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P

emilu 2019 masih empat tahun lagi, masih lama
memang, namun tidak demikian adanya ketika di hari
perempuan Internasional ini kita mengajukan sebuah
pertanyaan penting “apa kabar upaya mengejar 30%
keterwakilan perempuan di Parlemen?” Jawaban instan dan
berbau proposalnya tentu adalah “kita terus melakukan
penguatan-penguatan, kapasitas perempuan harus
ditingkatkan di bidang politik, kita harus membuat kaukus
lintas partai politik, pendidikan pemilih harus dilakukan,
kampanye perempuan pilih perempuan harus dilancarkan.”
Itu jawaban yang akan kita dapatkan, yang pada akhirnya
berujung pada nasib yang sama, jangankan mencapai
angka 30% keterwakilan perempuan, untuk
mempertahankan kursi yang sudah dicapai pada Pemilu
sebelumnya saja adalah hal yang sangat berat.
Disisi lain, sebuah kekuatan nyata sedang bergerak,
generasi milenial yang lahir dalam krisis ekonomi tahun
1990an, atau biasa disebut generasi Y dan Z, tanpa disadari
akan menjadi penentu siapa yang akan memenangkan
Pemilihan Umum tahun 2019 yang akan datang. Bonus
demograﬁ membawa sebuah kenyataan yang tidak bisa
ditolak, bahwa jumlah pemilih dalam rentang usia 17-35
tahun, merupakan pemilih mayoritas dengan angka 55%.
Tentu beberapa dari mereka masih berusia 14-16 tahun pada
hari ini. Apakah mereka tidak memahami soal kesetaraan
gender sehingga perlu dikhawatirkan? Justru karena
mereka paham nilainya, lalu mereka menjadi bingung ketika
menemukan fakta berbeda di dunia sekolah, kerja,
lingkungan sosial terutama dirumah, bahwa di jaman
milenial seperti ini diskriminasi masih berlangsung.
Mengapa angka 30% dianggap cukup adil? Bukankah itu
lebih mirip kekalahan negosiasi kaum perempuan di meja
perundingan yang disamarkan dengan kata “aﬁrmasi”?
Jika mau jujur, kita semua sebenarnya dilanda pesimisme
yang sama tentang angka 30% untuk perempuan itu. Fakta
menunjukkan, sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019,
angka Caleg Perempuan meningkat, namun menurun dalam
perolehan kursi. Lalu tiba-tiba semua laki-laki bisa dengan
pongah berkata “tuhh kan, 30% aja sulit tercapai,
bagaimana minta kesetaraan?” Lalu beberapa lembaga
internasional datang dengan program “penguatan
kapasitas perempuan dalam politik.” Ilusi yang tadinya
hanya untuk menutupi rasa malu karena kekalahamn di meja
perundingan, lalu benar-benar menjadi petaka ketika
sebagian orang percaya.
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Persoalan utamanya bukan disitu! Persoalannya adalah
Laki-laki yang sudah menikmati privilege sosial, ekonomi,
politik dan budaya sejak depolitisasi gerakan perempuan
pada tahun 1960an. Laki-laki telah memenangkan
perundingan dengan membangun mekanisme
pertandingan yang curang. Bukankah mengatur sebuah
pertarungan yang tidak seimbang adalah sebuah
kecurangan? Bukankah sama ketika Sengkuni mengatur
permainan judi yang curang antara laki-laki Pandawa dan
laki-laki Kurawa, perempuan bernama Drupadi yang
menjadi korban?
Sungguh 30% kepengurusan partai untuk perempuan,
hanyalah injeksi anti-depresan yang disuntikkan Sengkunisengkuni yang takut pada kekuatan kaum perempuan
Indonesia. Mari periksa berapa banyak perempuan duduk
sebagai Ketua dan Sekertaris di kepengurusan Parpol, cek
dari dari Pusat hingga Kecamatan. Hal lain berputar
disekitar Parpol, domestiﬁkasi peran, pengajuan Caleg
hingga di parlemen. Faktor legal formal (aﬁrmasi)
terpenuhi, tapi saat yang sama membuat posisi perempuan
stagnan di Politik.
Yang terakhir, namun bukan yang paling akhir, Koran
Solidaritas ingin menunjukkan sebuah angka statistik sejak
2009 hingga 2013, mengenai jumlah Penduduk Indonesia
berusia diatas 10 tahun, yang tidak berkesempatan untuk
bersekolah. Laki-laki berkurang dari angka hampir 7,2 % di
tahun 2009 menurun menjadi 5,9% di tahun 2013.
Sementara Perempuan, dari 18,5% di tahun 2009 hingga
2013 masih di angka 15,6%. Jadi klaim kesetaraan jadi sangat
absurd rasanya dengan melihat fakta miris, bahwa masih
ada 15,6% perempuan Indonesia yang tidak sempat untuk
bersekolah. Lalu siapa yang salah?
Yang dibutuhkan saat ini adalah menciptakan aturan main
yang adil. Kata keadilan disini bukanlah perlakuan yang
sama pada keadaan yang tidak sama. Keadilan adalah
pengakuan yang jujur pada ketidaksamaan. Sehingga
aﬁrmasi bukanlah membuat aturan yang sama pada kualitas
materi yang berbeda. Aﬁrmasi adalah pengakuan yang jujur,
bahwa keadaan perempuan secara ekonomi, sosial dan
budaya sudah jauh ditinggalkan laki-laki.
Hanya dengan menciptakan medan pertarungan yang adil,
aturan permainan yang seimbang, Redaksi KS yakin
perempuan Indonesia akan sampai pada tingkat
kesetaraannya dengan laki-laki. Keadilan hanya terjadi jika
Negara mewajibkan adanya gelanggang khusus untuk
perempuan bertarung dengan perempuan. Gelanggang itu
harus diatur dalam UU Pemilihan Umum yang akan datang
dengan menyediakan ruang 30% di parlemen untuk
diduduki perempuan. Dengan demikian partai akan dipaksa
untuk mencari kader-kader perempuan terbaik untuk
menghadapi perempuan dari parpol yang lain. Disana kita
bisa berharap, kesetaraan, aﬁrmasi, keadilan gender bukan
lagi satu jargon tapi bukti.
PEREMPUAN INDONESIA BERHAK UNTUK:
30% KEPENGURUSAN PARPOL
30% KUOTA CALEG
30% KURSI PARLEMEN
MERDEKA PEREMPUAN INDONESIA
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MENDOBRAK

TABU POLITIK GENDER
Dibentuk VVV di Hindia-Belanda sebagai perluasan dari gerakan di Belanda,
aktivitasnya sebatas mendukung kampanye serupa di Belanda.
Diundangkan pembentukan Volksraad.
Pemerintah kolonial membentuk Volksraad, beberapa orang kaum
nasionalis pribumi diangkat sebagai anggota, tetapi tidak ada seorang
pun perempuan. VVV melobi anggota Volksraad untuk mendukung hak
pilih perempuan dan meminta Gubernur Jenderal membuka pemilu
dewan kota untuk perempuan. Volksraad sendiri sebetulnya hampir
tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, hanya sebagian kecil anggotanya
dipilih secara tidak langsung, kebanyakan diangkat.
Untuk melawan klaim pemerintah, VVV berusaha meyakinkan bahwa di
antara kalangan perempuan Indonesia yang terdidik juga
menginginkan hak pilih. VVV mulai merekrut perempuan Indonesia
sebagai anggota dan membuka kontak dengan organisasi-organisasi
perempuan Indonesia. Dua orang yang terkenal adalah RA Rukmini
Santoso (adik RA Kartini) dan Rangkayo Chailan Syamsu Datuk
Tumenggung (aktivis anti-pernikahan anak dari Sumatera Barat).
Mereka bergabung lantaran banyak organisasi perempuan Indonesia yang tidak
tertarik dengan isu-isu politik, sedangkan partai-partai nasionalis yang didominasi
laki-laki tidak menjadikan isu hak pilih perempuan sebagai fokus perjuangan.
Karena kecewa, VVV sempat hendak membatalkan tuntutan hak pilih bagi semua
perempuan Indonesia, hanya untuk perempuan Eropa saja. Aksi tersebut digagalkan
oleh Datu Tumenggung dkk dalam sidang tahunan VVV (1934)

Schultz-Metzer mengajukan mosi agar segera dikeluarkan
perundangan hak pilih untuk semua golongan ras di Hindia-Belanda.
Usulan tersebut ditanggapi pemerintah kolonial dengan keluarnya
peraturan hak pilih pasif (passieve kiesrecht) bagi semua perempuan
tanpa pandang golongan ras untuk diangkat dalam menjadi anggota
dewan perwakilan. Organisasi-organisasi perempuan dan koran-koran
Indonesia mengusulkan nama-nama yang layak dipilih, antara lain Datuk Tumenggung
dan pengacara Maria Ulfah Santoso.
Pemerintah menolak desakan organisasi perempuan Indonesia untuk
menunjuk perempuan Indonesia menjadi anggota Volksraad. Terjadi
demonstrasi oleh 45 organisasi perempuan menuntut keadilan agar
tidak hanya perempuan Belanda saja yang berhak menjadi anggota
Volksraad. Uniknya, aktivis perempuan nasionalis paling vokal Suwarni
Pringgodigdo (Isteri Sedar) menolak petisi tersebut, dengan alasan
mendukung taktik non-kooperasi PNI. Tetapi partai-partai nasionalis
yang tergabung dalam GAPI kemudian mengubah taktik menjadi kooperasi, asalkan
Volksraad direformasi menjadi parlemen yang dipilih secara demokratis.
Konsekuensinya, GAPI memasukkan tuntutan hak pilih universal dalam
kampanyenya, yang diikuti oleh sebagian besar organisasi perempuan. Meskipun
demikian dalam rapat umum GAPI yang pertama, tidak disinggung sama sekali
tentang hak pilih perempuan.
Dalam persiapan menuju pemilu 1955, hak pilih universal dicantumkan dalam RUU
Pemilu. Menurut Taylor (1996), hal tersebut sangat mengejutkan karena di tengah
minimnya tradisi demokrasi liberal di Indonesia, sekelompok kecil elite berhasil
mendorong kesetaraan gender di tengah oposisi kalangan Islam, bahkan oleh
kalangan nasionalis sekalipun seperti Soekarno. Dalam pidato 1945, pengacara
Soepomo menekankan prinsip integralistik yang diterjemahkan menjadi asas
kekeluargaan dalam Konstitusi. Menurut Soepomo (1960), dorongan menuju
demokrasi liberal muncul karena Republik yang baru merdeka itu membutuhkan
pengakuan internasional di tengah euforia demokrasi saat itu
Orde Baru memberangus semua kritik dan mengkooptasi semua organisasi, termasuk
perempuan. Dibangun ideologi "State Ibuism" melalui pembentukan organisasi
Dharma Wanita dan PKK. Pemilu yang digelar tiap 5 tahun cenderung menjadi
kewajiban alih-alih hak.

Indonesia meratiﬁkasi Konvensi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
Pemilu pasca-kejatuhan Suharto digelar, hak politik rakyat dipulihkan,
tetapi perempuan tidak siap mengambil peluang. Keterwakilan
perempuan turun tajam dibanding masa Orde Baru, hanya 9%. Capres
Megawati mewakili PDIP sebagai pemenang pemilu diganjal dengan
isu yang dihembuskan partai-partai Islam, bahwa presiden tidak boleh
seorang perempuan. Presiden Gus Dur menunjuk seorang aktivis
perempuan Khoﬁfah Indar Parawansa sebagai Menteri Pemberdayaan
Perempuan.
Presiden Jokowi mengangkat delapan
menteri perempuan dalam Kabinet Kerja,
termasuk Menteri Luar Negeri
perempuan pertama Retno L. Marsudi

1894
1905
1908
1915
1916
1917
1918
1919
1925
1926

Dibentuk Perhimpunan Hak Pilih Perempuan atau
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVV) di Belanda.

Digelar pemilu dewan kota di Batavia, Semarang dan Surabaya,
tetapi hanya terbatas bagi laki-laki yang bisa baca-tulis dan
berpenghasilan tertentu. Dengan tingkat literasi saat itu hanya 11%
untuk pria dan 2% untuk perempuan, praktis sebagian besar pria
non-Eropa tidak bisa ikut.

VVV Hindia-Belanda meminta Ratu untuk mendukung kesetaraan dalam pemilu
dewan kota, tetapi ditolak.
Pemilu Volksraad, hasilnya 38 orang anggota (separuh dipilih, separuh diangkat),
dengan komposisi: 20 Belanda (9 dipilih, 11 diangkat), 15 pribumi (10 dipilih, 5
diangkat), Tionghoa (semua diangkat)
Ketika kaum perempuan di Belanda mendapat hak pilih (1918),
para perempuan Belanda menuntut hak yang sama di koloni.
Dimotori dua bersaudara Aletta dan Charlotte Jacoobs dibuka
cabang-cabang lokal VVV di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Solo,
Semarang, Surabaya, Padang dan Medan.
Parlemen Belanda yang sudah diisi perwakilan perempuan menghapus kalimat dalam
perundangan Hindia-Belanda yang menyatakan hak pilih hanya eksklusif milik lakilaki. Tetapi situasi gerakan nasionalis yang semakin radikal membuat pemerintah
kolonial dan anggota Volksraad semakin konservatif. Tuntutan VVV ditolak, dengan
dalih bahwa tidak mungkin memberikan hak pilih kepada perempuan Eropa jika tidak
menyertakan perempuan Indonesia, sedangkan saat itu masyarakat Indonesia tidak
ada keinginan soal hak pilih perempuan.

