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BAB II 

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA PRA 

RATIFIKASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF 

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum partisipasi politik perempuan 

di Indonesia,  yang dimulai pada tahun 1955 pada masa orde lama, dimana pertama 

kalinya perempuan Indonesia mendapatkan hak politiknya untuk memilih, 

dilanjutkan hingga tahun 1983 (sebelum ratifikasi CEDAW) pada masa orde baru. 

Bab ini akan mendeskripsikan bagaimana partisipasi politik perempuan di 

Indonesia dengan melihat pergerakan perempuan saat itu, serta situasi dan kondisi 

dalam negara Indonesia sebelum adanya ratifikasi CEDAW. 

2.1 Masa Orde Lama  

Ruang dan kesempatan perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam 

dunia politik pada sejarahnya telah mengalami banyak perkembangan hingga saat 

ini. Dimulai tahun 1955,53 ketika pertama kalinya negara Indonesia memberikan 

hak politik kepada warga negara perempuan untuk dapat dipilih dan memilih dalam 

setiap pemilu yang diadakan. Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan perempuan 

menduduki 5,88% kursi di dewan perwakilan legislatif atau setara dengan 16 kursi 

53 Muhadjir Darwin, Gerakan Perempuan di Indonesia dari masa ke masa, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Politik, Vol, 7, No, 3, Yogyakarta: Fisipol UGM, hal. 287. 



34 
 

dari 272 anggota parlemen.54 Masih kurangnya keterwakilan perempuan yang 

ditunjukkan dengan hasil pemilu saat itu menunjukkan masih diperlukannya upaya 

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di 

Indonesia.  

Berbicara mengenai kondisi partisipasi politik perempuan, maka tentu kita juga 

tidak dapat lepas untuk membahas mengenai partai politik dan pergerakan 

organisasi-organisasi perempuan yang menjadi salah satu dasar awal mula 

perempuan dapat terlibat dalam aktivitas politik praktis. Hal ini juga mengingat 

bahwa apabila aspirasi dan kepentingan perempuan ingin diperjuangkan dan 

dikembangkan dalam lembaga politik formal, maka partai politik adalah alatnya 

dan pemilu adalah mekanismenya.55 Maka dalam hal ini, membahas mengenai 

partai politik maupun organisasi-organisasi yang khas perempuan merupakan suatu 

keharusan dalam melihat partisipasi politik perempuan. 

Pada tahun 1955-1960, banyak organisasi-organisai perempuan yang sangat 

aktif sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa ini gerakan perempuan Indonesia 

sedang berkembang.56 Apalagi pada masa ini, organisasi-organisasi perempuan 

memiliki tempat penting bagi partai politik, mengingat pemilihan umum yang akan 

terus berlangsung membutuhkan keberadaan organisasi sebagai salah satu massa 

                                                           
54 Badan Pusat Statistik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-

2014, diakses dalam https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-
perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html (15/8/2017, 23:01). 
55 Ani Widyani Soetjipto, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, hal. 61-62.  
56 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2010, Perempuan  

Dalam Relasi Agama dan Negara, diakses dalam 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Pere
mpuan%20Dalam%20Relasi%20Agama%20Dan%20Negara.pdf  (11/5/2017, 16:46 WIB). 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Perempuan%20Dalam%20Relasi%20Agama%20Dan%20Negara.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Perempuan%20Dalam%20Relasi%20Agama%20Dan%20Negara.pdf


35 
 

pendukung partai. Sebelumnya, pra kemerdekaan telah berdiri federasi perempuan 

pertama yang dikenal dengan nama KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia yang 

dibentuk untuk menggalang persatuan dan kesatuan organisasi perempuan di 

Indonesia.57  

Pada masa ini, telah berdiri beberapa organisasi perempuan yang banyak 

berafiliasi dengan partai politik, yakni:58 Parkiwa atau Partai Kebangsaan Indonesia 

Bagian Wanita yang kemudian berganti nama menjadi “Pasundan Isteri”, Gerwis 

atau Gerakan Wanita Indonesia Sedar yang kemudian berganti nama menjadi 

Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang berafiliasi dengan Partai Komunis 

Indonesia, Perwamu atau Persatuan Wanita Murba yang berafiliasi dengan Partai 

Murba, Wanita Demokrat Indonesia, berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia 

yang kemudian berganti nama menjadi “Gerakan Wanita Marhaenis” (1964), dan 

lalu berganti menjadi “Pergerakan Wanita Nasional Perwanas” (1973), juga Wanita 

Nasional yang berafiliasi dengan Partai Indonesia Raya.  

Salah satu anggota KOWANI yang paling besar dan dominan yang dinilai 

memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas politik perempuan pada masa orde 

lama ini adalah GERWANI.59 GERWANI atau Gerakan Wanita Indonesia 

merupakan salah satu organisasi perempuan yang banyak melakukan aksi-aksi 

untuk menyadarkan pentingnya kedudukan perempuan dalam dunia publik maupun 

                                                           
57 Pujiati, 2007,  Kelestarian Perjuangan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI): Analisis Pada 

Masa Kolonial dan Pascakolonial, Tesis, Universitas Sains Malaysia, hal. 8. 
58 Yulita, 2008, Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa, Skripsi, Jurusan 

Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal. 

53. 
59 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2010, Perempuan  

Dalam Relasi Agama dan Negara, diakses dalam 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Pere
mpuan%20Dalam%20Relasi%20Agama%20Dan%20Negara.pdf  (11/5/2017, 16:46 WIB).  

