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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila1 yang 

mana sistem ini menjunjung tinggi hak-hak asasi seorang warga negara dan 

menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk berserikat, berkumpul, 

mengeluarkan pendapat, serta mengakui persamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan.2 Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang demokrasi sepakat 

untuk berkomitmen dalam menegakkan keadilan dan hak setiap individu 

masyarakatnya termasuk menjamin bebasnya masyarakat laki-laki maupun 

perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik maupun sosial dimana hal 

tersebut menggambarkan adanya prinsip demokratis dalam suatu negara.3 

Demokrasi yang tercipta dalam suatu negara tidak hanya berbicara mengenai 

prinsip kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara, tetapi juga mengenai 

kesetaraan politik yang juga dimaknai dengan keterwakilan yang adil. Akan tetapi, 

1 Bertolomeus Bolong, dan Fredrick Y.A. Doeka, 2014, Demokrasi Pribumi – Membangun Sistem 

Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, NTT: Bonet Pinggupir, hal. 9. 
2 Ibid. 
3 Khofifah Indar Parawansa, 2005, Enhancing Women’s Political Participation in Indonesia, hal, 

82, dalam Jullie Ballington and Azza Karam (Ed), Women in Parliament: Beyond Numbers – A 

Revised Edition, Stockholm: International IDEA (International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance). 



2 
 

kesetaraan status yang sama antara laki-laki dan perempuan belum tentu 

mengakibatkan keduanya memiliki akses yang sama dalam dunia politik.4  

Perempuan seringkali masih belum memiliki akses dan peluang yang sama 

dengan laki-laki dalam kehidupan publik dan politik karena adanya hambatan-

hambatan struktural, kultural, dan anggapan-anggapan yang masih bias gender 

lainnya dimana diyakini sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan 

partisipasi politik perempuan.5 Faktor struktural dapat berasal dari sistematik 

pemilihan umum, juga dominasi laki-laki dalam ruang lingkup politik. Sementara 

faktor kultural dapat berupa stereotype negative yang menganggap perempuan tidak 

mampu dan pantas dalam berkiprah di dunia politik.6  

Hal tersebut seringkali terjadi karena budaya patriarki yang telah lama mengikat 

dalam kehidupan sosial dimana memposisikan perempuan untuk berperan lebih 

besar dalam urusan domestik seperti pengasuh dan pendidik, menjauhkan 

perempuan pada urusan politik yang dianggap menjadi wilayah laki-laki karena erat 

kaitannya dengan isu-isu kekuasaan, persaingan, dan ambisius.7  

Kondisi ini kemudian menyebabkan partisipasi politik perempuan masih sedikit 

yang berakibat pada rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan dan kebijakan. Karena kondisi dan situasi tersebutlah, langkah tindak 

yang tepat perlu dilakukan negara untuk memberikan peluang dan kesempatan yang 

                                                           
4 Lili Romli, dkk, 2007, Democrazy Pilkada, Jakarta: LIPI,  hal.29. 
5 Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 159.  
6 Anne Philips, 1995, The Politics of Presence, hal 63 dalam Lili Romli, dkk, 2007, Democrazy 

Pilkada, Jakarta: LIPI,  hal.29. 
7 Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 158. 
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lebih besar kepada perempuan untuk memastikan peningkatkan kesetaraan politik 

antara laki-laki dan perempuan sehingga keterwakilan yang adil dapat tercipta. 

Menjadi kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negara baik laki-laki 

maupun perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam 

berpartisipasi di dunia politik. Persamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan 

dalam partisipasi politik guna pengambilan keputusan dan penentu kebijakan 

merupakan prasyarat bagi perwujudan demokrasi.8 Dengan adanya partisipasi laki-

laki dan perempuan yang sama dalam politik menjadikan pemerintahan lebih 

mewakili seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka lebih bertanggung jawab 

dan transparan, juga dapat memastikan bahwa kepentingan perempuan dalam 

pembuatan kebijakan tetap diperhitungkan.9 

Adanya partisipasi politik perempuan dalam lembaga politik formal selain 

untuk mewujudkan esensi dari demokrasi, juga dinilai akan mampu meningkatkan 

kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang lebih responsif gender. Kebijakan 

yang dikeluarkanpun akan lebih banyak mempertimbangkan kepentingan dan 

kebutuhan rakyat yang lebih luas, seperti rakyat yang termarginalkan, hingga pada 

kepentingan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Hal 

ini akibat adanya proses pertimbangan keputusan yang dilakukan dimana tidak 

                                                           
8 Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, 2006, Menuju Kesetaraan Gender, Edisi Pertama, Malang: 

KutubMinar, hal. 170. 
9 United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) Division for the Advancement 

of Women (DAW), 2005, Equal Participation of women and men in decision-making processes with 

particular emphasis on political participation and leaderships, diakses dalam 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/ (27/7/2017, 22:37 WIB) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/
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hanya dilakukan oleh laki-laki yang selalu mendominasi tetapi juga terdapat 

keputusan yang berdasarkan perspektif perempuan.10 

Peningkatan keterwakilan dalam lembaga politik formal seperti partai politik 

dan parlemen merupakan pilar penting bagi aspek perumusan dan pengambilan 

kebijakan. Partisipasi politik perempuan dalam parlemen memberikan pengaruh 

terhadap berbagai isu kebijakan dengan solusi yang diberikan, mereka dinilai 

cenderung lebih sensitif terhadap keprihatinan masyarakat dan lebih responsif akan 

kebutuhan konstituen sebagai akibat dari peran perempuan yaitu ibu dalam keluarga 

dan masyarakat.11 Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Inter-Parliamentary 

Union (IPU)12, dimana perempuan dalam parlemen cenderung lebih 

memperhatikan isu-isu sosial, seperti perhatian terhadap anak, upah yang sama, cuti 

dan pensiun bagi orangtua; juga isu keamanan, keselamatan dan kekerasan fisik, 

serta hal-hal pembangunan bagi kemajuan bangsa.13 

Sementara partisipasi politik perempuan dalam partai politik menjadi penting 

karena keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dinilai akan 

mampu mempengaruhi agenda-agenda politik yang diusung partai, juga mengingat 

kebijakan internal partai politik ditingkat pusat sangat mempengaruhi posisi dan 

                                                           
10 Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, 2006, Menuju Kesetaraan Gender, Edisi Pertama, Malang: 

KutubMinar, hal. 171.Z 
11 Susan Markham, 2013, Women as Agent of Change: Having Voice in Society and Influence Policy, 

The World Bank, Women’s Voice, Agency, and Participation Research Series No.5, Washington 

DC: World Bank Group, hal. 07. 
12 Inter-Parliamentary Union adalah organisasi internasional yang didirikan pada 1889. Hadir untuk 

memberikan kontribusi pengetahuan kepada masyarakat internasional mengenai kerja lembaga 

perwakilan. 
13 Inter Parliamentary Union, 2008, Equality in Politics: A Survey of Women and Men in 

Parliaments, diakses dalam http://archive.ipu.org/PDF/publications/equality08-e.pdf hal. 44 

(21/6/2016, 22:37 WIB). 

http://archive.ipu.org/PDF/publications/equality08-e.pdf
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keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif.14 Sehingga keterwakilan 

perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan hal mutlak yang harus 

diperhatikan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.  