1928
1934

VVV sendiri cenderung tidak memahami aspirasi nasionalisme organisasi perempuan
Indonesia, hanya ingin mereka mendukung tuntutan hak pilih. Sebelumnya dalam
Kongres Perempuan Indonesia (KPI) ke-1 tahun 1928, Sophie van Overveldt-Biekart
meminta mengisi sesi tentang strategi politik, tetapi diacuhkan.

1935

Seorang perempuan Belanda, Razoux Schultz-Metzer diangkat sebagai
anggota Volksraad.

1937
1938
1939
1941

1942
1945
1948
1955
1959
1966
1978
1984
1998
1999
2001
2003
2008
2014

Empat orang perempuan Indonesia diangkat sebagai anggota
Dewan Daerah ( Gemente Raad ), yaitu Emma Puradireja
(Bandung), Sri Umiati ( Cirebon), Sunario Mangunpuspito
(Semarang) dan Siti Sundari Sudirman (Surabaya). Untuk
pertama kalinya, usai pidato Datu Tumenggung KPI ke-3 di
Bandung mengajukan tuntutan hak pilih perempuan. KPI
menyerukan kepada para anggotanya untuk "terus sebisa
mungkin mengusahakan dan mendidik mengenai hak pilih"
KPI mendukung tuntutan GAPI untuk pembentukan parlemen Indonesia. Sementara itu
pemerintah kolonial memﬁnalisasi usulan hak pilih terbatas hanya untuk perempuan Eropa,
yang ditentang keras oleh wakil perempuan Belanda di Volksraad, Neuyen-Hekker. Sidang
Volksraad akhirnya menyetujui dikeluarkannya Ordonansi Pemilihan Anggota Dewan
(Kiesordonantie Gementeeraden) yang mengakui hak pilih penuh bagi perempuan tanpa
memandang golongan ras.

Balatentara Jepang menjatuhkan kekuasaan pemerintah
Hindia-Belanda (1942), praktis hak pilih universal tersebut
tidak pernah dijalankan.
Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Banyak
perempuan bergabung ke dalam partai-partai dan ormasormas.
Pemilu pertama digelar, untuk pertama kali perempuan Indonesia
berkesempatan menggunakan hak pilihnya secara nasional.
Hasilnya, hanya sedikit wakil perempuan yang terpilih, dan tidak
ada seorang pun anggota kabinet perempuan.

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, tidak ada lagi pemilu nasional digelar.
Soekarno menyebut demokrasi liberal dengan konsep "50% + 1" tidak cocok
untuk bangsa Indonesia.
Di bawah tekanan program perempuan PBB, pemerintah
menunjuk wakil perempuan sebagai Menteri Peranan Perempuan,
tetapi peran politiknya sangat terbatas.

Aksi Suara Ibu Peduli memprotes kenaikan harga-harga
selama krisis moneter 1998
Para pemimpin Islam menarik kembali keberatannya terhadap presiden perempuan,
ketika mau menjatuhkan Gus Dur dan menggantinya dengan Megawati.
Diterapkan kuota pencalonan 30% dalam UU Pemilu, hasilnya keterwakilan
perempuan dalam Pemilu 2004 meningkat jadi 11,5%

Perbaikan aﬁrmasi perempuan dalam UU Pemilu, dengan penerapan zipper
system (untuk setiap urutan 3 calon, harus ada minimal 1 perempuan), hasilnya
keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 meningkat lagi, jadi 18,2%
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KETERWAKILAN
PEREMPUAN

Aﬁrmasi dengan kuota calon
30% & sistem zipper
(setiap urutan 3 calon harus
ada minimal 1 perempuan)

D I PARLEMEN
ORDE LAMA

ERA REFORMASI

DPD

ORDE BARU

DPRD PROVINSI

DPR

Pemilu pertama di era
reformasi justru menurun
tajam dibanding era Orba

13.0%

11.5%

16.01%

17.3%
15.85%

14.20%
11.78%

10.8%

7.8%

9.0%

8.5%

6.3%

Aﬁrmasi kuota
pencalonan 30%

6.3%

5.1%
DPRD KAB./KOTA

18.2%

12.4%

3.8%

25.8%

18.8%

Puncak representasi
perempuan pada masa
Orde Baru

Pemilu pertama di Indonesia,
menerapkan hak pilih universal
(tak pandang jenis kelamin)

28.8%

(Konstituante)

DPR-s Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu
(1950) (1955) (1971 (1977 (1982 (1987) (1992) (1997) (1999) (2004) (2009) (2014)

11 PROVINSI TANPA WAKIL PEREMPUAN DI DPD (2014)
1. ACEH

2. KEPULAUAN RIAU

7. NUSA TENGGARA TIMUR

3. LAMPUNG

4. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

8. SULAWESI BARAT

9. SULAWESI SELATAN

5. BALI

6. KALIMANTAN TIMUR

10. PAPUA BARAT

11. PAPUA

KURSI PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
HASIL PEMILU 2014 YANG MENCAPAI 30%
Kursi perempuan tertinggi di
DPRD Provinsi 31.11% dan
DPRD Kab Minahasa 42.86%

Aceh Tamiang

Manado.
Tomohon

30%

33.33%

Palangkaraya

30%

Morowali

Barito Utara

30%

36%

Labuhan Batu

31.11%

Raja Ampat

35%

Nias Selatan

37.14%

Kendari

Barito Selatan

40%

Sinjai

33.33%

37.14%
Bantaeng

32%

Pringsewu

30%

Depok

40%

Madiun
Cirebon

Surabaya

33.33%

30%
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34%
Kediri

30%

Sumber: IDEA (2002). Jurnal Sosdem (2009), Puskapol UI (2014)
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PERDA DISKRIMINATIF

DI INDONESIA

PASCA DESENTRALISASI
PETA PENYEBARAN PERDA DISKRIMINATIF

> 40

Perda Diskriminatif yang
Langsung Menyasar Perempuan

20-40

10-19

5 PROVINSI PENYUMBANG
PERDA DISKRIMINATIF TERBANYAK

124 tentang

JABAR

Kriminalisasi
Perempuan
atas nama
Penertiban
Pornograﬁ/
Pornokasi/
Prostitusi.

SUMBAR

90
46
27

JATIM

13%

44%

24

KALSEL

21

SULSEL

13%

90 tentang

342

Cara Berpakaian
Perempuan

32%

35 tentang

189

4

8

1999

2000

102

29

2001

49

365

282

Jam Malam
bagi Perempuan

30 tentang
Pemisahan
Ruang Publik
Laki-laki dan
Perempuan

0

1-9

129

143

147

153

207

154

79

Sumber: Komnas Perempuan, Muhtada (2014) dan Litbang Kompas

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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IDEOLOGI PATRIARKI
DALAM HUKUM DAN POLITIK
Oleh:

Susi Dwi Harijanti, PhD*

D

alam sebuah negara demokrasi, keikutsertaan
rakyat dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan menjadi suatu keniscayaan.
Diwujudkan dalam beragam bentuk. Keikutsertaan itu
bahkan lazim dikategorikan sebagai hak-hak asasi
manusia.
Secara alamiah tiap manusia memiliki hak dan
kewajiban. Dalam konteks hubungan antar manusia,
terdapat aturan moral yang menjamin hak-hak
tersebut. Aturan moral itu menyatakan 'hak seseorang
dibatasi oleh hak orang lain'. Namun dalam praktiknya,
aturan moral itu tidak mudah dilaksanakan. Hal itu
karena manusia sejatinya dilahirkan dalam keadaan
berbeda-beda. Sayangnya perbedaan tersebut
seringkali disalahgunakan.
Seringkali terdengar ucapan yang kuat yang bertahan
hidup. Kekuatan itu dapat berasal dari kekuatan ﬁsik,
ekonomi, sosial, bahkan jenis kelamin. Nah, salah satu
kelemahan mendasar manusia adalah kecenderungan
menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya.
Perempuan merupakan salah satu kelompok yang
menjadi korban akibat munculnya kekuatan yang
didasarkan atas ﬁsik yang ditopang oleh kekuatan
masyarakat yang sangat kukuh mengedepankan
ideologi patriarki. Akibatnya, kaum perempuan tidak
mempunyai ruang yang sangat memadai bagi mereka
untuk memperoleh dan menikmati hak-hak yang
dimilikinya.
Padahal, makna dasar hak asasi manusia yaitu hak
yang merupakan bagian dari takdir manusia, yang
tidak dapat dicabut secara semena-mena karena akan
mengurangi bahkan meniadakan totalitasnya sebagai
manusia. Bahkan secara ekstrem, pernah mengemuka
pendapat bahwa hak-hak perempuan bukanlah hak
asasi. Adalah Charlotte Bunch, salah satu tokoh
perempuan yang mentransformasikan konsep hak
asasi manusia serta diskursus bahwa hak-hak
perempuan adalah hak-hak asasi manusia.

Jaminan hak-hak politik
Perempuan acapkali mendapatkan hambatan dalam
politik, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan
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pemilihan ( election ), pengambilan keputusan
(decision making), serta penyelenggaraan negara dan
pemerintahan (governance). Saat aturan moral tidak
lagi secara efektif dapat digunakan untuk mencegah
pelanggaran hak asasi manusia, maka hukumlah harus
memainkan peran untuk menentukan batas-batas hak
seseorang serta kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhi terhadap orang lain.
Hukum merupakan sarana yang bersifat instrumental
yang menentukan norma-norma yang bersifat
pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran
hak asasi manusia. Bahkan, hukumlah yang
memberikan pengakuan serta jaminan hak asasi
manusia. Hal ini dimungkinkan karena hukum
mengatur tingkah laku negara atau pemerintah, baik
yang semata-mata berkenaan dengan negara atau
pemerintah itu sendiri, maupun yang menyangkut
dengan hubungan antara negara atau pemerintah
dengan individu atau masyarakat. Dalam konteks
inilah kita mengenal apa yang disebut sebagai
kewajiban-kewajiban negara untuk menghormati,
melindungi, serta melakukan pemenuhan hak asasi
manusia.
Tahun 1953, P ersatuan B angsa- B angsa (PBB)
menyetujui disahkannya Konvensi Hak-hak Politik
Perempuan sebagai implementasi prinsip kesetaraan
antara laki -laki dan perempuan sebagaimana
tercantum dalam Piagam PBB. Pasal-pasal I-III
Konvensi menjamin bahwa perempuan mempunyai
hak memberikan suara dalam pemilihan dengan
syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa
diskriminasi; hak dipilih untuk duduk dalam jabatanjabatan publik menurut hukum nasional dengan
syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa
diskriminasi; serta hak menduduki jabatan-jabatan
publik dan melaksanakan fungsi-fungsi publik
menurut hukum nasional dengan syarat-syarat yang
sama dengan pria, tanpa diskriminasi. Indonesia telah
meratiﬁkasi Konvensi ini melalui UU No. 68 Tahun
1958. Menariknya, dalam UU tersebut dilampirkan
Memori Penjelasan yang menyatakan kesesuaian
ketentuan-ketentuan Konvensi dengan pasal-pasal
hak asasi manusia dalam UUDS 1950.
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Hampir 30 tahun berselang, Indonesia menjadi negara
pihak setelah melakukan ratiﬁkasi Konvensi PBB
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimimation Against Women atau
CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini
menekankan pada kesetaraan dan keadilan (equality
dan equity) antara laki-laki dan perempuan yang
berdasarkan pada prinsip-prinsip persamaan
substantif; non-diskriminasi; serta kewajiban negara.
Melalui prinsip persamaan substantif dengan
pendekatan korektif, Konvensi ini mengakui adanya
perbedaan antara pria dan wanita. Berbagai kebijakan
dan aturan yang mengakibatkan subordinasi wanita
dalam jangka waktu panjang atau pendek dikaji,
termasuk pula membantu wanita mengatasi
subordinasi tersebut. Atas dasar ini, misalnya, seorang
perempuan yang harus bekerja pada shift malam,
harus dipastikan bekerja secara aman, baik dalam
kaitan dengan tempat pekerjaan maupun transportasi
yang digunakannya.
Selanjutnya, prinsip non-diskriminasi bertujuan untuk
mencegah segala bentuk pembedaan, pengucilan
atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin
yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk
mengurangi, menghapuskan pengakuan ataupun
penikmatan atau penggunaan hak-hak. Akhirnya, atas
dasar prinsip kewajiban negara, terdapat sejumlah hal
yang harus dilakukan oleh negara, meliputi jaminan
hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan
serta menjamin hasilnya (obligation of result); jaminan
pelaksanaan praktis dari hak-hak tersebut melalui
langkah-langkah atau aturan khusus; realisasi hak-hak
perempuan; jaminan secara de-jure dan de-facto;
serta pengaturan untuk menghormati, memajukan
serta melaksanakan hak-hak perempuan di ranah
publik serta privat.
Menariknya, Pasal 4 Konvensi ini mewajibkan negara
melakukan langkah khusus berupa tindakan aﬁrmasi
untuk mempercepat persamaan de-facto. Berkenaan
dengan bidang politik, Indonesia secara nyata telah
melaksanakan kewajiban ini, antara lain melalui UU No.
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum serta UU No. 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam kaitan
dengan pendaftaran parpol sebagai calon peserta
pemilu, Pasal 15 huruf d UU Pemilu menentukan
adanya surat keterangan dari pengurus pusat parpol
tentang penyertaan perwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% .
Ketentuan kuota 30% juga dijumpai dalam UU Parpol
yang mengatur keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan tingkat pusat. Selain itu, penyusunan
daftar bakal calon badan perwakilan tingkat pusat
dan daerah juga didasarkan pada keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30%, dan setiap 3
orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1
orang perempuan. Keterwakilan ini diveriﬁkasi oleh

KPU, dan jika kurang dari angka tersebut, parpol
diberi kesempatan untuk memperbaiki daftar.