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Perempuan%20Dalam%20Relasi%20Agama%20Dan%20Negara.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Laporan%20Pemantauan%20HAM/PP4_Perempuan%20Dalam%20Relasi%20Agama%20Dan%20Negara.pdf
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politik.60 Sebagai salah satu organisasi perempuan yang berpengaruh pada masa itu, 

GERWANI banyak melakukan aksi-aksi di tingkat lokal, dengan wacana 

feminisme dan sosialisme, dari membahas mengenai perkawinan hingga 

emansipasi. GERWANI dinilai cenderung berupaya mengarahkan perempuan 

Indonesia pada perjuangan nasional.61 Perjuangan nasional yang dimaksud bagi 

GERWANI adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan nasional secara penuh, 

karena hanya dengan itu jaminan terhadap emansipasi bagi kaum perempuan dapat 

dicapai.62 

 Salah satu fokus utama GERWANI adalah mengenai pendidikan dan kesetaraan 

gaji bagi buruh perempuan Indonesia.63 Pada masa ini, pendidikan perempuan 

Indonesia sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan 

dibandingkan kondisi selama masa penjajahan dimana perempuan Indonesia tidak 

memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, perempuan pada masa ini telah 

memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah umum, 

namun kondisi dan situasi yang kurang mendukung acap kali menyebabkan 

perempuan harus meninggalkan pendidikan guna mengurus pekerjaan rumah 

menjauhkan mereka dalam urusan publik dan politik.  

Pada masa orde lama ini, Presiden Soekarno saat itu menyatakan bahwa 

diperlukan pergerakan dari seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan 

                                                           
60 Mursidah, Gerakan Organisasi Perempuan dalam Bingkai Sejarah, Jurnal Kajian Gender, Vol, 

4, No.1, Mei 2013, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, hal. 92. 
61 Wasisto Raharjo Jati, Historitas Politik Perempuan Indonesia, Paramita Vol, 24, No. 2, Juli 2014, 

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal 206. 
62 Muhammad Khusnul Khuluk, Gerwani dalam arus kekuasaan: studi historis Gerakan Politik 

Gerwani dalam Lingkaran Gestok, PKI, dan Politik Global, Undergraduate thesis, UIN Sunan 

Ampel Surabaya, hal. 50. 
63 Ibid, hal. 49-50. 
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untuk mencapai cita-cita nasional, dan karenanya GERWANI kembali berusaha 

menegaskan bahwa apa yang mereka perjuangkan bukan soal feminitas, tetapi 

bagaimana laki-laki dan perempuan dapat saling bantu, laki-laki dan perempuan 

adalah sama, tetapi tidak melupakan esensialisme yang telah lama hidup bersama 

masyarakat Indonesia.64 

Pergerakan organisasi perempuan saat itu tidak hanya dilakukan oleh 

GERWANI saja, akan tetapi, GERWANI dianggap telah membangkitkan motivasi 

perempuan untuk terlibat dalam partisipasi politik karena konsep mereka tentang 

perempuan tidak hanya terbatas pada peran perempuan sebagai ibu dan istri, tetapi 

juga menjangkau peran perempuan dalam sejumlah bidang pekerjaan dan lembaga 

kenegaraan. Sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar, GERWANI 

memiliki kesadaran akan perlunya partisipasi politik oleh perempuan dalam 

pembangunan bangsa.  

Bagi GERWANI, tanggung jawab mereka terhadap kehidupan anak-anak 

menjadi dasar mereka merasa perlu untuk berpartisipasi dalam politik. Apabila 

mereka berpartisipasi dalam politik, mereka dapat melindungi anak dalam masa 

peperangan, juga dapat menciptakan propaganda perdamaian yang dianggap 

sebagai aktivitas politik untuk dapat melindungi kepentingan anak. Melalui konsep 

tersebut, GERWANI dinilai banyak memberikan pengaruh terhadap perempuan 

Indonesia untuk ikut serta melakukan aktivitas politik, karena mereka tidak akan 

dianggap melepaskan tanggung jawab mereka sebagai ibu, justru aktivitas politik 

                                                           
64 Ibid, hal. 402. 
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adalah salah satu hal yang dapat mereka lakukan untuk memperjuangkan hak-hak 

anak mereka.65 

Diperkirakan, karena semakin berkembangnya organisasi perempuan 

GERWANI, hampir setengah juta penduduk perempuan Indonesia bergabung 

dalam organisasi GERWANI pada tahun 1956 sementara pada tahun 1961 

diperkirakan mempunyai anggota lebih dari satu juta orang.66 Tidak hanya sebagai 

organisasi perempuan, pada perkembangannya GERWANI dinilai sebagai 

organisasi massa yang hadir untuk mendukung salah satu partai politik. GERWANI 

acap kali dikaitkan memiliki hubungan erat dengan salah satu partai politik 

Indonesia yaitu PKI atau partai Komunis Indonesia. PKI yang juga pada masa ini 

mengalami perkembangan yang pesat, menyebabkan GERWANI sebagai 

organisasi perempuan tidak tertinggal untuk ikut serta alur perpolitikan negara. 

GERWANI menjadi salah satu wadah bagi perempuan Indonesia untuk memulai 

awal karirnya terlibat dalam dunia politik.67 

Perkembangan perempuan Indonesia pada masa ini juga banyak dipengaruhi 

oleh aktivitas perempuan internasional dimana GERWANI menjadi salah satu 

anggota di dalamnya. Sebagai contoh, GERWANI ikut serta menjadi anggota 

WIDF yaitu Women’s International Democratic Federation. WIDF sendiri 

memiliki visi misi untuk memperjuangkan hak perempuan sebagai ibu, pekerja dan 

warga negara, kesejahteraan dan pendidikan, penghapusan apartheid, diskriminasi, 

                                                           
65 Ibid, hal. 343-344. 
66 Gadis Arivia, 2006, Feminisme: Sebuah Kata Hati, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 16. 
67 Yuliawati, Prima Gumilang, Gerwani, PKI, dan Kemelut Politik di Belakang Sukarno, Laporan 

Khusus, diakses dalam http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160930070733-20-

162250/gerwani-pki-dan-kemelut-politik-di-belakang-sukarno/ (13/5/2017, 01:11 WIB). 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160930070733-20-162250/gerwani-pki-dan-kemelut-politik-di-belakang-sukarno/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160930070733-20-162250/gerwani-pki-dan-kemelut-politik-di-belakang-sukarno/
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fasisme, dan rasis.68 Hal ini dinilai memberikan pengaruh besar terhadap 

pergerakan organisasi perempuan GERWANI yang kemudian memberikan dampak 

pada perempuan Indonesia saat itu untuk dapat lebih memperhatikan kepentingan 

mereka. 