Representasi dan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam  kerjasama pada 

proses perumusan dan pengambilan keputusan, tidak hanya menunjukkan 

keberhasilan proses demokrasi, tetapi juga dapat saling memperkuat dan 

melengkapi dalam menghasilkan kebijakan bagi seluruh penduduk negara.  

Tentunya dengan mengingat dasar kebutuhan serta kepentingan dan keperluan 

berbeda yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.15  

Di Indonesia, berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010 oleh 

badan pusat statistik, proyeksi jumlah penduduk di Indonesia tahun 2014 yaitu 

252,04 juta jiwa, terdiri dari 125,38 juta perempuan dan 126,65 juta laki-laki.16 

Jumlah perempuan yang hampir setengah jumlah penduduk Indonesia semestinya 

menjadi modal bagi perempuan untuk dapat terwakilkan dalam pemerintahan. Akan 

tetapi, kehidupan politik yang seringkali disandingkan dengan dunia keras pada 

prosesnya dinilai hanya mampu dikuasai oleh seorang laki-laki yang secara umum 

memiliki kekuatan mental dalam menghadapi gejolak dunia politik.17 Hal tersebut 

kemudian pada awal masanya lebih banyak menyebabkan laki-laki terjun langsung 

                                                           
14 Sri Wajiyati, 2016, Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, Al-Daulah, Jurnal 

Hukum dan Perundangan Islam, Vol, 6, No, 1, April, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, hal. 15. 
15 Mudiyati Rahmatunnisa, Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan 

di Indonesia, Jurnal Wacana Politik, Vol, 1, No, 2 Departemen Ilmu Politik, Bandung: Universitas 

Padjajaran, hal. 91. 
16 Badan Pusat Statistik, 2015, Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2015, Jakarta: Badan Pusat 

Statistik  
17 Mohammad Zamroni, Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender, Jurnal Dakwah, 

Vol, XIV, No, 1 Tahun 2003, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga., hal. 104. 
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ke dalam dunia politik meninggalkan perempuan mengurus pekerjaan dalam 

rumah. Oleh karenanya, guna menghadapi kondisi dan situasi tersebut, sebuah 

langkah yang tepat perlu dilakukan untuk menghilangkan segala diskriminasi 

terhadap perempuan sehingga peluang dan kesempatan bagi partisipasi politik 

perempuan semakin luas, juga keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan 

dan keputusan dapat meningkat. 

Kehadiran konvensi CEDAW mengiring terbukanya ruang bagi perempuan 

untuk secara aktif mencapai hak-haknya tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. 

Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women 

atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang 

biasa disingkat CEDAW merupakan sebuah konvensi yang diadopsi oleh 

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 yang kemudian mulai berlaku tahun 

1981 bagi setiap negara yang meratifikasi.18  

Konvensi internasional CEDAW merupakan konvensi yang hadir untuk 

menetapkan secara universal persamaan perempuan dan laki-laki dengan 

rekomendasi prinsip-prinsip yang telah disepakati.19 Prinsip-prinsip tersebut 

kemudian diharapkan oleh negara yang telah meratifikasinya menjadi tonggak 

dalam pembuatan kebijakan yang memperhitungkan posisi perempuan sehingga 

mereka tidak mengalami diskiriminasi. CEDAW menjadi momentum penting 

dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, karena CEDAW berfokus pada 

kesetaraan gender dimana hak laki-laki dan perempuan harus seimbang, sehingga 

                                                           
18 IPU, 2003, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

and its Optional Protocol, Handbook for Parliamentarians, Switzerland: United Nations, hal. 9 
19 UN Women and Asia Pacific, CEDAW & Women’s Human Rights, dalam 

http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights, (4/4/2016, 15:27 WIB). 

http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights
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segala bentuk diskriminasi yang masih menjadi permasalahan ditengah kehidupan 

masyarakat saat ini dapat diminimalisir.  

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang menandatangani 

persetujuan konvensi internasional CEDAW pada tahun 198020. Sebagai tindak 

lanjut dari penandatanganan konvensi CEDAW yang dilakukan tahun 1980, pada 

tahun 1984 Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW atau mengesahkannya 

sebagai hukum nasional pada tanggal 13 September tahun 1984 melalui UU No. 7 

tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita.21 Konsekuensi dari ratifikasi konvensi CEDAW ini 

mengharuskan negara untuk memastikan prinsip kesetaraan laki-laki dan 

perempuan, menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, serta 

melakukan penerapan tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat 

kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan.22  

Setelah adanya ratifikasi CEDAW, pengaruh terhadap partisipasi politik 

perempuan dapat dilihat melalui keterwakilan perempuan dalam partai politik dan 

parlemen.  Partisipasi politik perempuan dalam partai politik yang digambarkan 

dengan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik merupakan 

langkah awal yang dapat memudahkan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam 

politik formal seperti parlemen yang diwakili dengan penggambaran lembaga 

legislatif. Kehadiran perempuan dalam parlemen dapat memberikan peluang yang 

                                                           
20 UN Women and Asia Pacific, CEDAW & Women’s Human Rights, dalam 

http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/indonesia, (22/4/2016, 10:09 

WIB). 
21 Yudi Junadi, 2012, Relasi Agama & Negara redefinisi diskursus konstitusionalisme di Indonesia, 

Edisi 1, Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press, hal. 85. 
22 CEDAW bagian I. 

http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/indonesia
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lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, yang 

selanjutnya melalui kebijakan yang dihasilkan diharapkan tetap memperhitungkan 

segala kepentingan perempuan. 