Cukupkah penguatan hanya dengan tindakan
afirmasi?
Kuota merupakan mekanisme popular untuk
menjamin tindakan aﬁrmasi yang meliputi reserved
seats, kuota badan perwakilan, serta kuota partai.
Indonesia menganut 2 jenis terakhir. Meskipun hakhak politik, terutama berkaitan dengan pemilihan dan
kepartaian telah dijamin, namun dalam praktik
penguatan tidak secara otomatis terjadi.
Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi membuat putusan
yang mengabulkan sebagian permohonan judicial
review UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dalam
amar putusannya, Mahkamah menyatakan
mengabulkan pengujian Pasal 214 dan menolak
pengujian Pasal 55 ayat (2). Permohonan yang
dikabulkan berkenaan dengan penggunaan sistem
zipper yang mengharuskan parpol memuat nama
calon perempuan setelah atau sebelum laki-laki
secara bergantian, yaitu nama caleg pertama dalam
daftar adalah perempuan, pada urutan kedua laki-laki,
dan seterusnya. Mahkamah membatalkan sistem ini
dan mengubahnya dengan suara terbanyak.
Sementara untuk Pasal 55 ayat (2) yang menetapkan
adanya sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal
calon disetiap 3 orang bakal calon, Mahkamah
menyatakan sesuai dengan norma UUD 1945.
Perubahan sistem zipper menjadi suara terbanyak
menjadikan Pasal 55 ayat (2) kehilangan makna yang
menyebabkan tindakan aﬁrmasi menjadi tidak
tercapai. Putusan Mahkamah ini menjadi salah satu
bukti kuat bahwa jaminan normatif tindakan aﬁrmasi
menjadi sia-sia akibat putusan badan pengadilan.
Padahal, salah satu prinsip CEDAW menyatakan
kewa j i b a n n e g a ra u n t u k m e n j a m i n h a k- h a k
perempuan melalui hukum dan kebijakan serta
menjamin hasilnya.
Diantara 9 Hakim Konstitusi hanya Hakim Maria Farida
Indrati yang mengajukan dissenting opinion, 8 hakim
pria lainnya menyetujui perubahan sistem zipper.
Praktik itu menunjukkan bahwa bentuk ideologi
patriarki selalu berulang di dalam hukum. Substansi
kategori hukum mengabaikan perhatian yang
diperlukan oleh perempuan (Niken Savitri, 2006), dan
tampak nyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dijelaskan di atas.

*Susi Dwi Harijanti, PhD adalah Dosen Senior Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan
Direktur Eksekutif Paguyuban Hak Asasi Manusia FH Unpad,
Bandung
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MENGOKOHKAN
KETERWAKILAN
PEREMPUAN
DI PEMILU
Oleh:

Titi Anggraini*

P

enerapan kebijakan aﬁrmasi (aﬃrmative
action) bidang politik, khususnya untuk
mendorong lebih banyak perempuan
memasuki parlemen, baru mencapai bentuk
utuhnya pada Pemilu 2014.
Dalam mengatur kebijakan aﬁrmasi keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar
calon, UU No. 8 Tahun 2012 sebetulnya tidak beda
dengan UU No. 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar
penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009. Namun
KPU pada Pemilu 2014 berani memberi makna baru
terhadap ketentuan UU No. 8 Tahun 2012, dengan
memberikan sanksi tidak boleh ikut pemilu di
daerah pemilihan tertentu jika daftar calon di
daerah pemilihan itu tidak memenuhi sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan.
Beberapa elite partai politik memprotes adanya
ketentuan sanksi administrasi tersebut. Mereka
menilai KPU telah melampaui kewenangannya
dalam menafsirkan undang-undang. Sebagian lain
bahkan mengancam akan mengajukan gugatan
peninjauan kembali (judicial review) Peraturan KPU
No. 7 Tahun 2013 ke Mahkamah Agung (MA) karena
dianggap bertentangan dengan UU No. 8 Tahun
2012. Namun dukungan kuat masyarakat atas
peraturan KPU tersebut, meredakan protes dan
menyurutkan niat judicial review.
Bagi partai politik jelas lebih realisitis, segera
merekrut bakal calon perempuan sebanyakbanyaknya guna memenuhi kuota 30%
keterwakilan perempuan dalam daftar calon di
s e t i a p d a e ra h p e m i l i h a n d a r i p a d a h a r u s
menghadapi opini publik, menunggu dengan
cemas putusan MA dan menerima kemungkinan
jatuhnya sanksi.
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Memang, Bawaslu sempat merevisi keputusan KPU
yang memberikan sanksi kepada partai politik
untuk tidak ikut pemilu di sautu daerah pemilihan
karena dinilai gagal memenuhi kuota 30%
keterwakilan. Namun putusan itu tidak bisa
m e n g h e n t i ka n ke s u n g g u h a n p a r t a i d a l a m
memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di
setiap daerah pemilihan, sehingga akhirnya semua
partai di semua daerah pemilihan dinyatakan
memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan
dalam daftar calon. Sesuatu yang dulu sangat
d i k h awat i r ka n o l e h p a r t a i , te t a p i d e n g a n
kesungguhan mereka mampu mencapainya.
Kemudian yang jadi kritik adalah partai mencomot
begitu saja perempuan yang mau dimasukkan ke
daftar calon, lebih-lebih di tingkat kabupaten/kota
di mana partai memang tidak pernah berusaha
keras menyiapkan kader perempuan. Namun
sebagai tahap awal implementasi kebijakan
aﬁrmasi, hal itu bisa dimaklumi. Partai memang
butuh waktu untuk menyiapkan kader-kader
perempuan secara serius setelah peraturan
mengharuskannya. Sebab mereka menyadari untuk
m e m e n a n g ka n p e m i l u , m e re ka t i d a k b i s a
sembarangan menampilkan calon anggota
legislatif. Apalagi masyarakat semakin mudah
mengakses informasi untuk menilai kualitas para
calon.
Dalam rangka mengetahui bagaimana partai politik
merekrut calon-calon perempuan dalam Pemilu
2014, Perludem pernah melakukan observasi
singkat pencalonan perempuan dalam pemilu
DPRD kabupaten/kota (Lia Wulandari, dkk:
Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon:
Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupatan/Kota
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untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam
Pemilu 2014, Perludem, 2014). Lokus observasi
sengaja diletakkan di kabupaten/kota, karena
partai selalu mengeluhkan sulitnya merekrut kader
perempuan di tingkat daerah. Angka keterpilihan
perempuan dalam lembaga legislatif daerah yang
lebih kecil daripada lembaga legislatif nasional,
juga menunjukkan adanya masalah tersebut.
Hasil observasi Perludem menemukan, di tingkat
kabupaten/kota, partai politik sesungguhnya
kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan
perempuan. Karena mereka tidak memiliki kader
perempuan yang mencukupi. Untuk memenuhi
kekurangan kader perempuan tersebut, partai
mencomot perempuan dari mana saja untuk
dijadikan calon demi tercapainya ketentuan kuota
30% keterwakilan perempuan.
Langkah asal comot itu merupakan dampak
pertama dari ancaman sanksi yang tegas. Dampak
lanjutannya, partai politik di tingkat
kabupaten/kota mau tidak harus mempersiapkan
kader-kader perempuan dengan baik, agar mereka
bisa berkompetisi dalam pemilu mendatang.
Lebih dari separuh perempuan yang masuk dalam
daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota
sesungguhnya menyadari bahwa dirinya hanya
sebagai pelengkap daftar calon. Kekurangan
pengalaman dan modal menyebabkan mereka
tidak melakukan kampanye mencari dukungan
pemilih; mereka tidak terobsesi menjadi calon
terpilih.
Sementara separuh perempuan yang lain, baik
perempuan kader maupun nonkader, bertekad
meraih suara sebanyak-banyak agar bisa menjadi
calon terpilih. Namun kesungguhan para calon
perempuan ini tidak mendapat dukungan sepadan
dari partai politik yang mencalonkannya, sehingga
mereka cenderung membabi buta dalam mencari
suara, termasuk bersiap melakukan jual beli suara.
Dukungan partai politik kepada calon perempuan
bukannya tidak ada, tetapi dukungan itu sebatas
membantu bakal calon perempuan melengkapai
semua persyaratan administrasi pencalonan.
Setelah nama-nama perempuan masuk dalam DCT,
partai membiarkan mereka bergerak sendiri.
Jangankan memberikan dukungan modal dan
logistik kampanye, membekali pengetahuan dan
ketrampilan berkampanye saja tidak dilakukan
partai. Akibatnya banyak calon perempuan
berkampanye sekadar meniru calon lain yang
belum tentu efektif. Kampanye tanpa strategi ini

tentu saja sulit mendulang suara meskipun
didukung oleh dana tidak cukup.
Selanjutnya para calon perempuan juga tidak
menyiapkan strategi mengamankan perolehan
suara, sehingga sangat mungkin perolehan suara
mereka akan dicuri oleh calon lain dalam proses
penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU
kabupaten/kota, sebagaimana terjadi pada pemilupemilu sebelumnya. Pembiaran kemungkinan
pencurian suara calon perempuan ini, tidak sejak
menegaskan bahwa partai politik tidak punya
komitmen untuk mendorong perempuan masuk
parlemen, tetapi justru kehadirannya hanya
digunakan untuk menambah perolehan suara (vote
getter).

Rekomendasi
Ada dua rekomendasi yang bisa diberikan atas
observasi tersebut. Pertama, rekomendasi untuk
pengkajian lebih jauh atas proses dan hasil
pencalonan perempuan dalam pemilu DPRD
kabupaten/kota, karena temuan observasi yang
Perludem lakukan belum memberi gambaran untuh
di balik tindakan keterpaksaan partai politik tingkat
kabupaten/kota dalam memenuhi kuota 30%
keterwakilan perempuan. Beberapa isu yang perlu
diteliti lebih jauh adalah hubungan kekeluargaan
calon perempuan dengan elit partai politik, kriteria
permodalan dalam pemilihan calon, kerjasama dan
kompetisi antarcalon perempuan, dan strategis
kampanye yang pas buat pemenangan.
Kedua adalah rekomendasi untuk pembuatan
kebijakan untuk mendorong pemenuhan sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam
daftar calon dengan kader-kader berkualitas.
Tujuannya agar partai tidak lagi mencomot begitu
saja perempuan dicalonkan, tetapi punya
keleluasaan untuk memilih kader-kader perempuan
berkualitas sehingga kehadirannya dalam daftar
calon tidak sekadar memenuhi kuota secara
kuantitas tetapi juga kualitas.
Untuk itu beberapa rekomendasi penguatan
disampaikan untuk mengokohkan keterwakilan
perempuan dalam pemilu kita. Pertama, sanksi
administrasi berupa pencoretan status peserta
pemilu di daerah pemilihan tertentu jika partai
politik gagal memenuhi sekurang-kurangnya 30%
keterwakilan perempuan dalam daftar calon di
daerah pemilihan tersebut, perlu dimasukkan ke
dalam Undang-Undang Pemilu agar memiliki
kekuatan hukum yang lebih kuat. Pencantuman
sanksi tersebut dalam undang-undang tidak perlu
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dikhawatirkan lagi karena kenyataannya semua
partai politik mampu memenuhi ketentuan kuota
30% perempuan di setiap daerah pemilihan,
termasuk daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
Kedua, sanksi administrasi tidak bisa mengikuti
pemilu juga perlu diterapkan kepada partai politik
yang gagal memenuhi kuota sekurang-kurangnya
30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
partai politik. Artinya, jika kepengurusan partai
nasional gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan
perempuan, maka partai itu tidak bisa mengikuti
pemilu secara nasional; jika kepengurusan partai
provinsi gagal memenuhi kuota 30% keterwakilan
perempuan, maka partai itu tidak bisa mengikuti
pemilu di provinsi, dan; jika kepengurusan partai
politik kabupaten/kota gagal memenuhi kuota 30%
keterwakilan perempuan, maka partai itu tidak bisa
mengiktui pemilu di kabupaten/kota tersebut.
Pengaturan sanksi ini bisa dicantumkan dalam
undang-undang partai politik maupun undangundang pemilu. Dengan cara ini maka partai politik
di semua tingkatan dipaksa untuk merekrut kaderkader perempuan secara bersungguh-sungguh.
Ketiga, penerapan sanksi tidak bisa mengikuti
pemilu, baik pada tingkat wilayah pemilu maupun
daerah pemilihan, bagi partai yang gagal
memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan,
perlu juga diimbangi oleh kompensasi atau reward
kepada partai politik yang mampu melampaui
kuota 30% keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan partai politik maupun dalam daftar
calon. Misalnya, partai politik yang menyertakan
40% pengurus perempuan, maka surplus 10%
tersebut bisa dikompensasi dengan bantuan
keuangan partai politik lebih banyak daripada
partai yang hanya pas memenuhi kuota 30%
keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.
Demikian juga partai politik yang menyertakan 50%
calon perempuan dalam daftar calon, maka
surpulus 20% tersebut bisa dikompensasi dengan
bantuan dana kampanye, yang bisa diwujudkan
dalam bentuk fasilitas kampanye gratis di media
penyiaran publik. Kompensasi ini akan mendorong
partai politik berlomba-lomba merekrut kaderkader perempuan. Demikian.