Pergerakan organisasi perempuan pada masa ini tidak hanya diwakilkan oleh 

GERWANI, ada pula organisasi perempuan lainnya seperti Wanita Marhaen yang 

merupakan organisasi perempuan dari Partai Nasional Indonesia, PERWARI atau 

Persatuan Wanita Indonesia, dan juga organisasi perempuan yang berbasis agama 

yakni Fatayat dari NU, Wanita Katholik, dan Aisyiah dari Muhammadiyah. 

Organisasi-organisasi perempuan tersebut merupakan organisasi perempuan massa 

yaitu organisasi perempuan yang memiliki basis massa perempuan paling kuat serta 

menempati kedudukan penting dalam masyarakat kala itu.69  

Namun organisasi-organisasi tersebut pergerakannya tidak secara tegas 

memperjuangkan peran perempuan dalam bidang politik, kebanyakan organisasi 

perempuan tersebut  condong hanya memperhatikan topik-topik tertentu saja, 

sebagai contoh, organisasi perempuan yang berbasis agama seringkali hanya 

membahas masalah seputar agama dan ditambahkan dengan masalah publik yang 

hanya berfokus pada sosial dan pendidikan, kalaupun terdapat organisasi 

                                                           
68 Akhiriyati Sundari, Gerwani dan Kepoloporan Perjuangan Politik Perempuan, diakses dalam 

http://www.jurnalperempuan.org/blog2/gerwani-dan-kepeloporan-perjuangan-politik-perempuan 

(12/5/2017, 18:26 WIB). 
69 Sita Aripurnami, Jelajah Gerakan Perempuan untuk Demokrasi di Indonesia, Afirmasi - Jurnal 

Pengembangan Pemikiran Feminis, Vol, 02, Januari 2013, hal. 214. 

http://www.jurnalperempuan.org/blog2/gerwani-dan-kepeloporan-perjuangan-politik-perempuan
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perempuan yang membahas isu politik, hanya akan sampai pada tahap pembahasan, 

tidak sampai terjun ke ranah politik secara langsung.70  

 Perbedaan arah pergerakan organisasi-organisasi perempuan tersebut juga 

dapat dilihat dengan bagaimana PERWARI, Fatayat, dan Aisyiah menganggap 

kolonialisme telah berakhir di Indonesia, sementara bagi GERWANI dan Wanita 

Marhaen, kolonialisme keberadaannya masih nyata di Indonesia, dan mereka 

memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya perempuan berperan dalam 

melawan kolonialisme yang masih terjadi karena hal tersebut merupakan masalah 

yang dapat membahayakan negara.71  

Pada masa orde lama ini, sekalipun belum ada konstitusi pasti  yang mampu 

mendorong dan memberikan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk terlibat 

langsung dalam dunia politik akan tetapi pemerintah Indonesia pada masa ini telah 

berperan penting dalam proses perkembangan dan partisipasi politik perempuan 

Indonesia. Juga pada masa tersebut, presiden Soekarno memberikan perhatian yang 

besar terhadap berkembangnya partisipasi dan representasi politik perempuan 

Indonesia.72 Presiden Soekarno secara khusus mengatakan bahwa perempuan yang 

berjuang dalam ranah politik merupakan sosok yang peduli terhadap kepedulian 

kaumnya.73 Sehingga dapat digambarkan bagaimana pemerintahan pada masa ini 

memberikan kebebasan bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk dapat 

                                                           
70 Muhammad Khusnul Khuluk, Gerwani dalam arus kekuasaan: studi historis Gerakan Politik 

Gerwani dalam Lingkaran Gestok, PKI, dan Politik Global, Undergraduate thesis, UIN Sunan 

Ampel Surabaya, hal. 54. 
71 Sita Aripurnami, Op. cit, hal. 219. 
72 Wasisto Raharjo Jati, Historitas Politik Perempuan Indonesia, Jurnal Paramita Vol, 24, No.2, Juli 

2014, Semarang: Uniersitas Negeri Semarang, hal. 206. 
73 Ibid. 
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memperjuangkan hak-haknya melalui organisasi-organisasi perempuan yang masa 

ini relatif memiliki otonomi untuk dapat mengarahkan mereka terlibat dalam dunia 

politik.74 

Situasi dan kondisi bangsa pada saat itu yang masih berada pada masa awal 

mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan negara yang berdaulat, baik 

dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, memberikan kesempatan dan 

kemudahan bagi perempuan untuk bergerak selain untuk memajukan negara juga 

memperjuangan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka.75  

 

2.2 Masa Orde Baru  

Perempuan Indonesia yang diharapkan untuk dapat terus maju dan secara aktif 

terlibat dalam proses publik maupun politik negaranya, justru mengalami 

kemunduran pada masa ini. Hal ini dikarenakan, organisasi-organisasi perempuan 

yang berperan dalam menyadarkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam 

setiap ruang publik dan politik, pergerakannya justru dibatasi oleh pemerintah. 

Pemerintah pada masa ini berusaha melakukan penghapusan dan pelumpuhan 

bagi seluruh organisasi-organisasi independen termasuk organisasi perempuan. 

Pemerintah membentuk organisasi-organisasi perempuan baru yang hanya 

diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas diri perempuan menjadi istri 

                                                           
74 Julia Suryakusuma, 2011, Ibuisme. Negara – Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, 2011, 

Jakarta: Komunitas Bambu, hal. 25. 
75 Theodora J. Erlijna, Titik Balik Gerwani; From Hero to Zero, diakses dalam 

http://srinthil.org/199/titik-balik-gerwani-from-hero-to-zero/ (16/5/2017, 16:56 WIB). 

http://srinthil.org/199/titik-balik-gerwani-from-hero-to-zero/
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pendamping suami, pendidik anak, dan pembina generasi muda, serta pengatur 

ekonomi rumah tangga.76 

Organisasi-organisasi baru bentukan pemerintah tersebut diantaranya yakni 

PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita bagi istri pegawai 

negeri, dan Dharma Pertiwi bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu angkatan 

bersenjata.77 Organisasi-organisasi tersebut menjadi organisasi perempuan yang 

mendominasi dalam KOWANI. 