Tindakan implementasi yang digunakan untuk melihat perubahan partisipasi 

politik perempuan dapat dilihat melalui harmonisasi kebijakan yang berhubungan 

dengan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Kebijakan tersebut merupakan 

regulasi  yang dibuat sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam 

CEDAW. Implementasi ratifikasi CEDAW oleh pemerintah Indonesia akan 

menentukan perkembangan partisipasi politik perempuan di dalam negara. Hal 

inilah yang menarik untuk diteliti, karena implementasi dan kebijakan yang 

dikeluarkan akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan partisipasi politik 

perempuan yang berbeda pula. Penelitian ini berusaha melihat perkembangan 

partisipasi politik perempuan di negara Indonesia melalui pola pengadopsian 

prinsip-prinsip dalam konvensi CEDAW. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana partisipasi politik perempuan di Indonesia pasca ratifikasi 

CEDAW? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengetahui dan mampu mendeskripsikan perkembangan partisipasi politik 

perempuan di Indonesia pasca ratifikasi CEDAW dengan melihat melalui realisasi 

prinsip-prinsip CEDAW pada skema regulasi dan kelembagaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan akan memperluas dan memperdalam kajian Hubungan 

Internasional mengenai perkembangan partisipasi politik perempuan dalam suatu 

negara pasca diratifikasinya konvensi internasional yaitu CEDAW.  

1.4. 2 Manfaaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para mahasiswa 

Hubungan Internasional mengenai perkembangan partisipasi politik perempuan di 

Indonesia. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sama dengan yang penulis 

teliti. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dalam 

penelitian ini adalah yang memiliki pokok bahasan sama, yaitu partisipasi politik 

perempuan di Indonesia. 

 Tulisan Meisy K. P. S yang berjudul Hak Politik Perempuan dalam 

Kerangka CEDAW dan Pencapainnya di Indonesia melalui MDG’S23, 

penelitian ini juga berusaha untuk melihat sejauh mana hak-hak politik perempuan 

yang diatur dalam kerangka CEDAW telah dapat direalisasikan di Indonesia. 

Tulisan Meisy K. P. S dijadikan salah satu bahan literature review untuk penelitian 

                                                           
23 Meisy K. P. S, 2010, Hak Politik Perempuan dalam Kerangka CEDAW dan pencapainnya di 

Indonesia melalui MDG’s, Skripsi, Medan: Departemen Hukum Internasional, Universitas 

Sumatera Utara. 
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ini karena terdapat kesamaan dalam isi penelitian yaitu melihat sejauh mana 

CEDAW sebagai instrumen hukum HAM internasional mampu menjadi dasar 

kerangka dalam melihat langkah tindak negara dalam memperhatikan hak politik 

perempuan. Namun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Meisy K. P. S 

adalah terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian Meisy lebih berfokus 

untuk mengkaji apakah hak politik perempuan dalam kerangka CEDAW telah 

cukup terakomodir dan menggambarkan pencapaian hak-hak politik perempuan di 

Indonesia dengan melihat MDG’S-nya. Sedangkan penelitian penulis berfokus 

untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip yang tercantum dalam CEDAW mampu 

mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Indonesia dengan melihat realisasi 

dari prinsip-prinsip konvensi yang oleh negara Indonesia telah di ratifikasi.  

 Pada penelitian ini dtemukan fakta, bahwa dalam Konvensi CEDAW secara 

jelas telah di akomodir mengenai hak-hak politik perempuan, akan tetapi yang 

menjadi permasalahan adalah negara yang telah meratifikasi konvensi tidak 

memberikan perhatian lebih pada hak politik perempuan sehingga realisasi dan 

perkembangan hak politik perempuan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan dalam 

melihat pencapaian hak politik perempuan dengan melihat MDG’s di negara 

Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini mengingat setelah 

penandatanganan MDG’s oleh Indonesia terjadi peningkatan keterwakilan 

perempuan dalam lembaga legislatif yang meskipun tidak terlalu besar tetapi hal 

tersebut sudah cukup mampu memperlihatkan terdapat upaya perwujudan hak 

politik perempuan khususnya dalam partisipasi politik.  
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 Dinilai, MDG’s telah memberikan pengaruh terhadap perlingungan hak politik 

perempuan dengan upaya-upaya peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia 

melalui kebijakan Undang-undnag no 12 tahun 2003 tentang partai politik yang 

isinya adalah pemberian kuota sebesar 30 persen untuk perempuan di parlemen. 

Dari hasil penelitian Meisy, meskipun hasil pemilu belum mampu memenuhi kuota 

sesuai dengan isi kebijakan akan tetapi langkah baik oleh pemerintah untuk 

mengakomofir hak politik perempuan tersebut merupakan pembuktian dari realisasi 

negara.Agar tidak tertinggal dari perkembangan negara lain, menurut penulis, 

sebaiknya pemerintah lebih mampu memperhatikan lagi hak politik perempuan 

sehingga tercipta langkah tindak yang lebih besar untuk lebih memperjuangan hak 

politik perempuan.  

Tulisan Nuni Silvana dengan judul Keterwakilan Perempuan dalam 

Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif,24 menjelaskan 

bagaimana penentuan kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik dan 

pencalonan legislatif, juga mendeskripsikan apakah penentuan kuota bagi 

perempuan di kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif sudah sesuai 

dengan konvensi CEDAW. 

Tulisan tersebut berfokus dalam melihat proses pembentukan kuota 

perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif yang 

dipengaruhi oleh hukum yuridis normatif. Dalam melihat pembentukan kuota 

perempuan, penulis menggunakan konvensi CEDAW sebagai tolak ukur 

                                                           
24 Nuni Silvana, 2013, Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan 

Pencalonan Legislatif, Skripsi, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. 
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pemerintah dalam membentuk kuota perempuan. Pemerintah Indonesia telah 

bersepakat untuk melakukan tindakan khusus sementara karena hal tersbeut termuat 

dalam CEDAW. Dalam lingkup hukum, telah hadir beberapa undnag-undang yang 

responsif gender yakni UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik, UU No.10 tahun 

2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-

undang tersebut secara jelas dinyatakan partai politik harus menyertakan paling 

sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan mencalonkan paling 

sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum.  

