan yang sudah dilakukan? 

N: Saya kurang tau, ,ungkin lebih cocok ditanyakan ke Ketua DPP ya yang lebih 

berwenang. 

H: Iya, tapi anda yang sudah mengalami, apakah ada kebijakan khususnyaa? 

N: Engga ada sih, tapi perempuan itu memang seharusnya mendapat hak yang 

utama, prioritas, keamanan, juga seperti itulah.  

H: Jadi, untuk kampanye nantinya itu diurus oleh para caleg ya? Dukungan apa 

yang akan diberikan oleh PSI? 

N: Iya para caleg, tapi mungkin yang akan difasilitasi oleh PSI seperti di sosial 

media , itu sudah pasti, karena kitakan caleg dari PSI, pasti PSI akan 

mengkampanyekan caleg-calegnya. Tapi PSI tentu tidak akan mengurus semua 

sampai dapil – dapil kabupaten kota, karena kita harus seperti inilah, karena at the 

end ketika kita berhasil, memang kita yang akan bekerja, walaupun memang kita 

dibawah Partai Solidaritas Indonesia. 

H: Untuk caleg PSI di dapil Kalbar apakah anda mengetahui komposisi atau siapa 

saja yang sudah lolos maupun mendaftar? 

N: Kalau untuk Kalbar 2, yang pasti untuk perempuan 30% seharusnya memenuhi 

ya, mungkin yang ngatur temen-temen yang disini. Mungkin kalau saya mau dapil 

yang „ini‟ mungkin sudah ada duluan yang milih, jadi saya yang lain, karena 
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kitakan internal, jadi kita memprioritaskan teman-teman yang ekternal terlebih 

dahulu. 

H: Jadi memilih Kalimantan Barat karena peluang menang paling besar disana 

ya? 

N: Sebenernya peluang terbesar di Depok, Jawa Barat karena sayakan SD, SMP, 

SMA dan lahir di Depok, tapi disitu laku berat kayanya, saya jadi gabisa disitu. 

H: Bagaimana komitmen anda untuk perempuan seperti apa? 

N: Saya bukannnya pesimis sih, tapi nanti saat sudah menjadi caleg, saya punya 

prinsip yang bagus, menjadi jujur itu penting, ngurus perempuan, ngurus ini, 

ngurus itu, kalau jujur itu harusnya benar-benar dilakukan. Yang kedua apa 

adanya, seperti tadi yang saya katakana, sebenernya peluang saya lebih besar di 

Depok tapi ya, di Kalbar tidak tertutup kemungkinan, karena bagaimana nanti 

buat pendekatan, sosialisasinya, kalau sayasih yang penting sosialisasinya, 

mungkin nanti kalau ada pembelajaran yang diberikan oleh PSI, mungkin nanti itu 

yang akan kita bagikan kemasyarakat. 

H: Pertanyaan terakhir, selain karena merupakan kerja di  PSI, kenapa mau jadi 

caleg PSI? 

N: Saya rasa karena, ini pertama kalinya saya merasa saya benar benar 

berkecimpung di dunia perpolitikan, karena selama ini kitakan berkomentar, 

repost di sosial media, nah ini saya bener –bener terjun langsung, tau langsung, oh 

ternyata begini, ternyata begitu, bener –bener menikmati, nothing to lose, tapi 

bukannya pesimis gitu. 

H: Tapi, kenapa PSI? apabila anda bukan dari pekerja di sana? 

N: Karena ini Partai Solidaritas, yang pertama toleran, anti intoleran, yang kedua 

adalah solidaritasnya tinggi, yang ketiga anak –anak muda, jadi kalau partai baru, 

tapi kalau saya bilangsih ini partai yang sudah matang. 
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