GERWANI yang awalnya aktif berperan dalam memberikan penyadaran 

kepada perempuan Indonesia mengenai pentingnya keikutsertaan mereka dalam 

kegiatan publik dan politik, pada masa ini justru mengalami kelumpuhan. Hal ini 

dikarenakan adanya anggapan pemerintah mengenai terlibatnya GERWANI yang 

memiliki kedekatan dengan PKI dalam peristiwa G.30.S. Pemerintah orde baru 

melihat sosok perempuan sebagai pemberi contoh baik kepada anak-anaknya, justru 

dicoreng citranya dengan diasumsikannya GERWANI melakukan pembunuhan 

kejam dan tidak berperikemanusiaan pada peristiwa G.30.S tersebut.78 Pada tahun 

1966 secara resmi pemerintah menyatakan bahwa GERWANI adalah organisasi 

perempuan yang dilarang keberadaannya.79  

                                                           
76 Luky Sandra Amalia, Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa, diakses dalam 

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa 

(12/5/2017, 09:20 WIB). 
77 Akhiriyati Sundari, Gerwani dan Kepoloporan Perjuangan Politik Perempuan, diakses dalam 

http://www.jurnalperempuan.org/blog2/gerwani-dan-kepeloporan-perjuangan-politik-perempuan 

(12/5/2017, 18:26 WIB). 
78 Budi Susanto, 2003, Politik & Postkolonialitas di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 

179. 
79 Muhammad Khusnul Khuluk, Gerwani dalam arus kekuasaan: studi historis Gerakan Politik 

Gerwani dalam Lingkaran Gestok, PKI, dan Politik Global, Undergraduate thesis, UIN Sunan 

Ampel Surabaya, hal. 125. 

http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa
http://www.jurnalperempuan.org/blog2/gerwani-dan-kepeloporan-perjuangan-politik-perempuan
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Dinilai, pada masa ini pemerintah berusaha menghilangkan segala bentuk 

aktivitas yang dapat mengancam kestabilan negara, termasuk organisasi perempuan 

GERWANI yang dengan ideologi emansipasi-nya dianggap akan memberikan 

dampak buruk terhadap pemerintahan karena memiliki perbedaan ideologi 

mengenai konsep perempuan.  

Proses pembangunan negara yang dicanangkan oleh pemerintah saat itu 

mengharuskan pengendalian stabilitas dalam negeri yang mengakibatkan segala 

pergerakan sipil berada dibawah pengawasan pemerintah. Fokus pemerintah saat 

itu adalah pembangunan negara dengan doktrin trilogi pembangunan yaitu 

stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah menegaskan bahwa prasayarat 

pembangunan yang dapat menumbuhkan perekonomian dan pemerataan adalah 

stabilitas politik dalam negara.80 Sehingga segala bentuk pertentangan yang 

sekiranya dinilai akan mengganggu stabilitas akan dihilangkan. Termasuk bentuk 

pergerakan yang berbau politik akan dinilai tabu, apalagi yang melibatkan 

perempuan untuk berperan aktif didalamnya,81 hal ini karena anggapan mengenai 

pergerakan perempuan yang aktif dalam perpolitikan juga dapat mengganggu 

kestabilan politik dalam negara.  

Pemerintah menilai bahwa kedudukan perempuan haruslah sesuai dengan 

kodratnya yang menurut mereka perempuan bergerak hanya dalam lingkungan 

                                                           
80 Vera A, Pasaribu, Perempuan dan Pembangunan Nasional, Karya Ilmiah, Medan: Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Universitas HKBP Nommensen, hal. 20 
81 Sofa Marwah dan Waluyu Handoko, Perempuan dan Pilkada Langsung, Jurnal Studi Gender dan 

Anak, Yinyang Vol, 3 No. 1, Januari-Juni 2008, Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN, hal. 67. 



44 
 

rumah tangga dan bidang sosial.82 Semenjak dahulu, kodrat perempuan Indonesia 

sangat erat kaitannya dengan segala bentuk pekerjaan domestik seperti mendidik 

dan merawat anak, mengurus rumah tangga, serta memasak. Pekerjaan tersebut 

seolah-olah dijadikan pekerjaan yang layak dilakukan oleh perempuan saat itu, 

menjauhkan mereka dari segala bentuk aktivitas politik.83 

Pada masa orde baru ini, pemerintah menggunakan konsep ibuisme untuk 

menentukan standarisasi posisi perempuan dalam pembangunan bangsa. Konsep 

ibuisme merupakan sebuah ideologi yang menempatkan perempuan berada pada 

perannya sebagai ibu yang hubungannya selalu berkaitan dengan keluarga, anak, 

dan suami (domestik).84 Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan 

pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana seharusnya kaum perempuan 

Indonesia bersikap dalam proses pembangunan sehingga tidak tercipta ideologi 

gender lainnya yang dapat menimbulkan ketidakstabilan negara.  

KOWANI yang pada masa orde lama pergerakannya banyak dipengaruhi oleh 

GERWANI yang berupaya untuk mendorong perubahan terhadap kemajuan 

perempuan Indonesia dengan berbagai macam aktivitas maupun tuntutan yang 

berbau emansipasi, pada masa ini oleh pemerintah dijadikan sebagai organisasi 

yang mengontrol pergerakan organisasi perempuan lainnya. KOWANI yang 

                                                           
82 Redaksi 4 Pilar, Menolak Lupa Orde Baru Menumpas Gerakan Perempuan Indonesia,  diakses 

dalam http://empatpilarmpr.com/menolak-lupa-orde-baru-menumpas-gerakan-perempuan-

indonesia/ (10/5/2017, 23:46 WIB). 
83 Vera A, Pasaribu, Perempuan dan Pembangunan Nasional, Karya Ilmiah, Medan: Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Universitas HKBP Nommensen, hal. 11. 
84 Julia Suryakusuma, Pemikiran Kritis dan Jenaka Feminis Pertama di Indonesia, Bandung: Qanita 