Keberadaan penelitian ini memudahkan peneliti dalam melihat bagaimana 

langkah tindak hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam tindakan 

khusus sementara sesuai dengan yang dihendaki oleh CEDAW. Perbedaan 

penelitian Nuni Silvana dengan penelitian penulis terletak dari bagaimana 

penelitian sebelumnya mengkaji dengan melihat hukum yang dilakukan dalam 

meningkatkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik dan 

pencalonan legislatif, sementara penelitian penulis mendeskripsikan bagaimana 

partisipasi politik perempuan di Indonesia pasca ratifikasi CEDAW yang 

digambarkan dengan melihat keterwakilan perempuan pada partai politik dan 

parlemen.  

Mudiyati Rahmatunnisa dalam jurnal yang berjudul Affirmative Action 

dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia,25 berusaha 

menjelaskan strategi khusus berupa affirmati action yang diatur dalam CEDAW 

                                                           
25 Mudiyati Rahmatunnisa, Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan 

di Indonesia, Jurnal Wacana Politik, Vol, 1 No. 2, Oktober 2016, Bandung: Universitas Padjajaran. 
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untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pada penulisan tersebut, 

partisipasi politik perempuan terkait dengan kebijakan affirmative action 

difokuskan dengan melihat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan 

keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi, juga 

partai politik.  

Dalam jurnal tersebut dijelaskan, agar affirmative action tersebut efektif, 

diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi berbagai macam faktor penghambat. 

Yakni seperti regulasi yang jelas dan tegas dalam penerapan kebijakan affirmative 

action agar seluruh entitas terkait menjamin penerapan kebijakan tersebut. Kedua, 

partai politik harus secara konsisten menerapkan kebijakan affirmative action, serta 

melakukan pendidikan politik yang dapat mendukung penguatan wakil-wakil 

perempuan dalam partai. Ketiga, harus ada pemberdayaan perempuan yang dapat 

memperkuat peluang dan kesempatan mereka dalam posisi di institusi politik 

ataupun birokrasi. Keempat, adanya kampanye yang intensif untuk menggalang 

dukungan tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan 

politik. Dan terakhir, pendidikan politik yang diberikan kepada seluruh masyarakat 

yang berupaya untuk menghilangkan hambatan ideologis dan kultural bagi 

perempuan untuk aktif di ranah publik. Keberadaan penelitian ini memudahkan 

peneliti dalam melihat affirmative action sebagai salah satu strategi yang termuat 

dalam CEDAW untuk dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan di 

Indonesia.  

Penelitian selanjutnya berjudul Potret Keterwakilan Perempuan dalam 

Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi oleh Loura 
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Hardjaloka,26 membahas mengenai bagaimana partai politik masih seringkali 

mengabaikan urgensi keterwakilan perempuan sehingga meskipun baik telah ada 

UUD 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR, dan konvensi hak-hak politik yang telah 

menyuarakan perlindungan terhadap kesetaraan hak politik perempuan dan laki-

laki, akan tetapi kenyataannya Indonesia belum mampu mengimpelemtasikannya 

secara maksimal. Penelitian yang ditulis oleh tersebut, secara keseluruhan berusaha 

menganalisis urgensi serta hambatan yang dialami oleh negara Indonesia dalam 

meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik.  

Dalam penelitian Loura tersebut, dijelaskan sistem politik dan partai-partai 

politik di Indonesia tidak peka akan isu gender. Sistem politik banyak terpengaruh 

oleh faktor presepsi yang menganggap perempuan lebih pantas menjadi ibu rumah 

tangga, bukan sebagai politikus. Juga partai politik menjadi salah satu hambatan 

bagi peningkatan keterwakilan perempuan di Indonesia karena adanya struktur 

politik dan kepemimpinan di Indonesia yang di dominasi oleh laki-laki. Kurangnya 

transparansi dalam pemilihan partai juga membatasi peluang dan kesempatan 

perempuan untuk menempati posisi sebagai kandidat untuk dipilih secara adil. 

Keberadaan penelitian ini memudahkan peneliti dalam melihat keterwakilan 

perempuan di Indonesia secara keseluruhan karena penelitian yang dilakukan juga 

dikaitkan dengan konvensi internasional CEDAW yang telah di ratifikasi oleh 

Indonesia. Perbedaan yang ada di penelitian ini dengan penelitian penulis terletak 

pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini lebih berfokus pada regulasi dan 

                                                           
26 Loura Hardjaloka, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif 

Regulasi dan Implementasi, Jurnal Konstitusi, Vol, 9, No. 2, Juni 2012, Jakarta: Mahkamah 

Konstitusi. 
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implementasi sistem politik dan partai politik, sementara penelitian penulis lebih 

berfokus pada perkembangan partisipasi politik perempuan di ruang lingkup partai 

politik dan parlemen. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki beberapa kesamaan 

dengan penelitian-penelitian tersebut diatas. Bahasan yang diulas dalam penelitian 

ini dan penelitian-penelitian tersebut diatas sama yaitu mengenai perkembangan 

partisipasi politik perempuan di negara Indonesia yang telah meratfikasi CEDAW. 

Perbedaannya, penelitian penulis lebih berfokus dalam melihat realisasi prinsip-

prinsip CEDAW terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia yang 

digambarkan dengan melihat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan 

pencalonanan legislatif, juga perkembangan keterwakilan perempuan dalam 

parlemen yang dilihat melalui DPR dan DPD pasca ratifikasi CEDAW di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Posisi Penelitian 

No Nama Peneliti / Judul Metodologi/Konsep 

& Teori 

Hasil Penelitian 

1. Meisy K. P. S, Hak Politik 

Perempuan dalam 

Kerangka CEDAW dan 

pencapainnya di Indonesia 

melalui MDG’s. 

Hak Politik 

Perempuan, 

CEDAW 

Dalam CEDAW telah 

cukup jelas diakomodir 

mengenai hak politik 

perempuan, dan dalam 

negara Indonesia 

realisasi hak politik 

perempuan khususnya 

dalam partisipasi 

politik perempuan 

yang terdapat dalam 

salah satu indikator 

MDG’s telah 

direalisasikan oleh 

Indonesia. 
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2. Nuni Silvana, 

Keterwakilan Perempuan 

dalam Kepengurusan 

Partai Politik dan 

Pencalonan Legislatif. 

Yuridis Normatif, 

Pendekatan 

Undang-undang, 

Pendekatan 

Konsepsional, 

Pendekatan 

Historis. 