K I TA B U K A N G E N E R A S I
YA N G H A N YA B I S A
MENONTON DAN MENUNGGU
SAMPAI KERUSAKAN SUDAH
BENAR-BENAR TIDAK BISA
D I P E R B A I K I
K I TA A DA L A H G E N E R A S I
YA N G M E N O L A K U N T U K
MENJADI BATU DITENGAH
ARUS SUNGAI YANG KOTOR

K I T A G E N E R A S I
H E B AT DA N K E R E N
G E N E R A S I YA N G I N G I N
BERENANG DI ARUS
PERADABAN YANG JERNIH,
B E R S I H D A R I M A LWA R E
KORUPSI, JAUH DARI VIRUSVIRUS INTOLERANSI

#AkuPSI
*Titi Anggraini adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
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KEBUDAYAAN

POLITIK PEREMPUAN
BELENGGU ATAU PEMBEBASAN?

Oleh:

E.S. Ito
Penulis

P

olitik adalah pertarungan para lelaki.
Maskulinitas politik itu tidak hanya dirasakan di
Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Dari
generasi ke generasi, sejak manusia membangun
masyarakat komunal sederhana seperti ke-datu-an
(bentuk paling primitif dari komunal) hingga
suprastruktur bernama negara, senantiasa yang
muncul ke permukaan adalah tokoh-tokoh yang
didominasi oleh kaum laki-laki.
Politik terlihat seperti ﬁtrah, sifat bawaan yang dibawa
oleh lelaki sebagaimana ﬁtrah kaum perempuan untuk
melahirkan anak-anak. Untuk sedikit mengaburkan
dominasi sepanjang zaman itu seringkali muncul
adagium, bahwa di balik seorang laki-laki (baca :
politisi) kuat terdapat seorang perempuan hebat di
belakangnya.
Butuh waktu panjang bagi perempuan untuk
mendapatkan hak-hak politiknya. Di Amerika Serikat
yang dianggap sebagai kampiun demokrasi dunia
saja, gerakan politik perempuan baru gencar di awal
abad ke-20. Kaum perempuan di Paman Sam baru
mendapatkan hak pilih secara nasional nyaris satu
abad yang lalu. Cukup lama bila dibandingkan dengan
lahirnya konstitusi Amerika nyaris satu setengah abad
sebelumnya.
Sementara di Indonesia, sejak kemerdekaan kita
diproklamasikan hak-hak perempuan sebagai warga
negara tidak ada bedanya dengan laki-laki. Sama
halnya dengan lingua franca, bahasa Indonesia yang

tidak mengenal feminin dan maskulin dalam kata
gantinya. Secara teori, politik kita yang berlandaskan
konstitusi UUD 1945 jauh dari bias gender. Tetapi
apakah demikian juga dalam praktiknya?
Linimasa politik Indonesia pasca kemerdekaan
m e n u n j u k k a n b a h wa s e j a ra h p o l i t i k t e t a p l a h
pertarungan para lelaki. Beberapa nama perempuan
yang muncul seringkali hanya jadi catatan kaki dalam
sejarah Indonesia. Malah lebih sering lagi muncul karena
re l a s i h u b u n g a n d a ra h , p e r kaw i n a n a t a u p u n
perkawanan dengan politisi laki-laki.
Selama masa Orde Baru hal itu tidak banyak berubah,
hanya satu dua nama yang mungkin masih bisa diingat
seperti Aisyah Amini dari Partai Persatuan
Pembangunan. Sejak reformasi bergulir memang lebih
banyak lagi nama politisi perempuan yang muncul,
bahkan Megawati Sukarno Putri sempat jadi Presiden
perempuan pertama Indonesia. Dalam kenyataannya,
struktur politik tidak banyak berubah.
Ikhtiar kebijakan tiga puluh persen calon legislatif
perempuan pada Pemilu lalu merupakan terobosan
dalam demokrasi Indonesia. Sayangnya, jumlah anggota
legislatif perempuan yang terpilih jauh dari kuota calon
legislatif tersebut. Kenyataan itu menunjukkan tingkat
keterpilihan politisi perempuan masih sangat rendah
tidak hanya di kalangan laki-laki tetapi juga sesama kaum
perempuan.
Berkaca dari pengalaman tersebut, mungkin sudah
saatnya tidak lagi melihat isu emansipasi politik

perempuan dari sisi kuantitas tetapi kualitas. Bahwa
perempuan yang terjun ke politik bukan lagi
terbelenggu oleh hubungan darah, perkawinan atau
perkawanan melainkan individu yang terlatih oleh
pengalaman, dibesarkan oleh komunitas dan
menunjukkan komitmen tinggi untuk masyarakat.
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Perempuan
Dalam Kotak Afirmasi
Mendobrak Tabu Politik Gender
Oleh:

Ramli Hussein
Pimpinan Redaksi Koran Solidaritas

Persoalan Serius Perempuan Indonesia
Alih-alih memenuhi kuota 30% keterwakilan
perempuan di parlemen, angka perolehan kursi
kaum perempuan malah menurun. Peningkatan
keikutsertaan perempuan dalam Pemilu dari
angka 33,6 % pada tahun 2009 menjadi 37%
pada tahun 2014, berbanding terbalik dengan
perolehan kursi yang pada tahun 2009
sebanyak 18,2% menjadi 17,3% pada Pemilu
2014. Tuduhan serius jelas berbalik pada kaum
perempuan, sudah diberi kesempatan tapi
tidak digunakan sebaik-baiknya. Celakanya
t i d a k s e d i k i t ke g a g a l a n i t u m e m b u a t
perempuan berselisih paham diantara mereka.
Sebagian menerima ini adalah kegagalan
dalam mengisi ruang yang sudah disediakan
oleh Konstitusi, ada yang menyalahkan soal
kapasitas, ada juga yang tetap berkeras ini
hanya soal waktu saja. Hanya sedikit yang
menyediakan diri untuk secara mendalam
melacak mengapa itu sampai terjadi.

Koran Solidaritas - Edisi VIII, Februari 2016

Mari mulai dengan syarat minimal 30% jumlah
perempuan dalam kepengurusan Partai Politik.
Dalam berbagai survey, jarang sekali tulisan
apalagi gerakan yang benar-benar melacak
apakah proses veriﬁkasi Kementerian Hukum
dan HAM untuk Parpol baru dan veriﬁkasi yang
dilakukan oleh KPU terhadap semua calon
Parpol peserta Pemilu benar-benar
memastikan bahwa 30% perempuan di semua
jenjang kepengurusan sesuai dengan fakta
lapangan. Tentu secara administrasi terpenuhi,
mungkin saja. Namun Politisi yang kita maksud
disini bukanlah mereka yang dicomot KTP dan
tandatangannya menjelang veriﬁkasi KPU, tapi
perempuan yang tau betul alasan mengapa
dirinya berada dalam kepengurusan Parpol
bersangkutan. Harus ada pertanyaan kualitatif
tambahan selain “apakah benar ibu memiliki
Kartu Tanda Anggota Partai?” atau “apakah
sudah sesuai nama yang ada di KTP dan KTA
anda dengan nama yang tercantum dalam

DISKURSUS
Surat Keputusan Kepengurusan Parpol?” Lalu
semua urusan 30% keterwakilan perempuan di
Partai Politik berhenti sampai disitu.
Rezim Laki-laki dalam Administrasi Partai Politik
dan PEMILU
Lalu masa tenggat dari KPU tiba, Partai Politik yang
sudah diumumkan bisa bertarung di Pemilu
diberikan batas waktu untuk memasukkan namanama Calon Legislator di semua tingkatan, mulai
Pusat hingga Kabupaten/Kota. Ada dua hal yang
harus kita pahami bersama, pertama meloloskan
sebuah Parpol menjadi peserta Pemilu adalah soal
administrasi, sementara memenangkan
pertarungan Pemilu adalah persoalan tingkat
keterpilihan Caleg disetiap daerah pemilihan. Jadi
tidak ada korelasi langsung antara keterlibatan
perempuan di kepengurusan Parpol dengan namanama Caleg yang akan maju sebagai kontestan
dalam Pemilu. Nama yang tercantum dalam
kepengurusan tidak otomatis akan dicalonkan oleh
Parpol pada saat Pemilu. Banyak perempuan yang
selama ini diakomodir sebagai pengurus tapi tidak
memiliki kesempatan untuk maju menjadi Caleg.
Tidak lain karena tidak ada satu aturan yang
mewajibkan Parpol untuk hanya mengambil
perempuan dari kepengurusan Parpol. Akibatnya
Parpol bisa saja mengambil 'perempuan non-kader'
sebagai Caleg. Termasuk mengambil perempuan
yang tidak punya pengalaman di bidang politik.
Biasanya yang dipilih adalah mereka yang tidak
berkeberatan ditempatkan di nomer urut caleg
paling akhir.
Kedua, soal domestiﬁkasi peran perempuan di
partai politik. Disini letak sumbatan akses politik
yang jarang dipersoalkan oleh kita semua.
Dominasi laki-laki sebagai rezim administrasi Partai
Politik masih berlangsung hingga saat ini. Banyak
keputusan-keputusan penting partai tidak
menyertakan kaum perempuan. Bisa kita lihat
tontonan ketika MPR RI atau DPR RI akan
mengambil sebuah keputusan penting. Rapat
biasanya akan berlangsung sampai larut malam,
bahkan pemungutan suara biasanya berlangsung
menjelang Subuh. Perempuan dihadapkan pada
persoalan menghadapi tuntutan 'tidak pulang larut'
d a r i r u m a h , p a d a s a a t ya n g s a m a h a r u s
mengorbankan hak suaranya untuk memilih atau
dipilih. Jika lebih dalam kita periksa, itu sebabnya
jika ada organisasi yang sekretarisnya dijabat oleh
laki-laki, maka parpol yang jadi juaranya.

Seluruh proses administrasi yang diakui sah dan
resmi oleh KPU dan KPUD adalah surat yang
dibubuhi tandatangan Ketua bersama dengan
Sekertaris. Sehingga jabatan Sekertaris disini bukan
peran administrasi semata, tapi ada peran yang
sangat strategis dalam mengesahkan seluruh
ke p u t u s a n P a r p o l . Te r m a s u k d i d a l a m n ya
pengesahan nama-nama Caleg berikut nomer
urutnya. Dalam keseharian menjalankan organisasi
ke p a r t a i a n p u n , p e re m p u a n j a ra n g s e ka l i
menduduki posisi Bidang I yang biasanya adalah
bidang yang mengurusi soal administrasi dan
keanggotaaan yang merupakan mesin utama
keabsahan organisasi. Disana SK Kepengurusan
dibuat, dari sana sanksi hingga pemecatan
dilakukan sebelum masuk ke Mahkamah Partai yang
juga bisa dipastikan seluruh ketuanya adalah lakilaki.

Afirmasi akan terasa adil
jika bukan hanya bicara soal
keterwakilan Perempuan,
tapi perempuan harus
diberi waktu dan peran
yang sentral,
jangan pertarungkan
perempuan dan laki-laki
di gelanggan yang sama,
UU Pemilu dan kemudian
MD3 yang akan datang
wajib menyebutkan
bahwa 30% kursi parlemen

di semua tingkatan
diperuntukkan untuk
PEREMPUAN
Domestifikasi di Rumah Rakyat
Tidak cukup perempuan mendapatkan peran
“dapur, sumur, Kasur ” di rumah dan dalam
lingkungan sosial. Benerapa orang perempuan
yang dengan susah payah akhirnya bisa terpilih dan
dilantik menjadi Wakil Rakyat pun masih menerima
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perlakuan diskriminatif melalui domestiﬁkasi peran
perempuan di Parlemen, yang notabene adalah
rumah rakyat. Ketika aroma perseteruan antara
kubu KIH dan KMP di sidang pertama MPR-RI, tidak
satupun bicara tentang keterwakilan perempuan
dalam susunan pimpinan DPR-RI. Suara 17% lebih
perempuan Indonesia, suara Pasal 28H ayat (2)
UUD 1945 tenggelam dalam riuhnya perseteruan
dua kubu politik, yang hari ini juga sudah saling
berjabat tangan satu sama lain.
Implikasinya mudah ditebak, meskipun ada
keputusan MK yang mempertegas tentang
keterwakilan perempuan di unsur pimpinan dan
alat kelengkapan DPR, namun langkah Rieke Diah
Pitaloka, Khoﬁfah Indar Parawansyah, PERLUDEM
dkk. yang mengajukan Judicial Review itu hanya
dikabulkan sebagian. Domestiﬁkasi dan
Stereotyping kembali berulang, urusan 'dapursumur-kasur' dirumah asal, diterjemahkan menjadi
pembatasan peran perempuan dalam pembagian
Komisi DPR RI. Kebanyak aggota DPR Perempuan
komisi yang membidangi urusan Perempuan dan
Anak, Agama, Sosial, Tenaga Kerja, Pendidikan dan
Pariwisata. Namun meskipun mengurusi bidangbidang tersebut, tidak otomatis membuat mereka
mampu menggerakkan kekuatan untuk
mempengaruhi kebijakan yang Pro Perempuan,
rezim administratif itu sudah dipasangi gembok
dari berbagai penjuru hingga sulit untuk diubah.
Fenomena ini makin diperparah dengan peran
media massa (koran, televisi, majalah) yang juga
tidak memberikan ruang yang banyak untuk
perempuan. Perdebatan hangat dan strategis,
kebanyak mengundang nara sumber laki-laki dan
mempertegas diskriminasi gender di semua lini dan
dari segala penjuru.