PT Mizan Pustaka 

http://empatpilarmpr.com/menolak-lupa-orde-baru-menumpas-gerakan-perempuan-indonesia/
http://empatpilarmpr.com/menolak-lupa-orde-baru-menumpas-gerakan-perempuan-indonesia/
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menjadi “payung” bagi organisasi-organisasi perempuan masa orde baru dituntut 

untuk dapat bekerja sesuai dengan konsep ibuisme.85 

Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi merupakan dua organisasi bentukan 

pemerintah yang dominan dalam KOWANI pada masa ini. Kedua organisasi ini 

banyak berperan dalam pergerakan perempuan Indonesia saat itu. Anggota Dharma 

Wanita terstruktur sesuai dengan jabatan suami, yang mana seluruh kegiatan dalam 

Dharma Wanita dinilai dapat mempengaruhi karir suami. Oleh karenanya, anggota 

Dharma wanita yang merupakan istri-istri pegawai negeri diwajibkan untuk dapat 

mendukung tugas suami dengan tidak bersikap kontra terhadap pemerintah 

sehingga dianggap mampu menciptakan pegawai negeri yang bersih dan 

berwibawa.86  

Program-program Dharma Wanita pada dasarnya dibentuk untuk menjadi 

bagian pendukung dari program pembangunan pemerintah, seperti kegiatan sosial 

berupa bazar dan amal, latihan baris-berbaris, perayaan hari besar nasional, 

penghapusan buta huruf dalam masyarakat, pelatihan bagi peningkatan ekonomi 

rumahtangga, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung program 

pemerintah. Sebagai cerminan dari konsep ibuisme yang dibentuk pemerintah, 

Dharma Wanita mengharuskan perempuan untuk mampu “ikut suami”, yang 

menyebabkan kekuasaan mereka dalam memperjuangkan kepentingan-

kepentingannya sulit terlaksana.87  

                                                           
85 Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara- Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, Jakarta: 

Komunitas Bambu, hal. 17 
86 Program Kerja Dharma Wanita tahun 1983-1988, dalam Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara- 

Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, Jakarta: Komunitas Bambu, hal. 21 
87 Julia Suryakusuma, Ibuisme Negara- Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, Jakarta: 

Komunitas Bambu, hal. 23-24. 
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Guna mengendalikan perkembangan perempuan di pedesaan, pemerintah 

membentuk PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang isi kegiatan-

kegiatannya tetap mengemban prinsip ibuisme di dalamnya.88 Pengontrolan 

terhadap pergerakan perempuan Indonesia tidak hanya dilakukan dalam wilayah 

perkotaan tetapi juga pedesaan melalui PKK. Pembentukan PKK ini dimaksudkan 

agar perempuan pedesaan juga dapat mengikuti tujuan pembangunan yang sejalan 

dengan pemerintah. Program-program dari PKK tersebut diantaranya merangkai 

bunga, menyulam, memasak, juga terdapat program gotong royong, perumahan dan 

tata laksana rumahtangga, koperasi, kesehatan dasar, perencanaan rumahtangga, 

dan lain-lain.89 Program-program tersebut dengan nyata telah memperlihatkan 

upaya praktik ibuisme oleh negara terhadap perempuan dalam PKK. 

Pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada PKK memaksa PKK untuk 

mengikuti dan mendukung segala bentuk konsepsi serta program yang dibentuk 

pemerintah, karena penolakan terhadap program atau kegiatan yang diadakan dapat 

mengakibatkan penghambatan penyaluran dana kepada PKK.90 Kondisi ini 

menyebabkan pergerakan perempuan melalui PKK tidak akan lepas dari konsep 

ibuisme bentukan pemerintah yang tidak jarang berusaha menjauhkan perempuan 

untuk melibatkan diri pada urusan publik dan politik. 

Keputusan pemerintah untuk melakukan pembekuan dan pemberhentian atas 

segala bentuk aktivitas organisasi independen termasuk organisasi perempuan 

karena melihat bahwa bagaimanapun organisasi perempuan tersebut memiliki 

                                                           
88 Julia Suryakusuma, Op. Cit 
89 Ibid, hal. 38. 
90 Ibid, hal. 19-20. 
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potensi untuk menciptakan ketidakstabilan dalam negara akibat mempertanyakan 

ketidakadilan yang dihadapkan pada perempuan akibat ideologi gender yang 

berbeda.91 Oleh sebab itu, ideologi gender yang diciptakan oleh Presiden Soeharto 

pada masa orde baru ini mengenai ibuisme menjadi satu-satunya konsep yang harus 

diterima oleh perempuan Indonesia pada kala itu. 

Pada prinsipnya, konsep ibuisme yang digunakan oleh pemerintah pada masa 

ini adalah untuk mengontrol setengah dari populasi penduduknya, yakni 

perempuan.92 Perempuan perannya akan selalu berkaitan dengan kodratnya sebagai 

ibu dan pekerjaan domestik lainnya, menjadikan partisipasi perempuan dalam 

politik sebagai sesuatu yang bukan merupakan hal biasa. Tercipta subordinasi bagi 

peran perempuan pada masa ini yang menempatkan mereka pada urusan domestik 

sedangkan ruang publik dan politik menjadi urusan laki-laki.93  

Perkembangan perempuan pada masa ini banyak mengalami keterbatasan 

karena adanya kontrol oleh pemerintah. Organisasi-organisasi perempuan bergerak 

di bawah pengawasan pemerintah yang mengakibatkan mereka tidak memiliki 

kebebasan dan bersifat terikat pada pemerintah. Masa orde baru ini juga dapat 

dikatakan telah berhasil memobilisasi perempuan dengan kekuatan organisasi dan 

dengan tujuan politik untuk mengumpulkan massa bagi partai politik tunggal yang 

mendominasi pada waktu itu.94 

                                                           
91 A. Nunuk P. Murniati, 2004, Getar Gender, Magelang: IndonesiaTera, hal. 127. 
92 Dewi Candraningrum, Negara, Seksualitas, dan Pembajakan Narasi Ibu, diakses dalam 

http://greatthinkers.pasca.ugm.ac.id/download/1401080426-
Negara,%20Seksualitas%20dan%20Pembajakan%20Narasi%20Ibu.pdf (10/5/2017, 23:58 WIB). 
93 Sofa Marwah dan Waluyu Handoko, Perempuan dan Pilkada Langsung, Jurnal Studi Gender dan 

Anak, Yinyang Vol, 3 No. 1, Januari-Juni 2008, Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN, hal. 67. 
94 Tyas Retno Wulan, Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia, dan Implikasinya terhadap 