Keterwakilan 

perempuan dalam 

kepengurusan parpol 

dan pencalonan 

legislatif telah 

tercantum dalam UU 

Parpol juga UU Pemilu 

yang ada di Indonesia, 

ketentuan keterwakilan 

perempuan dalam 

bentuk kuota dalam 

UU tersebut sudah 

sesuai dengan 

CEDAW. 

3.  Mudiyati Rahmatunnisa, 

Affirmative Action dan 

Penguatan Partisipasi 

Politik Kaum Perempuan 

di Indonesia. 

Affirmative action Affirmative action 

merupakan upaya 

memberikan jaminan 

kepada perempuan 

untuk terlibat dalam 

proses politik dan 

pengambilan 

keputusan, tetapi tidak 

akan serta merta dapat 

berimplikasi positif 

terhadap penguatan 

partisipasi dan 

keterwakilan politik 

perempuan. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loura Hardjaloka, Potret 

Keterwakilan Perempuan 

dalam Wajah Politik 

Indonesia Perspektif 

Regulasi dan 

Implementasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Politik 

Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara de jure 

Indonesia telah 

melakukan upaya 

dalam melindungi hak 

politik perempuan, 

baik melalui ratifikasi 

dan pembentukan UU, 

namun masih terdapat 

hambatan dari parpol, 

masyarakat, yang 

mengangkat negatif 

terhadap partisipasi 

politik perempuan, 

sehingga secara de 

facto belum maksimla 

implementasi terhadap 

perlindungan hak 

politik perempuan. 
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5.  Nurul Azillah Damry, 

Partisipasi Politik 

Perempuan di Indonesia 

Pasca Ratifikasi CEDAW. 

Hak politik 

perempuan 

berdasarkan 

CEDAW, 

Partisipasi politik 

Perempuan. 

Pasca ratifikasi 

CEDAW, negara 

Indonesia telah 

melakukan berbagai 

langkah tindak guna 

mempercepat 

kesetaraan de facto 

antara laki-laki dan 

perempuan yang 

hasilnya dapat 

tergambar terjadi 

perkembangan yang 

positif dalam 

keterwakilan 

perempuan di 

Indonesia pada partai 

politik dan parlemen, 

sekalipun hasilnya 

belum mampu 

memenuhi angka 

critical mass. 

 

1.6 Kerangka Teori dan Konsep 

1.6.1 Hak politik perempuan berdasarkan konvensi penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) 

Hak politik perempuan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari hak 

asasi manusia, dan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian penting 

dalam kehidupan demokrasi. Namun kenyataannya, hak politik yang dimiliki oleh 

perempuan seringkali di subordinasi dengan menempatkan perempuan pada posisi 

yang tidak penting mengakibatkan kesempatan perempuan untuk terlibat secara 

langsung dalam proses pengambilan keputusan sangat minim.27 Padahal 

keterlibatan perempuan dalam dunia politik sehingga terwakilkannya perempuan 

                                                           
27 Trisakti handayani dan Sugiarti, 2006, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang: UMM 

Press, hal. 17.  
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dalam proses pembuatan kebijakan merupakan salah satu esensi dari perwujudan 

demokrasi negara.  

Ketidakadilan gender akibat konstruksi sosial yang telah melekat lama dalam 

kehidupan masyarakat memerlukan usaha untuk menciptakan kesetaraan gender 

yang tidak hanya bersifat individual, tetapi institusional dan harus dilakukan secara 

bersama-sama. Untuk itu, negara atau pemerintah memiliki peran penting dalam 

mewujudkan keseimbangan gender.28 Mengingat hal tersebut, dalam rangka 

mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap ranah baik publik maupun politik 

diciptakan instrumen hukum yang menjadi dasar arah pembangunan negara. 

Dengan prinsip non diskriminasi dan persamaan menuju kesetaraan, CEDAW hadir 

sebagai salah satu konvensi perempuan yang memperhatikan hak-hak perempuan. 

Convention on the elimination of all forms of discrimination againts women 

atau yang disingkat CEDAW merupakan sebuah konvensi perempuan yang 

menjelaskan prinsip-prinsip kesetaraan dengan uraian mengenai hak-hak 

perempuan, perlindungan hukum bagi perempuan, serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan tindakan non diskriminasi terhadap perempuan. Hak-hak 

perempuan yang dijelaskan mencakup bidang politik, sipil, sosial, ekonomi, hingga 

keluarga. Konvensi ini menjelaskan pentingnya negara untuk menghilangkan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan harus diberikannya 

perlindungan hukum, dilakukannya segala langkah tindak kebijakan untuk 

menghapus diskriminasi, termasuk tindakan khusus sementara dalam rangka 

peningkatan kesetaraan gender. CEDAW pertama kali diadopsi oleh Perserikatan 

                                                           
28 Ibid, hal. 11. 
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Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan kemudian mulai berlaku pada tanggal 3 

Desember tahun 1981.29  

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang menandatangani 

persetujuan konvensi pada tahun 1980,30 dan ditindaklanjuti dengan meratifikasi 

konvensi tersebut yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan.31 Sebagai negara yang meratifikasi, menjadi keharusan bagi 

negara Indonesia untuk menjalankan segala prinsip dan ketetapan yang telah 

disepakati dalam konvensi. 

Pada skripsi ini, yang menjadi pembahasan dalam konvensi tersebut adalah 

mengenai hak politik bagi perempuan khususnya partisipasi dalam dunia politik. 

Hak politik bagi perempuan dalam CEDAW di atur dalam pasal 7. Pasal 7 

menjelaskan:  

 Negara peserta wajib melakukan segala langkah tindak untuk menghilangkan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan publik negaranya, dan 

menjamin kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Termasuk hak-hak:32 

a. Untuk dipilih dan memilih dalam setiap pemilihan umum atau referendum  

                                                           
29 Isi CEDAW, United Nation Women – Asia Pacific, diakses dalam http://unwomen-
asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf (2/5/2016, 00:46).  
30 UN Women and Asia Pacific, CEDAW & Women’s Human Rights, dalam 

http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/indonesia (22/4/2016, 

10:09 WIB). 
31 Convention Watch, 2007, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan 

Gender, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

hal. 4. 
32Pasal 7 Konvensi CEDAW, diakses dalam http://unwomen-
asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf (3/5/2017, 16:54). 

http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/indonesia
http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
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b. Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaanya, serta 

menduduki jabatan publik dan menjalankan segala fungsi pemerintah di seluruh 

tingkatan. 

c. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi non pemerintah ataupun asosiasi-

asosiasi yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat politik negaranya. 