6 dari 9 Pengurus Pusat PSI
adalah Perempuan.
Kuota minimal mereka untuk
perempuan adalah 40% minimal.
Yang paling penting adalah
dalam pembentukan
kepengurusan provinsi,
salah satu diantara jabatan
Ketua dan Sekertaris
wajib diisi oleh perempuan.
PSI berpendapat
tidak mungkin memenuhi
keterwakilan 30% perempuan
tanpa memberi posisi
dan peran yang penting
kepada perempuan di parpol.

Mendobrak Tabu: Politik Generasi Milenial dan
Perempuan PSI
Kita tinggalkan sejenak urusan aﬁrmasi setengah
hati itu. Sebuah fenomena baru sedang tumbuh,
bonus demograﬁ membawa sebuah kenyataan
baru, fakta statistik yang menunjukkan bahwa pada
tahun 2019, jumlah pemilih yang berada dalamm
rentang usia 17-40 tahun berjumlah 62%. Dari
jumlah itu, sekitar 58% diantaranya, hari ini berusia
sekitar 15-29 tahun. Ini yang disebut generasi Y
yang lahir tahun 80an dan yang terbaru adalah
generasi yang lahir pada tahun 90an. Ada apa
dengan generasi ini?
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Karakterisitik generasi ini adalah “digital native”
Bahasa, perilaku, gaya hidup adalah apa yang
m e re k a te m u k a n , d i s k u s i k a n , b a c a d a n
praktikkan dalam berinterakis sesama generasi
mereka. Mereka bahkan tidak perduli dengan
tuduhan bahwa mereka adalah generasi “apatis
dalam hal politik.” Bagi mereka Parpol sudah
sangat tua, bahasa yang digunakan elit tidak
dipahami oleh generasi mereka, Parpol bahkan
lebih asing dari Bahasa asing yang mereka
adopsi. Mereka adalah generasi digital yang

DISKURSUS
ketika terbentur pertanyaan, secara cepat bisa
menemukan jawabannya dari benda dalam
genggaman tangan yang bernama Gadget.

Apakah mereka Asosial atau apolitis? Jangan
salah, kesadaran mereka adalah kesadaran
yang sangat humanis. Bisa terjadi hakim
menjatuhkan hukuman kepada seseorang dari
dalam ruang sidang pengadilan. Namun pada
saat yang sama diakui sebagai pahlawan di
media sosial. Yah mereka adalah generasi
digital, multi talented, kreatif, mandiri, tidak
suka dengan formalism, tapi juga punya
solidaritas sosial meskipun dengan spektrum
lebih luas dan mendunia. Jadi jangan bicara
soal kesetaraan gender pada mereka, bisa jadi
secara teoritik mereka baca dari sumber yang
lebih valid dengan konteks yang lebih
kontemporer.
Berbicara dengan generasi ini tidak mudah,
sudah banyak guru-guru sekolah akhirnya
mengambil jalan kekerasan karena tidak bisa
beradu argumentasi dengan mereka. Siapkah
kita jika tiba-tiba pertanyaannya adalah “jika
UU Parpolnya, UU Pemilunya dan Praktik
kekuasaannya sangat diskriminatif, kenapa
tidak boikot Pemilu?” Ini tentu provokatif tapi
tidak menutup kemungkinan keluar dari nalar
rasional generasi milenial.
PSI Memutus Belenggu Politik Perempuan
Sebagai generasi yang rasional dan dibimbing
oleh referensi luas dari dunia digital. Mereka
bisa paham (contoh) bahwa banyak persoalan
yang muncul akibat persoalan diskriminasi
yang berlangsung sistemik dan terstruktur ini.
Contoh paling nyata adalah persoalan
prostitusi bukan? Prostitusi muncul karena
akses ekonomi kebanyakan dikuasai oleh lakilaki, sehingga akumulasi kekayaan menjadi
timpang, perempuan yang secara sosial sudah
mengalami diskriminasi, secara politik
dikerdilkan perannya melalui domestiﬁkasi,
juga mendapatkan nasib tidak adil di dunia
kerja. Akibatnya ekonomi juga dikuasai lakilaki, uang terakumulasi menjadi ketimpangan
g e n d e r d a l a m ke s e j a h te ra a n . P e r i l a ku
konsumtif mungkin jika dipicu oleh

kelonggaran ﬁnansial. Demikian juga dengan
prostitusi, terjadilah transaksi dimana laki-laki
menjadi konsumen, dan perempuan menjadi
penyedia jasa. Karena di sektor barang dan
produksi, peran perempuan selalu
disubordinasikan dibawah laki-laki. Tentu
hasilnya akan berbalik jika uang lebih banyak
dikuasai kaum perempuan. Posisi konsumen
akan berpindah ke tangan perempuan, dan
laki-laki akan menjadi penyedia jasa.
Lalu perempuan dituding pembawa murka
Tuhan dimuka bumi, sementara statistik terus
mencatatkan laki-laki dalam daftar panjang
pelaku korupsi dan kriminalitas di Indonesia.
Dalam hal ini Gen Y dan Z akan bereaksi
berbeda, bahkan bisa saja berseberangan
dengan nalar elit bahkan Negara. Itu untuk
menggambarkan bahwa berbicara dan
memahami Bahasa dan nalar Gen Y dan Z
membutuhkan kedekatan yang bukam hanya
dalam arti 'mengerti' tapi juga secara usia
merupakan bagian dari mereka. Jangan lupa,
jumlah mereka pada PEMILU 2019 yang akan
datang adalah 58% dari jumlah pemilih.
Waktu tinggal 3 tahun menuju PEMILU 2019.
Perjuangan kaum perempuan dihadapkan
p a d a d u a p i l i h a n : M e n e r u s ka n a m b i s i
keterwakilan Perempuan melalui langkah
seperangkat fasilitas bernama Aﬁrmasi
tersebut? Tentu dengan perbaikan-perbaikan
ya n g m a s i h m u n g k i n d i l a k u k a n . At a u
memusatkan tenaga dan pikirannya untuk ikut
melahirkan kekuatan baru yang menetukan,
kekuatan generasi Millenial Indonesia. Caranya
adalah dengan berbicara dengan Bahasa yang
mereka mengerti.
Ini yang kemudian paling penting di apresiasi
dengan keberanian Grace Natalie, Isyana
Bagoes Oka, Novarini, Suci Mayang dan Danik
Eka dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Muncul dengan brand 'muda' PSI sudah
menarik garis pemisah generasi yang tegas
dengan membatasi usia kepengurusan
partainya hanya boleh bagi mereka yang
berusia tidak lebih dari 45 tahun. Tidak hanya
itu, kuota minimal mereka untuk perempuan
adalah 40% minimal. Yang paling penting
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adalah dalam pembentukan kepengurusan
provinsi, salah satu diantara jabatan Ketua dan
Sekretaris wajib diisi oleh perempuan. PSI
berpendapat tidak mungkin memenuhi
keterwakilan 30% perempuan tanpa memberi
posisi dan peran yang penting kepada
perempuan di parpol.
PSI kini memusatkan kampanyenya pada
digital media, Bahasa yang sama dengan yang
digunakan 58% generasi millennial yang akan
menjadi penentu siapapun yang mereka
kehendaki untuk menang pada Pemiliu 2019
mendatang. Sebagai parpol baru PSI tentu
tidak sesumbar, namun dari konsistensi
mendisiplinkan diri, rasanya PSI bisa dilihat
s e b a g a i s e b u a h g e ra ka n s e r i u s u n t u k
mengakhiri diskriminasi kaum perempuan
Indonesia.
Tuntut 30% Kursi Parlemen untuk Perempuan
Tidak banyak waktu tersisa untuk perempuan
mempersiapkan arah gerakan politiknya.
Menebak arah partai politik yang semakin
kering dari isu-isu kesetaraan gender, dengan
melihat hasil perolehanm kursi perempuan dari
Pemilu ke Pemilu, tampaknya kaum perempuan
memang harus khawatir. Konteks lokal tidak
kalah parahnya, Peraturan Daerah yang makin
menegaskan diskriminasi yang tadinya bersifat
sosial dan budaya, kini dilegalkan melalui
hukum dan juga ekomi. Ini jika tidak dianggap
bahaya, maka tentu harapan masih kita titipkan
pada Gen Y dan Z, generasi baru Indonesia,
generasi mayoritas dalam Pemilu 2019,
kepadamulah nasib perempuan Indonesia kita
titipkan.
Dari kantor DPP – PSI sebuah suara yang lebih
keras terdengar, tentu tidak lama lagi Undangundang Partai Politik dan Pemilu sebentar lagi
akan dibahas di DPR. Sebagai partai baru
harusnya cukup aman jika bersikap biasa-biasa
saja. Karena banyak diam, artinya tidak
merecoki partai-partai senior yang ada di
Senayan. Namun bukannya memilih diam, PSI
tidak kalah garangnya dalam menolak Revisi UU
KPK, juga dalam beberapa insiden intoleransi
mereka tampil ke depan. Kutipan pidato politik
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pertama Grace Natalie, Sang Ketua Umum jelas
sekali
“Saya gunakan kesempatan baik ini, untuk
mengajak seluruh anak muda Indonesia,
generasi Y, generasi Z, generasi yang selama ini
diabaikan, kepada kalian PSI berbicara malam
ini. Bersama seluruh kekuatan perempuan
Indonesia, PSI menunggu solidaritas kalian,
kaum muda dan perempuan, solidaritas untuk
mempersiapkan sebuah kelahiran baru.
Kelahiran Indonesia yang lebih baik” (Grace
Natalie, 14 November 2015)
Dalam persoalan perempuan ini, PSI mengambil
pilihan cukup berani dengan menyatakan
dengan tegas, bahwa “Aﬁrmasi akan terasa adil
jika bukan hanya bicara soal keterwakilan
perempuan, tapi perempuan harus diberi waktu
dan peran yang sentral, jangan pertarungkan
perempuan dan laki-laki di gelanggan yang
sama, UU Pemilu dan kemudian MD3 yang akan
datang wajib menyebutkan bahwa 30% kursin
parlemen di semua tingkatan diperuntukkan
untuk Perempuan” demikian kata Isyana
Bagoes Oka salah seorang Ketua DPP PSI.
Novarini menambahkan bahwa “PSI mengajak
seluruh kaum perempuan, tidak perlu masuk PSI
jika belum percaya pada kami, tapi setidaknya
untuk menuntut kuota 30% kursi itu adalah
tuntutan bersama kaum perempuan.” Rasanya
PSI memang tidak main-main, dalam menutup
pidationya, Grace dengan lantang menyatakan
“Download terus DNA kebajikan dan
keragaman, Upload terus virus Solidaritas
Indonesia ke seluruh penjuru negeri. Mari
bersama kita tebarkan benih kebajikan, semai
terus bunga-bunga keragaman. Karena
sesungguhnya, kami bukan siapa-siapa, tanpa
kamu semua.”
PSI telah mengarahkan tuntutan politiknya
untuk menjawab lemahnya Aﬁrmasi 30% dari
sisi kebijakan dan praktiknya. PSI bicara dengan
Bahasa Gen Y dan Z, rasional dan praktis, jika
tidak bisa pakai yang lama - kita buat saja yang
baru, jika ruang politiknya tidak ada – kita
bangun ruang politik kita sendiri.
Selamat Hari Perempuan Internasional
Merdekalah Perempuan Indonesia!

DUNIA KITA

AFIRMASI
PEREMPUAN

Emmeline &
Christabel Pankhurst.