Penguatan Public Sphere di Pedesaan, Jurnal Studi Gender dan Anak, Yinyang, Vol, 3, No.1, 

Januari-Juni 2008, Purwokerto: PSG STAIN, hal.124. 

http://greatthinkers.pasca.ugm.ac.id/download/1401080426-Negara,%20Seksualitas%20dan%20Pembajakan%20Narasi%20Ibu.pdf
http://greatthinkers.pasca.ugm.ac.id/download/1401080426-Negara,%20Seksualitas%20dan%20Pembajakan%20Narasi%20Ibu.pdf
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Segala bentuk peraturan yang tersentralkan dan berada dibawah pengawasan 

militer, juga menyebabkan keikutsertaan partai politik dalam pemilupun 

diminimalisir. Bagi pemerintah, kebanyakan partai politik dapat memunculkan 

ketidakstabilan dalam negeri, sementara kestabilan adalah faktor utama 

pembangunan negara. Oleh karenanya, diputuskan untuk dilakukan 

penyederhanaan partai politik kala itu.95 Hanya terdapat satu partai tunggal yang 

dominan pada masa ini (GOLKAR), dan hanya partai Golkar-lah yang dapat 

memiliki organisasi perempuan.96 Situasi inipun semakin membatasi kesempatan 

perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Organisasi perempuan dalam 

GOLKAR-pun segala bentuk aktivitasnya berada dibawah pengawasan partai 

sehingga pergerakannya tetap sejalan dengan pemerintah.97 

Apabila terdapat aktivitas perempuan berbau politik dan ingin memperjuangkan 

hak-hak politiknya maka mereka akan langsung di cap sebagai perempuan komunis 

oleh negara dan masyarakat.98 Situasi inipun memaksa perempuan untuk tidak 

melakukan aktivitas politik karena tidak memiliki cukup kekuatan maupun massa. 

Namun demikian, pemilihan umum yang terjadi pada tahun 1971, memperlihatkan 

sedikit peningkatan partisipasi politik perempuan. Hal ini terbukti dengan 

                                                           
95 Fatkhutohman, 2010,  Pembubaran Partai Politik di Indonesia, Malang: Setara Press, hal. 124-

125. 
96 Sukanti Suryochondro, 1984, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, hal. 

170 
97 Ibid. 
98 Wasisto Raharjo Jati, Historitas Politik Perempuan Indonesia, Paramita Vol, 24, No. 2, Juli 2014, 

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal 207 
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meningkatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen yakni 6,74% atau setara 

dengan 31 orang perempuan dari 429 anggota parlemen.99  

Meningkatnya partisipasi politik perempuan saat itu cenderung dinilai karena 

dipengaruhi oleh kedekatan politisi perempuan dengan pemimpin partai. 

Kedudukan perempuan dalam politik tersebut-pun telah ditentunkan posisinya oleh 

partai. Hal ini mengakibatkan tidak terbukanya secara lebar kesempatan perempuan 

untuk dapat memilih secara proporsional posisi yang ideal untuk dapat 

berpartisipasi, sehingga kesempatan perempuan untuk berkontribusi dalam 

menentukan kebijakan dan keputusanpun masih sangat minim akibat tidak idealnya 

posisi yang mereka tempati.100 

Setelah tiga tahun pasca pemilu tahun 1971, pada 1974 dibentuk Kementerian 

Muda Urusan Peranan Wanita yang kemudian berganti nama menjadi Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan.101 Kementerian ini diharapkan dapat 

meningkatkan perananan perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan, 

diharapkan pula melalui kementrian ini, keberadaan perempuan dan kesetaraan 

gender di negara Indonesia semakin diperhatikan. Kementerian ini juga banyak 

mendirikan pusat Studi Wanita di berbagai universitas.102  

Isu-isu yang berkaitan dengan perempuan seperti pemerkosaan, kekerasan  

terhadap perempuan, aborsi, seksualitas remaja, juga menjadi bagian perhatian 

                                                           
99 Badan Pusat Statistik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-

2014, diakses dalam https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-
perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html (15/8/2017, 23:02). 
100 Nina Andriana, dkk, Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif 

Perempuan di Tingkat Lokal, LIPI, Jakarta: PT. Gading Inti Prima, hal. 29. 
101 Muhadjir Darwin, Gerakan Perempuan di Indonesia dari masa ke masa, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Politik, Vol, 7, No, 3, Yogyakarta: Fisipol UGM, hal. 289 
102  Ibid, hal. 289. 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
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kementerian ini. Namun demikian, kementerian ini seringkali dinilai lebih 

mengutamakan program-program terencana yang tidak berhubungan langsung 

dengan permasalahan mendasar dari perempuan.103 Dapat terlihat pula, 

kementerian ini juga tidak mengupayakan perubahan nasib terhadap perempuan 

dalam aspek partisipasi politik, karena sekali lagi, aktivitas politik bagi perempuan 

bukan menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah pada masa ini.  

Meskipun posisi politik perempuan pada masa ini dapat dikatakan kuat dan 

seolah-olah mengalami peningkatan karena adanya pembentukan menteri yang 

mengurus pemberdayaan perempuan, tetapi segala aktivitas kementerian yang 

berhubungan dengan perempuan tersebut tetap dikendalikan dan berada dibawah 

pengawasan pemerintah. Begitu pula dengan organisasi-organisasi perempuan yang 

ada, karena keanggotaan dari organisasi-organisasi perempuan yang didirikan 

merupakan para istri-istri pegawai negeri, maka mereka harus berjalan sesuai 

dengan arahan pemerintah.104  

Organisasi-organisasi perempuan tidak memiliki kebebasan untuk dapat 

memberikan kontribusinya dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan 

yang bersifat politis, posisi mereka ditempatkan sebagai alat pelaksana program-

program yang telah dibentuk oleh pemerintah dimana kerjanya selalu bersifat 

perintah atau petunjuk dari pusat atau pemerintahan atasan kepada yang ada di 

bawahnya (topdown).105 

                                                           
103  Ibid 
104 Tyas Retno Wulan, Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia, dan Implikasinya terhadap 

Penguatan Public Sphere di Pedesaan, Jurnal Studi Gender dan Anak, Yinyang, Vol, 3, No.1, 