Setiap konvensi, termasuk CEDAW, memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip 

yang diciptakan guna pemenuhan dari isi dan tujuan pembuatan konvensi tersebut. 

Prinsip-prinsip dalam konvensi CEDAW dipahami sebagai:  

1. Dasar alat advokasi,  

2. Digunakan sebagai kerangka dalam merumuskan strategi guna pemajuan dan 

penegakan hak perempuan,  

3. Serta untuk menguji apakah kebijakan, aturan, maupun ketentuan memiliki dampak 

yang merugikan bagi perempuan baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang.33  

`Pada CEDAW, penentuan prinsip-prinsip tersebut di dasarkan pada34: 

1. Prinsip Persamaan Substantif, yakni: 

a. Segala langkah tindak yang dilakukan adalah untuk mewujudkan hak perempuan 

guna menghilangkan segala bentuk pembedaan, kesenjangan, ataupun keadaan 

yang merugikan perempuan. 

                                                           
33 Meisy K. P. S, Hak Politik Perempuan dalam Kerangka CEDAW dan pencapainnya di Indonesia 

melalui MDG’s, Skripsi, Medan: Departemen Hukum Internasional, Universitas Sumatera Utara, 

hal. 70. 
34 Sulistyowati Irianto, 2006, Perempuan & Hukum – Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan 

dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 86 
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b. Menyadari diperlukan langkah tindak perubahan dalam lingkungan baik 

masyarakat dan keluarga, sehingga pencapaian kesetaraan sepenuhnya antara laki-

laki dan perempuan dalam kesempatan maupun akses dapat menciptakan 

persamaan hak dalam menikmati manfaat dan peluang yang ada. 

c. CEDAW mewajibkan negara untuk membuat kebijakan dan langkah tindak 

berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam kesempatan dan akses. 

d. Persamaan hak hukum antara laki-laki dan perempuan pada kewarganegaraan, 

perkawinan dan hubungan keluarga, warisan, dan wali anak.  

e. Persamaan kedudukan dan perlakuan dalam hukum.  

2. Prinsip Non- Diskriminasi, yaitu: 

Konvensi mengingatkan bahwa diskriminasi yang dihadapkan kepada 

perempuan merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip persamaan hak dan 

martabat manusia, yang dapat menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam 

kehidupan poltiik, sosial, ekonomi, dan budaya di negara mereka, dapat menjadi 

penghalang dalam pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta 

mempersulit pengembangan perempuan secara penuh dalam rangka pengabdiaan 

terhadap negara dan untuk kemanusiaan.  

Pasal 1 dalam CEDAW:  

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap 

perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau 

pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang memiliki 

dampak atau tujuan menghalangi atau menghapuskan pengakuan, 

penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan 

pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun 
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lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, 

atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.”35 

 Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu peraturan baik berbentuk 

kebijakan maupun perundang-undang yang dinilai tidak diskriminatif karena tidak 

bertujuan untuk menghapus hak perempuan, namun apabila peraturan tersebut akan 

berpengaruh dan memberikan dampak yang merugikan pada perempuan baik dalam 

jangka pendek maupun panjang, maka aturan tersebut akan dianggap sebagai 

tindakan diskriminasi terhadap perempuan. 

3. Prinsip Kewajiban Negara, yaitu:  

Berdasarkan CEDAW, prinsip kewajiban negara yakni,  

a. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan , serta memastikan 

implementasi  dari hal tersebut. 

b. Realisasi  nyata bagi jaminan hak-hak perempuan dengan melakukan tindakan-

tindakan khusus sementara, menciptakan kondisi yang dapat membeikan akses 

yang lebih bagi perempuan dalam peluang dan kesempatan 

c. Negara tidak hanya menjamin tetapi juga melakukan tindakan secara nyata terhadap 

realisasi hak-hak perempuan 

d. Menjamin secara de-jure dan de facto 

e. Negara tidak hanya bertanggung jawab dan menjamin perlindungan terhadap hak-

hak perempuan dalam sektor publik, tetapi juga dalam ruang lingkup privat 

(keluarga) dan swasta. 

Berdasarkan pasal 2 negara wajib:36 

                                                           
35 Pasal 1 Konvensi CEDAW, diakses dalam http://unwomen-
asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf (3/5/2017, 7:59). 
36 Pasal 2 Konvensi CEDAW, diakses dalam http://unwomen-
asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf (3/5/2017, 7:09). 

http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
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a. Mencantumkan prinsip kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam konstitusi 

nasional 

b. Melakukan langkah legislatif untuk melarang segala tindak diskriminasi terhadap 

perempuan 

c. Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan menjamin peradilan 

nasional atas tindakan diskriminatif 

d. Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminatif 

e. Melakukan segala langkah tindak yang perlu dilakukan untuk menghapus 

diskriminasi  

f. Pembuatan perundang-undangan, mengubah atau menghapus undang-undang, 

peraturan, kebiasaan, dan praktek yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan 

g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap 

perempuan.37  

Sementara pasal 3 menjelaskan bahwa:38  

Negara peserta wajib melakukan segala langkah tindak, khususnya dalam 

bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya termasuk membuat peraturan undang-

undang untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan. Oleh 

karenanya, negara bertanggung jawab dalam memberdayakan perempuan dan wajib 

melakukan tindakan atas pelaksanaan tersebut. 

Sejalan dengan pasal 3, pasal 4 menyatakan bahwa:39  

                                                           
37 CEDAW pasal 2 menjelaskan bahwa segala pelaksanaan kebijakan untuk menghilangkan segala 

bentuk diskriminasi dalam negara harus dilakukan dengan segala langkah tindak secara tepat dan 

tanpa ditunda-tunda. 
38 Pasal 3 Konvensi CEDAW, diakses dalam http://unwomen-
asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf (3/5/2017, 17:11). 
39 Ibid, pasal 4. 

http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf
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Diperlukan penerapan tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan 

de facto antara laki-laki dan perempuan tetapi tindakan ini harus di hentikan bila 

tujuan kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan telah tercapai. 