1918

SUFFRAGETTE

Sebelum dikeluarkannya UU Reformasi 1832, tidak
disebutkan secara eksplisit larangan terhadap hak pilih
perempuan. Gerakan nasional menuntut hak pilih
perempuan baru muncul pada1867, National Society for
Women's Suﬀrage, disusul organisasi yang lebih
berpengaruh NUWSS (1897). Puncaknya adalah aksi-aksi
militan kelompok Suﬀragette Women's Social and
Political Union (WSPU) pada 1903-1917 yang
dikendalikan Emmeline Pankhurst dan putrinya nya
Christabel Pankhurst. WSPU menilai taktik NUWSS
kurang militan, lalu memilih aksi-aksi demonstrasi,
mogok makan, dan berbagai tindakan kekerasan.
Mereka bahkan membentuk unit khusus Bodyguard yang berlatih bela diri
jiujitsu untuk mencegah penangkapan berulang kali terhadap aktivis
Suﬀragette. Ketika pecah Perang Dunia Pertama (1914), aktivis Suﬀragette
menghentikan aksi-aksinya dan beralih mendukung kebijakan perang
pemerintah Inggris. Duet Pankhurst kemudian membubarkan WSPU dan
mendirikan Partai Perempuan(1917).
The Representation of the People Act 1918 per tanggal 6 Februari 1918 mengakui
hak pilih bagi perempuan meskipun hanya untuk usia minimum 30 tahun, dan
diturunkan menjadi usia 21 tahun pada tahun 1928.

PEMIMPIN
PEREMPUAN
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DINASTI POLITIK
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SUFFRAGIST
AMERIKA SERIKAT

Lucretia Mott &

1
2

Konvensi Nasional (1850)
dihelat oleh oleh Stanton dan Susan B.
Anthony, menuntut diperluasnya hak pilih
perempuan pada rancangan Amandemen
UUD ke-14 dan ke-15.
Pasca-Perang Saudara,
dua faksi gerakan
terbentuk, antara kubu
Stanton-Anthony dan Lucy
Stone, pada tahun yang
sama (1969) membentuk
organisasinya masing-masing, NWSA dan AWSA.
Sepanjang 1870-an aktivis suﬀragist berjuang menuntu
hak pilih perempuan dengan strategi berbasiskan negara
bagian. Setelah pertarungan sengit bertahun-tahun, dua faksi suﬀragist
bergabung menjadi NAWSA (1890).
Upaya pada tingkat nasional dilancarkan oleh Alice Paul
dengan mendirikan Partai Perempuan Nasional, NWP
(1916). Aksi pendukung NWP yang dikenal sebagai
Silent Sentinel di depan Gedung Putih (1917)
ditangkapi, disusul dengan aksi mogok makan di
tahanan. Akhirnya pada 26 Agustus 1920 disahkan
Amandemen ke-19 yang mengakui hak pilih bagi semua
warga negara Amerika Serikat tidak pandang jenis
kelamin.

SEJAK

1960

Di Sri Langka, ada Perdana Menteri
(1)
Sirimavo Bandaranaike (1960),
janda dari PM sebelumnya, serta
(2)
puterinya Chandrika Kumaratunga yang jadi presiden
perempuan pertama Sri Lanka (1994).

1

(3)

2

Di India, PM Indira Gandhi (1966),
tokoh sentral Partai Kongres, adalah
puteri PM Jawaharlal Nehru.
Sementara menantunya, Sonia
(4)
Gandhi , memimpin Partai
Ko n g re s s e te l a h ke m a t i a n
suaminya, Rajiv Gandhi.

5

Di Bangladesh, PM Sheikh Hasina
(6)
Wazed (1996), pemimpin partai Liga
Awami, adalah puteri tertua dari
presiden pertama Sheikh Mujibur
Rahman. Oposisi terhadap Hasina adalah tokoh partai
(7)
Nasionalis, Khalida Zia , janda dari pendiri
Bangladesh Ziaur Rahman.

2

3
4

(5)

Di Pakistan, PM Benazir Bhutto (1988), kepala
pemerintahan pertama di Dunia Islam, adalah
puteri tertua dari PM Zulﬁkar Ali Bhutto dan
pendiri Partai Rakyat Pakistan (PPP).

67

Di Myanmar, tokoh politik paling populer Liga
(8)
Nasional Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi
adalah puteri dari bapak bangsa Mayjen Aung
San.
(9)

Di Thailand, PM Yingluck Shinawatra (2011)
adalah adik dari mantan PM Thaksin Shinawatra.

9

Dalam kenyataannya, tokoh-tokoh perempuan
tersebut lebih bersifat simbolik, kontrol terhadap partai politik masih di
tangan laki-laki, sehingga tidak mencerminkan perubahan dalam
budaya patriarki di tengah masyarakat.
Di India masih sering terjadi kasus perkosaan massal terhadap perempuan yang
mengundang perhatian media massa internasional.

Gerakan hak pilih perempuan Amerika dimulai
dengan Konvensi Seneca Falls (1848) di New
York, dipelopori aktivis sosial Quaker dan antiperbudakan seperti Lucretia Mott, Elizabeth Cady
Stanton dan Frederick Douglass.

Elizabeth Cady Stanton

9

DI ASIA SELATAN & INDOCHINA

8

1920

INGGRIS

PRESIDEN PEREMPUAN

PEMIMPIN PEOPLE POWER
FILIPINA 1986 & 2001

Baik Corazon Aquino (1986) maupun
Gloria Macapagal-Arroyo (2001)
mempunyai kemiripan, sama-sama berkuasa
setelah
menumbangkan presiden yang korup,
Corazon
dan keterkaitannya dengan dinasti politik. Aquino adalah
Aquino
janda senator oposisi utama Presiden Marcos, sedangkan
Arroyo puteri mantan Presiden Diosdado Macapagal. Di
negara yang mengalami sejarah panjang patriarki dan
oligarki seperti Filipina, tampilnya politisi perempuan
terhitung langka. Meskipun hak pilih bagi perempuan diakui
sejak 1939, tetapi partisipasi perempuan di majelis rendah
hanya mencapai 9,8% (1991). Menurut Jaringan Pekerja
Perempuan Makalaya (2003), perempuan digambarkan
Arroyo
sebagai pendukung suami dan hanya berperan untuk menarik
dukungan konstituen atau melakukan kerja-kerja sosial karitatif. Dominasi
Gereja Katolik sebagai pendukung people power sangat kuat, sehingga
memaksa Aquino yang baru berkuasa untuk menerima usulan larangan aborsi
dalam rancangan Konstitusi 1987. Pemerintah Filipina juga terus membiarkan
Gereja Katolik menekan hak-hak kesehatan reproduksi, seperti akses
perempuan terhadap kontrasepsi, program keluarga berencana dan pendidikan
seks.

FEMINISASI POLITIK

TANPA KESETARAAN GENDER
DI AMERIKA LATIN

SEJAK

2006

Survei Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women pada 2012
menunjukkan peningkatan persentase perempuan di parlemen dan
eksekutif di kawasan Amerika Latin. Sebanyak 38% anggota majelis rendah
Argentina dan Kosta Rika diisi oleh perempuan. Meskipun demikian, feminisasi
politik tidak serta-merta diikuti dengan agenda hak-hak perempuan dan
terkikisnya budaya machismo.

29%

Perempuan di Amerika Latin dan
Karibia menikah pada usia 18 tahun
(Data UNICEF)

36%

perempuan Brazil yang
bekerja di luar rumah
(Survei Nielsen)

REVOLUSI BIRU

2000
KUWAIT 2005
PERJUANGAN

HAK PILIH
PEREMPUAN

Aseel al-Awadhi

Rola Dashti

64%

1

1990 an

(1)

Rwanda memiliki persentase anggota perempuan
paling besar di dunia, mencapai 64%, rata-rata 35%40%. Swaziland(2), Nigeria(3) dan Benin(4) hanya 6%-8%
C

Studi Afrobarometer menunjukkan
terdapat disparitas dalam ekspektasi
terhadap kepemimpinan perempuan.
(5)
(6)
Di Afrika Bagian Timur dan Selatan
ekspektasinya mencapai 73%-74%,
(7)
(8)
D sedangkan di Mesir dan Sudan hanya 50%-53%.

7
8

5

Tiap negara menggunakan pendekatan berbeda-beda
6
untuk mencapai target kuota 30% perempuan yang
diamanatkan dalam konferensi PBB di Beijing (1995). Burkina Faso
dan Uganda menetapkan jaminan dalam konstitusi untuk ketersediaan kursi
parlemen bagi perempuan, di Kenya disediakan kursi khusus di parlemen,
sedangkan partai-partai politik di Afrika Selatan dan Mozambik menerapkan
aturan internal untuk menjamin persentase perempuan.

Perjuangan perempuan Kuwait untuk hak pilih dimulai sejak 1971, tapi baru mulai masif pada 1990-an
dengan kampanye Pita Biru oleh koalisi NGO Women's Issue Network, disusul dengan demonstrasi dan
gugatan peradilan (2000-2005). Setelah sempat kalah dalam voting dengan selisih dua suara di parlemen
pada 1999, akhirnya hak pilih bagi perempuan Kuwait disahkan pada Mei 2005. Pada pemilu 2006,
sebanyak 28 perempuan dari 253 kandidat bertarung, tapi tidak ada satu pun yang lolos. Baru pada pemilu
2009, empat anggota legislatif perempuan terpilih, di antaranya mantan menteri perempuan pertama
Kuwait, Massouma al-Mubarak. Profesor ilmu politik berpendidikan Amerika itu didapuk sebagai Menteri
Perencanaan Pembangunan (2005) oleh PM Sheik Jaber al-Sabah. Tidak seperti Mubarak yang memilih
tetap mengenakan hijab tradisional dengan mempertahankan pandangan liberalnya, dua anggota
parlemen perempuan lainnya, Aseel al-Awadhi dan Rola Dashti memutuskan tidak berhijab. Tindakan
tersebut digugat politisi Salaﬁ, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak melanggar hukum Kuwait.
Di antara negara-negara Timur Tengah, Kuwait menduduki posisi tertinggi dalam Indeks Kesetaraan
Gender (2011) dan Global Gender Gap Report (2014). Partisipasi angkatan kerja perempuan Kuwait paling
tinggi (53%), jauh di atas rata-rata Timur Tengah (21%). Saat pendudukan oleh Irak (1990-1991), banyak
perempuan Kuwait terlibat dalam perlawanan dengan jadi relawan dan menyelundupkan senjata.

GELOMBANG

Sejak munculnya pemimpin perempuan
pertama Eropa, Margaret Tatcher (1979),
sebanyak 17 negara Eropa telah memiliki kepala
negara atau kepala pemerintahan perempuan.
Di tingkat Parlemen Eropa, keterwakilan
perempuan mencapai 35%, sedang di Swedia,
Finlandia dan Spanyol lebih dari 40%. Masih
terdapat beberapa negara dengan keterwakilan
rendah, seperti Hongaria (10%). Yang mengejutkan, partai sayap kiri Syriza di Yunani
sama sekali tidak melibatkan perempuan dalam kabinet bulan Januari 2015.

PEMIMPIN

PEREMPUAN

EROPA 2005-2014

3

Koran
Koran
Solidaritas
Solidaritas
- Edisi
- Edisi
VIII,
VII,Februari
Januari 2016
2016

4

6

2
9

(1)

Kanselir Jerman Angela Merkel jadi tokoh perempuan paling berkuasa di Eropa,
tetapi masih ada sederet nama lain yang memainkan peran penting dalam politik. Di
(2)
Lithuania, Presiden Dalia Grybauskaite berani menentang Rusia dengan menyebut
Vladimir Putin mirip Hitler dan Stalin. Sejumlah nama lain seperti Nicola Sturgeon(3)
(PM Skotlandia), Helle Thorning-Schmidt(4) (PM Denmark), Erna Solberg(5) (PM
Norwegia), Laimdota Straujuma(6) (PM Latvia), Ewa Kopacz(7) (PM Polandia), Soraya
Saenz de Santamaria(8) (Wakil PM Spanyol), Kolinda Grabar-Kitarovic(9) (Presiden
Kroasia) dan Atifete Jahjaga(10) (Presiden Kosovo). Selain itu ada nama-nama yang
patut diperhitungkan, seperti Cecilia Malmstrom(11) (Komisioner Perdagangan Uni
Eropa) dan Ursula von der Leyen(12) (Menteri Pertahanan Jerman).

5

1

8

7

10
11

6%
s.d
8%

2

Menurut profesor studi perempuan Universitas WisconsinMadison, Aili Mari Tripp, terjadi peningkatan partisipasi politik
perempuan di Afrika sejak pertengahan 1990-an. Setidaknya
(A)
ada empat kepala negara perempuan, yaitu Ruth Perry di
(B)
Liberia (1996), Ellen Johnson Sirleaf di Liberia (2006),
B
(C)
Joyce Banda di Malawi (2012), dan Catherine Samba(D)
Panza di Afrika Tengah (2014).

A

7%

Di pemerintahan yang paling progresif
2
seperti Argentina dan Brazil, isu hak
perempuan bukan prioritas. Cristina
(2)
Fernandez de Kirchner (2007) secara
terbuka menentang usulan kebijakan yang
3
mendorong kesehatan reproduksi, sedangkan
(3)
Dilma Rousseﬀ (2011) bersikap mendua. Pada satu sisi
Rousseﬀ mengangkat banyak perempuan dalam kabinet,
seperti aktivis perempuan Eleonora Menicucci, di sisi lain mendukung sikap
Gereja Katolik terhadap aborsi dan hak-hak LGBT.

Massouma
al-Mubarak.

