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MOTTO

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah
kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. AnNiss:1).1

1

Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI. Jakarta Depag Republik Indonesia 2008.

v

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dilatar belakangi oleh Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatakan bahwa keterwakilan
perempuan harus 30% dalam kepengurusan partai, baik tingkat pusat maupun
Provinsi. Argumen di atas, juga dikuatkan oleh jumlah penduduk di Indonesia
berdasar data BPS tahun 2017 terdapat 130,31 juta orang laki-laki dan 131, 58
juta perempuan. Sehingga representasi politik perempuan merupakan satu elemen
penting jika ingin menempatkan sebagai sebuah Negara Demokrasi. Karena dalam
beberapa dekade proses demokrasi di Indonesia terlihat keterwakilan perempuan,
baik dalam dunia politik maupun dalam kepengurusan partai politik masih sangat
minim. Sebenarnya partai politik harus membangun keseimbang partisipasi antara
laki-laki dan perempuan dalam politik, karena partai politik adalah salah satu
wadah dan pilar demokrasi yang bisa membangun semangat dan keikutsertaan
perempuan dalam politik. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatifdeskriptif, dengan mengunakan sumber data primer yaitu pengurus partai (Ketua
Umum, Sekretaris, Wakil Bidang dan lainnya). Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menerapkan
teknik analisis data, yaitu reduksi, display dan verifikasi data. Hasil umum
penelitian menemukan bahwa 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
PDIP dan PPP Provinsi Jambi sudah terpenuhi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008
tersebut.Waluapun keterwakilan perempuan sudah dipenuhi, tetapi posisi jabatan
dalam pengurus partai yang menjadi perbedaan. Dalam PDIP perempuan tidak ada
yang menduduk jabatan strategis, tetapi di PPP banyak perempuan yang
menduduki jabatan strategis. Artinya ada partai yang hanya sekedar untuk
memenuhi tuntutan UU, tetapi ada juga partai memang membutuhkan tenaga,
pikiran dan peran perempuan dalam membesarkan partai.
Keywords: UU Partai Politik, Perempuan, Pengurus Partai.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi, kekuasaan ada
dan ditentukan oleh tangan rakyat. Karena kekuasaan ada ditangan rakyat, maka
semua warga negara memiliki hak yang sama dan setara dalam pengambilan
keputusan, dengan harapan dapat mengubah hidup mereka dimasa akan
datang.Sehingga Negara yang menggunakan system demokrasi demikian
memberikan peluang yang sebesar-besar pada warga Negara siapa saja yang
diinginkan sebagai pemimpinnya.
Indonesia merupakan Negara besar dan penduduknya, menurut Badan Pusat
Statistik Nasional bahwa jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2017 adalah
sekitar 261, 89 juta jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 130,31 juta jiwa,
sedangkan perempuan 131, 58 juta jiwa.2
Hasil Badan Pusat Statistik Nasional di atas, menunjukkan perempuan
merupakan sumber daya manusia yang jumlahnya yang cukupbesar, sehingga
perempuan memiliki potensi yang tinggi dalam kaitannya sebagai subyek dan
obyek pembangunandari bangsa ini. Disinilah perempuan memiliki peran yang
strategis untuk berpartisipasi dan ikut serta berperan dalam berbagai bidang
seperti, bidangpendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain.Namun
jumlah perempuan yang besar ini tidak dapat terwakili dan tercerminkan secara
faktual dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang politik.
Walaupun sebenarnya kesadaran perempuan terhadap dunia politik
berdasarkan sejarah Indonesia. Menurut Zaenal Mukarom, telah tumbuh sejak
kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 1928. Kesadaran politik dalam bentuk
berpartisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula
pada pemilu 1955 dimana mereka memiliki hak memilih dan dipilih. Pengakuan
yang sama hak-hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan

2

Gaib Hakiki, Asnita Ulfa, Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2017. BPS, Jakarta Indonesia
ISSN: 2476-9150, h. 7
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bernegara di Indonesia telah diakui secara tegas. Pengakuan tersebut ditetapkan
melalui berbagai intrumen hukum dan dengan meratifikasi berbagai konvensi
yang menjamen hak-hak politik mereka.3
Melihat jumlah penduduk perempuan yang demikian. Maka menurut Nur
Iman Subono, representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika
kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif
demokrasi yang ramah jender (gender democracy).4
Dalam beberapa dekade proses demokrasi di Indonesia sejak tahun 19972019 terlihat keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Menurut Sastriyani
diketahui bahwa perempuan hanya terwakili 9,7% di DPR hasil pemilu 1997,
kemudian menurun menjadi 8,4% dari hasil pemilu 1999, lalu naik menjadi 11,5%
dari hasil pemilu 2004.5Kemudian menurut Marhaeni,pada pemilu 2009,
persentase jumlah anggota DPR perempuan mengalami peningkatan dibanding
periode