Dan pasal 5 menegaskan bahwa:40  

a. Negara perlu melakukan langkah tindak untuk dapat merubah perilaku sosial 

budaya laki-laki dan perempuan untuk menghilangkan prasangka dan kebiasaan 

atau praktek yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis 

kelamin dan juga terciptanya stereotype pada laki-laki dan perempuan.  

b. Memastikan bahwa pendidikan dalam keluarga memberikan pengertian yang tepat 

tentang kehamilan sebagai fungsi sosial dan menjadi tanggung jawab bersama 

antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, dan 

kepentingan anak adalah pertimbangan pertama dan utama dalam semua hal. 

Merujuk dari isi CEDAW, sebagai salah satu negara yang meratifikasi, menjadi 

konsekuensi bagi negara Indonesia untuk mengupayakan realisasi terwujudnya 

hak-hak perempuan khususnya dalam bidang politik sehingga partisipasi politik 

perempuan dapat tercipta yang mengakibatkan terpenuhinya  keterwakilan 

perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.  

1.6.2 Partisipasi Politik Perempuan 

Partisipasi politik secara luas memiliki beberapa definisi, namum secara 

sederhana dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang 

individu atau kelompok untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan 

keputusan dengan ikut serta dalam pemilihan maupun terjun langsung dalam dunia 

                                                           
40 Ibid, pasal 5. 
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politik.41 Partisipasi secara garis besar merupakan wujud nyata dari peran 

masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan perencanaan untuk mencapai 

tujuan pembangunan masyarakat.  

Partisipasi politik perempuan merupakan keadaan dimana perempuan dalam 

perpolitikan mampu memiliki ruang dan kesempatan untuk secara aktif 

menyampaikan pendapat dan kepentingannya dalam penentuan sebuah kebijakan. 

Hal ini dikarenakan, perempuan perlu memiliki suara dalam pengambilan 

keputusan karena adanya kebijakan yang diprioritaskan dengan solusi yang 

dilatarbelakangi kehidupan dan pengalaman sebagai perempuan.42 

Menurut H. Mc. Closky, partisipasi politik adalah kegiatan secara sukarela yang 

dilakukan oleh warga negara dalam proses pemilihan penguasa atau proses 

pengambilan kebijakan secara langsung maupun tidak langsung.43 Partisipasi 

politik perempuan saat ini dibutuhkan sehingga upaya terhadap pembuatan 

kebijakan dan instrumen hukum yang memperhatikan  posisi perempuan lebih di 

pertimbangkan. 

Sejalan dengan pengertian partisipasi politik menurut H. Mc. Closky,  menurut 

Miriam Budiarjo partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk secara aktif ikut terlibat dalam kehidupan politik, dengan ikut serta 

dalam pemilihan pimpinan negara atau secara langsung maupun tidak langsung 

terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan 

                                                           
41 Frank L. Wilson, 2002, Concepts and Issues in Comparative Politics – An Introduction to 

Comparative Analysis, USA: Pearson Education. 
42 Brigid C. Harrison, 2003, Women in American Politics – An Introduction, USA: Wadsworth / 

Thomson Learning. 
43 Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan 

Gender, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 



26 
 

seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota dalam suatu partai, 

mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemeintah, parlemen, dan 

kegiatan lainnya.44 Indikator yang digunakan adalah berupa kegiatan individu atau 

kelompok dan bertujuan untuk terlibat dalam kehidupan politik baik dengan melalui 

memilih pemimpin publik, atau mempengaruhi kebijakan publik. 45  

Merujuk pengertian partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo, partisipasi 

politik perempuan dalam penelitian ini diukur dengan indikator keterlibatan 

perempuan dalam proses mempengaruhi kebijakan publik yang dilihat melalui:  

1. Partisipasi politik perempuan dalam partai politik yang digambarkan dengan 

keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan 

legislatif, 

2. Partisipasi politik perempuan dalam parlemen yang digambarkan melalui 

keterwakilan perempuan dalam DPR dan DPD.  

Pertimbangan dengan menggunakan keterwakilan perempuan pada partai 

politik dan parlemen, karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang 

paling mempengaruhi dalam perumusan dan pembentukan kebijakan politik yang 

menyangkut kepentingan publik dan massa rakyat. 

Terdapat berbagai jenis partisipasi politik yang berjalan sesuai dengan intensitas 

kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu, salah satunya yaitu partisipasi politik 

yang disebut sebagai seorang partisipan. Yaitu orang-orang yang bekerja aktif 

                                                           
44 Miriam Budiardjo, 1994, Demokrasi di Indonesia – Demokrasi Parlementer dan Demokrasi 

Pancasila, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 183. 
45 A.A Said Gatara, dan Mohd. Dzulkiah Said, 2007, Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika 

Perkembangan Kajian, Bandung: Pustaka Setia, hal. 90. 
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dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis,46 yang 

kemudian akan membuka kesempatan mereka untuk menduduki jabatan publik baik 

dalam lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Partisipasi politik sebagai 

seorang partisipan seperti dalam partai politik merupakan salah satu langka awal 

bagi perempuan untuk dapat terjun langsung dalam proses pengambilan keputusan 

dan kebijakan sehingga menjadi penting untuk memperhatikan posisi dan 

kedudukan perempuan dalam partai politik.  

Bukan hanya partisipan perempuan dalam kelompok kepentingan seperti partai 

politik, tetapi partisipasi perempuan dalam politik saat ini telah mengalami 

perluasan peran dengan menempatkan perempuan sebagai anggota parlemen. 

Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen, maka peluang yang lebih 

besar terhadap pemenuhan segala hak perempuan dalam bentuk produk kebijakan 

dapat terealisasikan. Hadirnya perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan 

pula bahwa terjadi kemajuan dalam proses demokrasi terhadap kesetaraan dalam 

pemilihan.47 

Salah satu hal yang paling mempengaruhi pola partisipasi politik dalam suatu 

negara adalah dengan adanya struktur hukum berupa konstitusi-konstitusi, maupun 

prosedur yang mengatur regulasi terlibatnya seseorang dalam partisipasi politik.48 

Struktur hukum memerankan peran penting dalam perkembangan partisipasi politik 

perempuan, struktur hukum menjadi salah satu dasar terciptanya kebijakan publik 

                                                           
46 Miriam Budiardjo, 2015, Dasar-dasar ilmu politik, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 
47 Yuni Retnowati, Hambatan Budaya Terhadap Partisipasi Politik Perempuan, hal. 157-158. 
48 Sidney Verba, Kay Lehman Scholzman, and Henry E. Brady, dalam M. Margaret Conway, 

Gertrude A. Steuernagel, dan David W. Ahern, 1997, Women & Political Participation – Cultural 

Change in the Political Arema, USA: Congsessional Quarterly Inc. Hal, 84. 
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yang mampu mempertegas tindakan yang perlu dilakukan untuk mendukung 

terlibatnya perempuan dalam partisipasi politik.  