DI AFRIKA SEJAK

perempuan yang menduduki
jabatan komisaris di sektor bisnis
(Survei Nielsen)

Di Kosta Rika, terpilihnya presiden perempuan pertama Laura
(1)
Chinchilla (2010) justru membawa agenda konservatif,
seperti penentangan terhadap legalisasi aborsi dan
kontrasepsi, sebaliknya meneruskan kebijakan neoliberal
yang menciptakan kesenjangan sosial.

1

PARTISIPASI
POLITIK PEREMPUAN

4

3
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PRESIDEN PEREMPUAN

DI TENGAH KESENJANGAN

PEREKONOMIAN MAJU
KOREA SELATAN,

2015

Park Geun-hye,
puteri mantan
diktator Park Chung-hee, jadi presiden
perempuan pertama di kawasan Asia Timur.
Tekad Park untuk menjaga stabilitas ekonomi
dan kebijakan ramah terhadap bisnis
berhadapan dengan kenyataan buruknya
kesenjangan gender di negeri-negeri Asia Timur.
Bersama dengan raksasa ekonomi Jepang, Korea
Selatan menduduki peringkat rendah dalam
Global Gender Gap Report (2013). Data dari IPU
dan UN Women (2014) menunjukkan Korea Selatan berada hampir paling bawah
di antara 34 negara OECD terkait jumlah perempuan di kabinet. Korea Selatan
menerapkan jam kerja 18% lebih panjang di atas rata-rata negara-negara OECD.
Di sisa jam kerja, secara tradisional pekerja juga harus bersosialisasi dengan
atasan dan rekan kerja, mengurangi waktu untuk keluarga. Perempuan rata-rata
menikah pada usia 29 tahun, kemudian cuti hamil dan bekerja kembali secara
part-time. Peluang tidak menikah meningkat dari 9% pada 2000 menjadi 15%
pada 2013, menurunkan angka kelahiran sangat rendah hingga 1,3. Hal ini
memang memberi kebebasan berkarier bagi perempuan, tetapi juga
berkontribusi pada menuanya piramida penduduk dan membebani biaya
pensiun. Pengasuhan anak jadi isu penting, sehingga Park berusaha mendorong
cuti kerja bagi laki-laki dan meningkatkan anggaran tempat penitipan anak
umum sebesar 30% pada 2017.

PRESIDEN PEREMPUAN
PERTAMA DI ASIA 17JAN
BUKAN DARI DINASTI POLITIK

2016

Ts a i I n g -we n te r p i l i h j a d i
presiden perempuan pertama
dari Partai Progresif Demokratik
(DPP) yang pro-kemerdekaan.
Dalam pidato kemenangannya,
Tsai mengimbau Tiongkok untuk
menghormati demokrasi di Taiwan dan
mencegah provokasi di antara kedua
belah pihak. Tsai mengalahkan calon
dari partai berkuasa Kuomintang (KMT)
Eric Chu. Presiden sebelumnya Ma Yingjeou dari KMT mendapat kritik luas karena
dinilai terlalu berpihak ke Tiongkok, setelah bertemu
dengan presiden Tiongkok Xi Jinping pada November 2015 di Singapura. Sampai
sekarang Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari
kedaulatannya sejak KMT berkuasa di pulau itu pada 1949. Usai pemilu, Tsai yang
profesor alumni London School of Economics itu mengajak rakyat untuk
menatap politik baru dan berjanji membangun pemerintahan yang transparan
dan akuntabel, serta menjaga perdamaian lintas Selat. Kemunculan Tsai dalam
politik Taiwan diuntungkan oleh sistem kuota di mana dua per tiga kursi legislatif
harus disediakan bagi perempuan. Dalam kampanye politiknya, Tsai berjanji
memperjuangkan hak-hak perempuan seperti penghapusan diskriminasi di
tempat kerja, dan dukungan terhadap pernikahan sejenis. Di Korea Selatan Han
Myeong-sook (2006) jadi PM perempuan pertama di Asia yang tidak terkait
dinasti politik, tetapi Tsai jadi yang pertama untuk posisi presiden.

Shamma
Al Mazroui

2015
PRESIDEN NEPAL

AKTIFIS PEREMPUAN KOMUNIS
Dalam voting di parlemen Nepal, politisi
perempuan Bidhya Devi Bhandari
memenangkan suara mayoritas untuk terpilih
jadi presiden kedua di republik bekas monarki
Hindu terakhir di dunia itu. Bhandari (54 tahun),
wakil ketua Partai Komunis UML (Uniﬁed MarxisLeninist), telah lama memperjuangkan hak-hak
perempuan. Di antaranya jaminan dalam
konstitusi untuk kuota dua per tiga perempuan di parlemen dan presiden atau
wakil presiden salah satunya harus perempuan, di negara yang masih sangat kuat
budaya patriarkinya. Bhandari juga memimpin aksi-aksi demonstrasi yang
mengakhiri monarki otoritarian Raja Gyanendra pada 2006. Bhandari adalah
perempuan kedua yang menempati posisi tertinggi di Nepal setelah sebelumnya
Onsari Gharti Magar dari Partai Komunis Maois (UCPN-M) menjadi ketua
parlemen pertama perempuan. Sebelumnya Bhandari pernah menjabat Menteri
Lingkungan dan Kependudukan serta Menteri Pertahanan. Meskipun jabatan
presiden hanya bersifat seremonial, tetapi secara formal Bhandari memegang
kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata Nepal.

REFORMASI
HAK PILIH PEREMPUAN
DI MONARKI KONSERVATIF

ARAB SAUDI, 12-12-2015
Pada pemilu pertama Saudi yang membolehkan hak pilih
bagi perempuan, sebanyak 978 kandidat perempuan
bersaing dengan 5.938 laki-laki, memperebutkan 2.100
posisi di dewan kota yang sebetulnya tidak terlalu memiliki
kekuasaan. Kalangan yang optimis menyebut pemilihan kali
ini sebagai momen bersejarah bagi Saudi yang tidak pernah
menggelar pemilu antara 1965 hingga 2005. Meskipun hanya
20 orang perempuan yang terpilih, atau hanya 1%, tetapi
tambahan 1.050 kursi yang ditunjuk oleh raja memungkinkan
lebih banyak lagi keberadaan wakil perempuan.

D E WA N
K O T A

978
K A N D I DAT

5938
K A N D I DAT

Keputusan membolehkan hak pilih bagi perempuan
dipandang sebagai warisan reformasi mendiang Raja
Abdullah yang wafat pada Januari 2016. Sebagian pemilih
perempuan lainnya menilai hak pilih tersebut tidak banyak
berarti karena tidak terkait kehidupan sehari-hari, seperti
larangan bagi perempuan untuk mengemudikan kendaraan.
Turunnya harga minyak menyebabkan pengetatan APBN,
banyak keluarga kelas menengah merasa tidak cukup lagi T E R P I L I H
1% dari total kursi
mengandalkan pendapatan dari kepala keluarga, dan
banyak keluarga miskin dikepalai oleh perempuan. Sejak 2011, inisiatif Nitaqat
("Saudisasi") untuk meningkatkan jumlah pekerja asli Saudi di sektor swasta,
berhasil meningkatkan jumlah pekerja perempuan hingga 10 kali lipat, di tengah
norma-norma konservatif masyarakat Saudi.

2100

20

MENTERI-MENTERI PEREMPUAN
UNTUK URUSAN PEMUDA,
TOLERANSI, DAN KEBAHAGIAAN

Melalui reshuﬄe kabinet, PM Shaikh Mohammed mengangkat 8 menteri baru, termasuk 5
perempuan, menjadikan kabinetnya berisi 9 perempuan dari total 29 menteri. Rata-rata usia
menteri baru itu 38 tahun, mencerminkan makin besarnya jumlah kaum muda dalam
pemerintahan dan masyarakat Arab. Termasuk Shamma Al Mazroui yang baru berusia 22 tahun,
ditunjuk sebagai Menteri Pemuda. Menteri perempuan pertama UEA Lubna Al Qasimi (54 tahun)
ditunjuk sebagai Menteri Toleransi, setelah sebelumnya menduduki sejumlah posisi penting di bidang ekonomi, perdagangan
Lubna
dan kerjasama internasional sejak 2004. Posisi baru dibuka yaitu Menteri Kebahagiaan, dijabat oleh Ohood Al Roumi. World
Al Qasimi Ohood
Happiness Report (2015) menempatkan UEA yang kaya minyak dengan penduduk kurang dari 10 juta itu pada peringkat ke-20
Al Roumi
sebagai negara paling bahagia di dunia. Di sisi lain, UEA juga mendapat banyak kritik terkait pelanggaran HAM, dengan diterapkannya
hukuman cambuk dan rajam bagi pelanggaran Syariat Islam. Pada 2014 buruh migran perempuan dijatuhi hukuman rajam atas tuduhan berzina, sedangkan
pada 2013 pasangan asing ditangkap karena berciuman di tempat umum, sang pria dijatuhi hukuman 80 kali cambukan.
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SIKAP KITA

SIKAP DPP PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

30% KURSI PARLEMEN UNTUK PEREMPUAN INDONESIA
PILAR BARU PERJUANGAN POLITIK PEREMPUAN INDONESIA
Sebagai Partai Politik baru, Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) telah dimandatkan untuk
membangun gerakan politiknya dengan
bersandar pada perjuangan hak kaum muda
dan perempuan Indonesia. Sebagai salah satu
momentum penting, 8 Maret 2016 bertepatan
dengan Hari Perempuan Internasional, maka
DPP PSI berpandangan sebagai berikut:
1. Kebijakan Aﬁrmasi 30% Perempuan di
kepengurusan Partai Politik dan kuota
30% minimal Caleg Perempuan dalam
setiap Pemilihan Umum harus dilihat
sebagai prasyarat minimal menuju
kesetaraan dan keadilan gender.
2. Kebijakan aﬁrmasi adalah langkah awal
perjuangan politik perempuan mengejar
ke te r t i n g g a l a n p a s c a d e p o l i t i s a s i
gerakan perempuan Indonesia.
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3. Dalam praktiknya kebijakan aﬁrmasi 30%
yang sudah disandarkan UUD 1945
melalui UU Partai Politik, UU Pemilihan
Umum dan UU MD3 tidak pernah
mencapai angka maksimal. Bahkan sejak
2009 mengalami penurunan.
4. Gagalnya kebijakan afrirmasi 30%
diakibatkan karena tidak bersungguhsungguhnya Partai Politik,
Penyelenggara PEMILU dan Parlemen
untuk ikut memperjuangkan tercapainya
target minimal tersebut. Tradisi Parpol
yang masih sangat patriarkis, sistem
Pemilu yang memungkinkan Parpol
u n t u k m e l a ku ka n p o l i t i k a ﬁ r m a s i
minimalis bersifat administratif tanpa
mengukur capaian kualitatif. Akhirnya
perempuan hanya menjadi sekedar

SIKAP KITA
pelengkap 30% administrasi Partai dan
PEMILU, namun de facto akses politik
dan akses sosial tetaplah milik laki-laki.

perempuan terbaik untuk dijadikan
pengurus dan kandidat legislatif maupun
eksekutif.

5. Praktek domestiﬁkasi yang didasari pada
bias stereotip terhadap peran dan fungsi
perempuan,
pada tahun 2014
dilegitimasi melalui Keputusan
Mahkamah Konstitusi yang memutuskan
suara terbanyak ( majority voters ).
Keputusan ini justru memukul mundur
pondasi aﬁrmasi politik perempuan.

5. M e n g h e n t i k a n s e g a l a b e n t u k
diskriminasi gender, baik di lingkungan
sosial, tempat tinggal masing-masing.
Juga mengutuk keras segala bentuk
tindak kekerasan terhadap perempuan.