Januari-Juni 2008, Purwokerto: PSG STAIN, hal.123. 
105 V. Hadiyono, Memaknai Perempuan dalam Kursi Parlemen, Jurnal Ilmiah Hukum, diakses 

dalam http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/456/pdf_1 (16/8/2017, 12:05). 

http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/456/pdf_1
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Bentuk aktivitas perempuan dalam organisasi-organisasi perempuan pada masa 

orde baru ini akan dianggap telah dipenuhi apabila perempuan fokus memberikan 

dukungan terhadap pembangunan bangsa dengan menjadi pendukung suami dalam 

pekerjaan dan ibu yang baik sebagai pendidik anak dalam keluarga.106 Bukan 

sebagai perempuan yang secara aktif ikut serta dalam proses perpolitikan dengan 

terjun langsung dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.  

Pada masa ini, keikutsertaan perempuan dalam organisasi-organisasi istri 

seperti Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi akan diprakasai sebagai bentuk 

tanggung jawab perempuan dalam pembangunan bangsa dan juga untuk 

kepentingan keluarga karena dianggap memberi dukungan moril kepada suami 

untuk keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya.107 Apalagi jika dalam 

organisasi tersebut terdapat program kesejahteraan keluarga atau pengabdian 

masyarakat, perempuan saat itu akan menganggap dirinya sebagai ibu dan 

warganegara yang berguna. Sementara, apabila ada perempuan yang aktif pada 

organisasi biasa dan tidak berhubungan dengan kepentingan suami, maka hal ini 

akan menjadi persoalan.108 

Pada pemilu tahun 1977 partisipasi politik perempuan dapat dikatakan 

menurun, terbukti dengan merosotnya jumlah keterwakilan perempuan dalam 

parlemen yang awalnya 6,74% pada tahun 1971 menjadi 8,04% atau setara dengan 

                                                           
106 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 2016, Pembangunan Manusia 

Berbasis Gender, Jakarta: CV Lintas Katulistiwa, hal. 15. 
107 Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, 1984, Jakarta: CV. Rajawali, 

hal. 178. 
108 Ibid 
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37 perempuan pada tahun 1977.109 Penurunan tersebut dinilai banyak dipengaruhi 

oleh minimnya kesempatan perempuan untuk dapat terlibat langsung dalam proses 

perpolitikan saat itu. Juga, masih bertahannya sikap pemerintah terhadap segala 

pembatasan aktivitas perempuan untuk ruang lingkup publik dan politik 

menyebabkan pergerakan perempuan semakin terbungkam. Meskipun pemerintah 

Indonesia sudah menandatangani CEDAW pada tahun 1980, tetapi konvensi ini 

baru diratifikasi tahun 1984, sehingga pergerakan dalam melakukan langkah tindak 

peningkatan partisipasi politik perempuan juga masih belum terlihat. Dalam pemilu 

1982, keterwakilan perempuan mengalami sedikit peningkatan dengan berhasil 

menduduki 42 kursi legislatif atau setara dengan 9,13%.110  

Bila dilihat dari semenjak diperolehnya hak politik perempuan dalam pemilu 

tahun 1955 hingga pra ratifikasi CEDAW, keterwakilan perempuan Indonesia 

dalam lembaga legislatif masih jauh tertinggal dari laki-laki sebagaimana tercermin 

dari tabel 2.1.111 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Badan Pusat Statistik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-

2014, diakses dalam https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-
perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html (15/8/2017, 23:04). 
110 Ibid. 
111 Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan – Suatu Tinjauan Berwawasan 

Gender, Jakarta: PT. RajaGrafiindo Persada, hal. 159. 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
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Tabel 2.1 

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Pra Ratifikasi 

CEDAW112 

No. Tahun Perempuan Laki-Laki 

1. 1955 16 (5,88 %) 256 (94,12%) 

2. 1971 31 (6,74%) 429 (93,26%) 

3. 1977 37 (8,04%) 423 (91,96%) 

4. 1982 42 (9,13%) 418 (90,87%) 

 

Dari tabel diatas, meskipun tergambar terjadi peningkatan keterwakilan, namun 

presentase keterwakilan tersebut masih sangat rendah, sehingga diperlukan langkah 

tindak yang tepat untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah 

publik maupun politik. 

Menjadi penting untuk diingat bahwa partisipasi politik perempuan pada 

dasarnya banyak dipengaruhi oleh pergerakan organisasi-organisasi perempuan 

dalam negara. Pada lingkup politik, organisasi perempuan mampu menjadi tempat 

peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan. Selain itu, organisasi perempuan 

memerankan peran penting dalam merekrut kandidat anggota legislatif. 

Pembatasan pada perkembangan organisasi perempuan masa ini tentu memberikan 

pengaruh terhadap tingkatan partisipasi politik perempuan.113  

                                                           
112 Komisi Pemilihan Umum dalam Badan Pusat Statistik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014, diakses dalam 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-
menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html (17/8/2017, 17:37). 
113 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) hal.43. 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html
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Pemerintah pada masa orde baru beranggapan bahwa perempuan Indonesia 

telah memperoleh kesempatan yang cukup besar dalam mengenyam pendidikan, 

juga adanya undang-undang persamaan hak laki-laki dan perempuan yang dinilai 

telah menjamin keberadaaan perempuan sehingga tidak diperlukan perhatian yang 

lebih terhadap kebutuhan perempuan Indonesia.114 Adanya pengaruh pemerintah 

dalam mengawasi pergerakan organisasi maupun kelompok perempuan juga 

kurang lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran dan rasa kecurigaan pada 

segala aktivisme pergerakan organisasi, termasuk organisasi perempuan karena 

dinilai dapat berpotensi mengganggu kestabilan bangsa.115 

Namun demikian, pemerintahan pada masa ini tetap mengakui representasi dan 

partisipasi politik perempuan akan tetapi partisipasi perempuan lebih menjadi 

partisipan pasif. Artinya, mereka dipaksa untuk mendukung jalannya pemerintahan 

sebagai bentuk partisipasi untuk menciptakan negara sesuai dengan tujuannya. 