Perkembangan partisipasi perempuan pada dasarnya tidak dapat berkembang 

tanpa adanya dukungan dalam perubahan kebijakan sistem pemerintahan dan 

sistem hukum yang arah kebijakannya dapat mempercepat partisipasi politik 

perempuan pada negara tersebut. Perubahan kebijakan maupun hukum nasional 

yang di lakukan dalam sistem pemerintahan dan sistem hukum dengan melihat pada 

pengadopsian nilai-nilai yang terdapat dalam konvensi CEDAW akan 

mempengaruhi perkembangan partisipasi politik perempuan di Indonesia. 

Pengadopsian prinsip-prinsip CEDAW oleh pemerintah pada penelitian ini 

akan berbicara mengenai harmonisasi49 kebijakan yang di berlakukan negara 

Indonesia pasca ratifikasi konvensi yang dilakukan dengan berorientasi pada tujuan 

untuk kesetaraan dan keadilan gender dimana konvensi CEDAW sebagai tolak 

ukur.50 Harmonisasi kebijakan yang dimaksud dapat mencakup perubahan arah 

kebijakan dan pembangunan nasional yang mempertimbangkan visi misi konvensi, 

instruksi dan peraturan presiden, serta kebijakan-kebijakan baik berupa 

perlindungan, kebijakan khusus sementara, program-program, atau langkah-

langkah lainnya yang dilakukan pasca ratifikasi konvensi, bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi politik perempuan yang sejalan dengan CEDAW. 

 

                                                           
49 Harmonisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat: 

Keselarasan, Keserasian. 
50 L.M. Gandhi Lapian, 2012, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, 

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 168. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan bersifat tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha menggambarkan fakta 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi merupakan suatu usaha 

yang dilakukan untuk menjelaskan secara akurat serta terperinci mengenai fakta 

tentang suatu fenomena yang terjadi.51 Metode deskriptif merupakan metode 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta terbatas pada masalah yang 

diteliti dalam situasi sebagaimana adanya. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan perkembangan partisipasi politik perempuan di Indonesia pasca 

ratifikasi konvensi CEDAW. 

1.7.2 Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis menggunakan teknik 

analisa data yang bersifat kualitatif, yaitu analisis yang mencari dan mengumpulkan 

data yang kemudian diorganisir untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian. 

Penelitian kualitatif juga tidak jarang ditemukan data yang berupa data statistik 

guna mendukung dan memenuhi substansi yang diperlukan pada penelitian52 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data akan bersifat telaah pustaka (library research) 

yaitu menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

                                                           
51 Ulbert Silalahi, Metode dan Metodologi Penelitian, 1999, Bandung: Bina Budhaya, hal. 6-7. 
52 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2002 Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, hal 
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berupa buku, jurnal, artikel, maupun majalah dan surat kabar guna memperoleh data 

dalam penelitian. 

 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Waktu 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 2 periode. Periode 

pertama akan menggambarkan kondisi partisipasi politik perempuan sebelum 

ratifikasi CEDAW yang dimulai pada tahun 1955 karena mengingat pada tahun 

tersebut pertama kalinya hak politik diperoleh oleh perempuan Indonesia hingga 

tahun 1983 (sebelum ratifikasi CEDAW). Periode kedua akan berfokus pada 

perkembangkan partisipasi politik perempuan pasca ratifikasi CEDAW yaitu tahun 

1984 hingga tahun 2014. 

1.8.2 Batasan Masalah 

 Ruang lingkup penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan partispasi 

politik perempuan pasca ratifikasi CEDAW yang dilihat melalui keterwakilan 

perempuan pada partai politik dan parlemen. Pada partai politik, keterwakilan 

perempuan digambarkan dengan kepengursan partai politik dan calon legislatif, 

sementara pada parlemen, keterwakilan perempuan digambarkan dengan lembaga 

legislatif atau DPR RI dan DPD.  

 

1.9 Argumen Dasar  

Partisipasi politik perempuan di Indonesia yang digambarkan dengan 

keterwakilan perempuan pada partai politik dan parlemen pasca ratifikasi CEDAW 
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telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai kebijakan yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip CEDAW termasuk kebijakan khusus untuk meningkatkan 

partisipasi politik perempuan dihadirkan kepada perempuan Indonesia sehingga 

peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik semakin 

lebar. 

Pasca ratifikasi, dapat terlihat perubahan yang positif terhadap keterwakilan 

perempuan dalam kepengurusan dan caleg yang menggambarkan keterwakilan 

perempuan pada ruang lingkup partai politik, dan perkembangan yang baik 

terhadap keterwakilan perempuan dalam DPR dan DPD yang mewakili 

keterwakilan perempuan pada parlemen.  

1.10 Sistematika Penulisan  

Penulis membagi tulisan ini kedalam 5 bab untuk memudahkan dalam 

memetakan, dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti, kelima bab 

tersebut yakni:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penelitian terdahulu, konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA PRA 

RATIFIKASI CEDAW 

Pada bab ini akan membahas tentang kondisi partisipasi politik perempuan di 

Indonesia pra ratifikasi CEDAW yang dibagi menjadi dua bagian yakni masa orde 

lama dan masa orde baru. Pembahasan akan menyangkut segala bentuk akses hak 
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politik yang diperoleh oleh perempuan Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam 

dunia politik sebelum pelaksanaan konvensi CEDAW di Indonesia. 

BAB III : PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM 

PARTAI POLITIK PASCA RATIFIKASI CEDAW 

Bab ini berisi tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia dalam partai politik 

yang digambarkan melalui keterwakilan perempuan pada kepengurusan dan calon 

legislatif (caleg). Pembahasan akan bersangkutan dengan harmonisasi kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah pasca ratifikasi CEDAW untuk meningkatkan 

partisipasi politik perempuan. 

BAB IV : PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM 

PARLEMEN PASCA RATIFIKASI CEDAW 

Bab ini berisi tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia dalam parlemen 

yang digambarkan melalui keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembahasan akan 

bersangkutan dengan harmonisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasca 

ratifikasi CEDAW untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran 

 