6. Ketidakadilan yang paling nyata dalam
sistem Pemilu adalah dengan
menempatkan perempuan dan laki-laki
di gelanggang kontestasi politik yang
sama. Sementara secara kualitatif, lakilaki sudah lebih dulu menguasai sumber
daya ekonomi, akses sosial dan akses
politik dibandingkan dengan
perempuan.
Didasari pada fakta diatas, untuk meletakkan
p i j a ka n b a r u p e r j u a n g a n p o l i t i k ka u m
p e re m p u a n I n d o n e s i a , m a k a D P P P S I
menyatakan sikapnya sebagai berikut:
1. PSI mengajak seluruh Kaum Muda dan
Perempuan Indonesia untuk
bergandengan tangan agar keluar dari
batas aﬁrmasi minimalis dan mendukung
tahap lanjut perjuangan politik
perempuan kearah kesetaraan dan
keadilan gender

6. Medesak Kementerian Dalam Negeri
agar segera mencabut Peraturanperaturan Daerah diskriminatif yang
secara langsung atau tidak langsung
semakin melemahkan posisi politik dan
sosial kaum perempuan di Indonesia.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat.
Salam SOLIDARITAS !
SELAMAT
HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL
18 Maret 2016
BERSAMA PSI BANGUN CERITA BARU
PEREMPUAN INDONESIA
Jakarta, 8 Maret 2016
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
GRACE NATALIE
KetuaUmum

RAJA JULI ANTONI
Sekretaris Jenderal

2. PSI menuntut Bapak Presiden dan DPR
agar bersungguh-sungguh dalam
mengawal agenda pencapaian 30%
perempuan di Parlemen.
3. Atas nama keadilan dan persamaan, PSI
menuntut 30% kursi parlemen diberikan
kepada Kaum Perempuan. Sehingga
pada Pemilu hanya 2019 yang akan
datang, Perempuan akan bertarung
dengan perempuan di gelanggang yang
sama.
4. D e n g a n m e m i s a h ka n g e l a n g g a n g
kontestasi politik antara laki-laki dan
perempuan, maka suka tidak suka Parpol
akan bekerja keras mencari nama-nama
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SOLIDARITAS KITA

NYALI GEDE

FEMINIS LAKI-LAKI
Bukan hanya soal pemantau Pemilu, soal Feminisme kita juga banyak terinspirasi oleh Manila. Sedikit berbeda, meski
tetap di Filipina, Cebu telah menjadi pemantik awal api Feminisme dari dalam tubuh laki-laki bernama Ivan A. Hadar
(Alm.).Tahun 2001 Ivan Hadar bersama, Nur Iman Subono, Gadis Arivia dkk menulis buku berjudul “Feminis Laki-laki:
Solusi atau Persoalan?” Buku itu cukup banyak mengusik pembaca. Banyak nama Feminis laki-laki disana: Rocky Gerung,
Donny Gahral Adian, Veven SP Wardhana, Kris Budiman dan Romo Haryatmoko. Ivan Hadar (Alm) tampil membacakan
DEKLARASI CANTIK (Deklarasi Cowok-cowok Anti Kekerasan). Beberapa kali kesempatan semasa hidupnya Ivan Hadar
menyatakan “Cowo yang bernyali itu bukan yang jago brantem sesama cowo apalagi cuma cowo yang suka nge-gampar
cewe. Cowo yang paling bernyali adalah mereka yang berani mengatakan “Aku Feminis Laki-laki”

“Laki-laki
Mitra Perjuangan
Perempuan”

NUR IMAN SUBONO
Jurnal Perempuan
Siapa aktivis perempuan atau kalangan peduli hak-hak
perempuan yang tidak pernah membaca Jurnal
Perempuan (JP)? Bersama para srikandi feminisme, Nur
Iman Subono atau akrab dipanggil Boni menggawangi
dewan redaksi jurnal yang terbit pertama kali tahun
1995 itu. Dalam JP edisi 2001, Boni mengangkat tema
feminis laki-laki, bahwa perlu dialog dan diskusi antara
laki-laki dan perempuan dalam perjuangan bersama
melawan budaya patriarki. Pada 2009, dosen di
Program Kajian Gender Pascasarjana UI itu bersama
sejumlah pegiat lainnya mendirikan wadah Aliansi Lakilaki Baru, untuk mengajak laki-laki respek terhadap
perempuan. Menurut Boni, kekerasan terhadap
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perempuan memang lebih sering dilakukan laki-laki,
didukung oleh anggapan bahwa posisi laki-laki lebih
tinggi, perempuan adalah gender kedua. Setelah
mengalami penindasan di tempat kerja, laki-laki
kemudian melampiaskan kepada isteri dan anakanaknya, untuk menutupi kelemahan dirinya. Patriarki
tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga menekan
laki-laki, menciptakan stereotype. Data dari Pusat
Pengendalian Penyakit Amerika (US CDC), rasio bunuh
diri laki-laki dengan perempuan pada 2010 adalah
empat berbanding satu. Saat krisis moneter 1998, angka
bunuh diri laki-laki di Indonesia lebih tinggi daripada
perempuan. Tekanan sosial dan pandangan umum
bahwa laki-laki tidak memerlukan dukungan mental
mendorong tindakan bunuh diri sebagai upaya lari dari
tanggung jawab. Karena itu Boni mengajak laki-laki
menjadi mitra untuk melawan kekerasan terhadap
perempuan, dengan mengedepankan nilai-nilai
alternatif terhadap maskulinitas (Flood 1988), yaitu
male-positive (respek), pro-feminis, dan marginalizedaﬃrmative (tanpa prasangka). Boni menulis sejumlah
buku, seperti Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli
(1999), Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan
(2000) dan Perempuan dan Partisipasi Politik, Panduan
untuk Jurnalis (2003).

SOLIDARITAS KITA

“Buruh Migran
Bukan Komoditas!”

“Merevolusi Mental
Keluarga dan
Orangtua!”

WAHYU SUSILO

SURYA CHANDRA SURAPATY

Migrant Care

Kepala BKKBN

Adik penyair Wiji Tukul ini berada di garis depan
dalam membela hak-hak buruh migran Indonesia
(BMI) bersama lembaga yang dibidaninya, Migrant
Care. Penulis buku Hidup dengan Kekerasan,
Catatan Buruh Migran Perempuan NTB (2009) ini
gencar melobi pemerintah untuk menyelamatkan
BMI yang terancam hukuman mati di negeri orang.
Wahyu Susilo juga menyoroti rekrutmen oleh
agen-agen PJTKI yang sering melibatkan praktikpraktik traﬃcking. Saat ini kita telah memiliki UU
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang tahun 2007 yang turut berkontribusi
menaikkan posisi Indonesia dari kategori tier-3
a t a u p a l i n g b u r u k m e n u j u t i e r - 2 . Te r k a i t
gelombang pengungsi Rohingya, pemerintah
bersikap tepat untuk menerima, begitu pula
Malaysia yang naik peringkatnya menjadi tier-2
watch list, sementara Thailand yang menolak
posisinya tidak beranjak dari tier-3. Selain
traﬃcking, risiko nyawa juga mengancam BMI,
seperti kejadian kapal tenggelam pada Januari
2016 di perairan Malaysia, sepuluh korban adalah
perempuan. Menurut Wahyu kejadian itu bukan kali
p e r t a m a , te r ka i t b u r u k nya b i ro k ra s i ya n g
mendorong banyak buruh migran tanpa dokumen.
Besarnya jumlah perempuan yang menjadi buruh
migran tidak saja mencerminkan proses feminisasi
kemiskinan, tetapi juga memposisikan mereka
rentan masuk dalam jaringan sindikat narkoba.
Kasus Mary Jane Veloso dari Filipina, dan terakhir
Rita Krisdianti BMI asal Ponorogo yang terancam
hukuman mati di Malaysia karena membawa empat
kilogram sabu dalam tasnya. Terkait mobilitas
buruh migran dalam kerangka Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA), Wahyu mendorong
perlunya perlindungan mengingat Indonesia
bersama Filipina dan Vietnam penyumbang
remitansi terbesar. Tetapi Wahyu berkali-kali
mengingatkan, pemerintah supaya menanggalkan
paradigma komodiﬁkasi tenaga kerja, bahwa BMI
adalah sumber penghasil devisa dan upahnya
rendah..

Politisi PDI Perjuangan ini aktif dalam berbagai
forum terkait isu kependudukan dan
pembangunan, di antaranya Badan Kependudukan
PBB (UNFPA), Ikatan Peminat dan Ahli Demograﬁ
Indonesia (IPADI), dan Ikatan Ahli Kemasyarakatan
Indonesia (IAKMI). Saat menjadi anggota DPR,
Surya memimpin Pansus sejumlah perundangan
seperti RUU Anti-KDRT dan RUU Perlindungan
Anak. Menurut Surya, perjuangan untuk
menghapus kekerasan terhadap perempuan tidak
selesai dengan lahirnya UU Anti-KDRT. Kekerasan
di lingkungan keluarga tidak saja memunculkan
biaya pengobatan dan turunnya produktivitas
perempuan, tetapi juga membuat anak-anak tidak
berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh.
Terkait kenakalan remaja, Surya menekankan
perlunya revolusi mental bagi keluarga Indonesia,
mengingat keluarga adalah wahana pertama dan
utama bagi penyemaian karakter bangsa. Keluarga
dituntut melindungi anak dari budaya kekerasan,
sehingga dapat memutus spiral kekerasan di
tengah masyarakat. Saat desakan untuk menaikkan
batas minimal usia perkawinan dari saat ini 16
tahun, Surya melihat dari sisi kesehatan terkait
risiko kematian dan kanker leher rahim bagi remaja
perempuan yang menikah terlalu dini. Dalam upaya
menekan penyebaran HIV/AIDS, Surya membela
program Pekan Kondom Nasional yang digelar
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN),
bahwa sasarannya adalah pria yang berisiko agar
tidak menularkan virus kepada isterinya. Pada
pelantikannya sebagai Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Menteri
Kesehatan berpesan bahwa BKKBN harus bisa
memberikan edukasi yang komprehensif tentang
kesehatan reproduksi kepada generasi muda atau
remaja. Pernyataan tersebut diamini Surya, di mana
kurangnya edukasi membuat banyak terjadi
kehamilan yang tidak diharapkan. Membangun
kampung-kampung KB di pelosok daerah, Surya
mendorong Kampanye Orangtua Hebat pada
seribu hari pertama kehidupan.
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“Satu-satunya
Kyai Feminis”

A Tribute to

KH. HUSSEIN
MUHAMMAD
Fahmina Institute
P e n g a s u h P o n d o k P e s a n t re n D a r a l -Ta u h i d
Arjawinangun Cirebon ini bisa disebut sebagai satusatunya kyai feminis di Indonesia saat ini. Alumni AlAzhar Kairo tahun 1983 ini mulai bersentuhan
dengan gagasan tentang kesetaraan gender saat
mendiang Gus Dur melancarkan inisiatif untuk
menjadikan pesantren sebagai agen perubahan
sosial. KH Husein Muhammad pun mulai menulis
buku-buku kajian agama bertema perempuan,
antara lain Fiqh Perempuan, Reﬂeksi Kiai atas
Wacana Agama dan Gender (2001), Islam Agama
Ramah Perempuan (2005), Ijtihad Kyai Husein,
Upaya Membangun Keadilan Gender (2011), Fiqh
Seksualitas (2011), Fiqh HIV/AIDS (2010) dan Fiqh
Anti-Traﬃciking (2009). Husein juga mendirikan
LSM-LSM perempuan, yaitu Rahima, Puan Amal
Hayati, Fahmina Institute dan Alimat, bahkan pernah
menjadi komisioner Komnas Perempuan. Sejumlah
penghargaan diterima Husein, di antaranya “Hero
Acting to End Modern-Day Slavery” dari pemerintah
Amerika Serikat, dan namanya masuk dalam 500
tokoh muslim berpengaruh dunia versi Royal Islamic
Strategic Studies Center (RISSC), Amman Yordania.
Tidak semua orang terbuka terhadap gagasan
Husein, kalangan garis keras dan tradisional
menentang, bahkan kantor Fahmina pernah
digeruduk massa saat hangat pro-kontra RUU
Pornograﬁ. Husein menanggapi dengan mengajak
membuka kembali kitab-kitab klasik, di mana
perdebatan seputar aurat perempuan sudah ada
sejak abad ke-9. Husein mengkritik perda-perda
syariah yang menyasar cara berpakaian perempuan,
dengan dalih melindungi perempuan. Husein
mencemaskan menguatnya konservatisme dan
radikalisme, serta tidak berdayanya pemerintah
menjaga toleransi dan konstitusi. Di sisi lain, Husein
juga melihat munculnya para intelektual muda
muslim dan upaya dialog antar-agama dan
keyakinan. Husein kemudian mendirikan kampus
sendiri, Institute Studi Islam Fahmina (ISIF).
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IVAN A. HADAR
1950-2015

Feminis laki-laki, begitulah dia sering
menyebut dirinya. Lahir di Ternate, 27 Agustus
1950 Ivan Hadar tidak asing dalam peta
gerakan sosial di Indonesia. Tahun 1990an,
setelah mengikuti pelatihan Gender and
Gentleman di Cebu, Filipina. Ivan Hadar
bersama Wahyu Susilo, Rocky Gerung, Veven
SP Wardhana, Kris Budiman, Donny Gahral,
Romo Haryatmoko, menulis sebuah
buku—dengan kata pengantar Gadis
Arivia—dengan judul provokatif, Feminis Lakilaki: Solusi atau Masalah? Dalam lokakarya
“Keterlibatan Laki-laki dalam Menghentikan
Kekerasan terhadap Perempuan”, bersama
Kevin Evans, Ivan menjadi pembicara.
Puncaknya, dalam seminar besar dengan tema
yang sama, dengan dua pembicara utama
(keynote speaker), Prof Fuad Hasan dan Prof
Emil Salim, Ivan membacakan Deklarasi Cantik
(Cowok-cowok Anti Kekerasan). Acara
tersebut terbilang sukses dan diliput oleh
pelbagai media sebagai salah satu bentuk
kampanye. Sumbangannya dalam gerakan
sosial di Indonesia tidak kecil. Musik adalah hal
yang dipelajarinya secara otodidak.
Sabtu malam, 13 Juni 2015, sekitar pukul 00.00
waktu Berlin, Jerman, akibat serangan
jantung. Berlin adalah kota yang sangat dia
kenal dalam hampir separuh perjalanan
hidupnya. Ivan meraih gelar doktor bidang
antropologi dari Technische Universitaet
Berlin pada 1992 dengan predikat summa cum
laude dan dengan disertasi “Reception of
Occidental Values through Traditional
Education in Indonesia” mengenai dunia dan
kehidupan pesantren di Indonesia.

“kami bukan siapa-siapa tanpa kamu”
#solidaritasindonesa

psi.id