Mereka harus menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan yang 

telah diputuskan oleh pemerintah. Partisipasi perempuan pada masa ini dengan 

keterwakilannya dalam lembaga legislatif hanya dianggap sebagai penggenap suara 

dan penyetuju kebijakan.116 

Akibat standarisasi mengenai posisi dan status perempuan Indonesia yang baik 

dan benar oleh pemerintah saat itu, perempuan sendiri menjadi apolitis dan lebih 

takut untuk terjun dalam dunia politik. Tekanan-tekanan masyarakat terhadap 
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Pascakejatuhan PKI, Yogyakarta: Galangpress, hal. 41. 
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perempuan yang melakukan aktivitas politik menjadi sangat besar pada masa ini. 

Aktivitas politik akan dianggap pekerjaan yang tidak layak dilakukan oleh seorang 

perempuan, menyebabkan perempuan sendiri memilih untuk bersikap pasif. Hal ini 

kemudian tentu berpengaruh terhadap angka partisipasi politik perempuan.117 

Stigma yang dibentuk pemerintah terhadap segala aktivitas perpolitikan yang 

dilakukan oleh perempuan yang tidak sejalan atau pergerakannya tanpa seizin 

pemerintah akan dikaitkan dengan GERWANI, yang tentu akan menimbulkan 

ketakutan kepada perempuan Indonesia untuk bertindak, mengingat, pada masa 

sebelumnya, terjadi pemberantasan terhadap perempuan dalam organisasi tersebut 

dengan dipenjarakan bahkan dibunuh. Bagi pemerintah, aktivitas tersebut tidak 

hanya merusak moral bangsa, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan negara.118 

Meskipun perempuan Indonesia pada masa ini dapat dikatakan mengalami 

pembungkaman dan diskriminasi dalam ruang lingkup publik maupun politiknya. 

Tetapi adanya pergerakan perempuan Internasional secara besar-besaran tidak 

dapat dipungkiri memberikan pengaruh terhadap pemerintahan saat itu. Tahun 

1978, Indonesia yang merupakan anggota PBB didorong untuk membentuk 

Kementerian urusan wanita119. Kementerian ini kemudian diharapkan dapat 

mendukung program yang tercantum dalam GBHN 1978 yang didalamnya terdapat 
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Kepala Daerah Serentak 2015, Jurnal Etika dan Ilmu, Vol, 1, No, 4, Desember 2015, Jakarta: DKPP, 

hal. 9.  
118 Rachel Rinaldo, Ironic Legacy: the New Order and Indonesian Women’s Groups, Outskirts 

Online Journal Vol. 10, November 2002, Australia: The University Of Western Australia, diakses 
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butir-butir yang menjelaskan peranan perempuan dalam pembangunan dan 

pembinaan bangsa. 

Secara resmi peran perempuan diletakkan dalam GBHN 1978, dimana negara 

mengakui bahwa perempuan memerankan peran penting dalam pembangunan 

bangsa, juga perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama 

dalam pembangunan bangsa.120 Dalam GBHN 1978, terdapat 5 tugas pokok 

perempuan yang dikenal dengan Panca Dharma Perempuan yakni sebagai ibu 

pendidik dan pembina generasi muda, sebagai ibu yang mengatur urusan rumah 

tangga, sebagai tenaga kerja dan profesi, sebagai pekerja yang bekerja di 

perusahaan atau wirausaha untuk menambah penghasilan keluarga, serta sebagai 

anggota organisasi masyarakat.121 Peran perempuan dalam GBHN tersebut secara 

implisit dijelaskan hanya berada dalam wilayah domestik, yang kehadirannya 

adalah untuk menjalankan peran-peran ‘kodrati’ perempuan yakni pendidik anak, 

istri yang mendukung suami, dan ibu yang baik bagi keluarga, sementara peran 

publiknya terbatas pada pelayanan kesejahteraan sosial.122 

Keputusan pemerintah dalam memasukkan peranan perempuan dalam GBHN 

dinilai juga banyak dipengaruhi oleh gerakan internasional tentang Dasawarsa 

perempuan oleh PBB. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak 

lepas dari kepentingan negara untuk menarik investasi asing ke Indonesia sebagai 
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akibat dari promosi yang dilakukan untuk mendatangkan investor asing dengan 

keuntungan upah buruh perempuan yang murah.123 

Semenjak akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an permasalahan mengenai 

kesadaran dan komitmen untuk memberantas segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan di berbagai belahan dunia menjadi salah satu fokus perhatian 

pergerakan perempuan Internasional. Organisasi-organisasi perempuan 

internasional berkomitmen untuk melakukan segala langkah tindak pemberantasan 

kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan termasuk juga melakukan desakan 

kepada PBB untuk mampu bertindak agar peran perempuan tidak hanya dijadikan 

objek pembangunan tetapi juga sebagai subyek perubahan.124 

Sebagai hasil dari rekomendasi Konferensi Perempuan Internasional yang 

membahas mengenai kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian, dikeluarkan 

konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan oleh komisi PBB, 

yang didalamnya terdapat prosedur pelaksanaan yang efektif  sebagai langkah awal 

dari upaya penghilangan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. 

Dilakukan perundingan yang efesiensi selama tahun 1977 hingga tahun 1979 untuk 

menghasilkan konvensi tersebut. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1979 kemudian di adopsi 

oleh PBB dengan disetujui 130 negara anggota PBB dan mulai berlaku pada tahun 

1981 bagi negara yang meratifikasinya.125 
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Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB saat itupun di dorong untuk 

meratifikasi konvensi tersebut. Sebagai tindaklanjut ratifikasi, pada tahun 1984 

disahkan UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.126 Langkah tindak 

pemerintah tersebut dinilai dipengaruhi oleh ketergantungan pemerintah terhadap 

modal dan bantuan internasional untuk pembangunan dalam negeri saat itu.127 

Kondisi tersebut yang memaksa mereka untuk selalu mempertimbangkan perbaikan 

status perempuan sesuai dengan tuntutan forum-forum Internasional karena akan 

mempengaruhi modal dan bantuan yang diberikan. 
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