sebelumnya,

yaitu

berjumlah

18,

03

%

dari

560

anggota

DPR.6Selanjutnya proporsi tersebut mengalami penurunan dari 18,2 persen pada
tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014.7
Pemilu serentak pada tahun 2019. Menurut Pramono Ubaid Tanthowi
(Komisioner KPU RI) didasarkan pada hasil penelitian Pusat Kajian Riset dan
Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengatakan keterwakilan perempuan
di parlemen diprediksi mencapai 20,5 persen atau 118 orang. Angka ini baru
sebatas prediksi lantaran KPU belum menetapkan calon legislatif terpilih DPR RI
2019.8 Jika merujuk pada data KPU, hasil penyempurnaan DPT jilid dua tercatat
jumlah pemilih 192.828.520 jiwa, dimana pemilih perempuan cenderung lebih
banyak, yakni sebesar 96.557.044 orang, dan pemilih laki-laki 96.271.476 orang.

3

Zaenal Mukarom, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan
Perempuan di Legislatif. Mediator, Vol. 9, No. 20 Desember 2008, h. 257.
4
Amir Effendi Siregar, dkk “RepresentasiPolitikPerempuan: Sekedar Ada atau Pemberi Warna”,
Sosial Demokrasi, Edisi 6 Tahun 2, Juni-Agustus 2009, h. 6
5
Ukhti raqim: ImplementasiKetentuanKuota30%KeterwakilanPerempuandiDPRDKotaSalatiga.
(Makasar: UNNES, 2016), h. 6
6
Ibid, h. 6
7
Ibid,h. 7
8
Fitria Chusna Farisa: “https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/10465321/”. Diakses 24
Desember 2019.
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Jika diasumsikan pemilih perempuan mau memilih kandidat perempuan, maka
angka keterwakilan 30% di DPR RI bukan sekadar mimpi.9
Kemudian disisi lain, mengenai peran dan fungsi perempuan di dalam
kepengurusan partai politik. Menurut Nuri Soeseno menyatakan bahwa sebagai
konsekuensi kuota, cara-cara parpol merekrut caleg dan posisi perempuan dalam
struktur kepengurusan partai, maka dapat dikatakan bahwa keterwakilan
perempuan dalam politik masih bersifat deskriptif. Apabila berbagai ketentuan
mengenai kuota 30% untuk perempuan membawa hasil dan angka 30% tersebut
dapat tercapai maka ada harapan bahwa keterwakilan deskriptif tersebut dapat
memunculkan keterwakilan substantif. Akan tetapi

hasil

Pemilu 2014

menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%, bahkan
menurun jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (Pemilu 2009). Oleh
karena itu, kita tidak dapat berharap banyak akan munculnya keterwakilan
substantive perempuan dalam politik.10 Karena partai terkadang tidak pernah
memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan
strategis dalam kepengurusan partai, sehingga perempuan tersebut terkadang
terabaikan.11
Sebenarnya

kedudukan

keterwakilan

perempuan

didalam

struktur

kepengurusan partai politik dan parlemen yang strategis sangatlah penting. Dalam
rangka dan salah satu upaya untuk mewujudkankeadilan hak perempuan dan
lelaki di dalam pestas perpolitikan di Indonesia. Karena dalam keterwakilan itu
juga menjadi bagian dari jalan untuk memastikan kepentingan-kepentingan
perempuan dapat terwakili, terlindungi dan bahkan bisa menjadi prioritas, karena
persoalan dan problem serta tantang yang dihadapi perempuan kedepan, yang
lebih memahami dan menghayati hanya perempuan sendiri. Selajutnya apabila
perempuan bisa mengisi tempat-tempat yang strategis, maka diharapkan
9

Evie Ariadne Shinta Dewi, “https://www.pikiran-rakyat.com/opini/2019/03/19/”. Diakses 24
Desember 2019
10
Novira Maharani Sukma, “Merubah Paradigma Partai Politik Mengenai Kebijakan Afirmasi
Perempuan: dari Kuantitas Menjadi Kualitas”. Fakultas Hukum UNNES, Vol. 4 No. 3 Tahun
2018, h. 616.
11
Dewi Walahe, “Kekuatan Politik Perempuan dalam Organisasi PartaiKeadilan Sejahtera (PKS)
di Kabupaten Gorontalo”. Public Administration Studies. Vol. 1, No. 1-April 2018. P-ISSN:
2614-2112 E-ISSN: 2614-2090, h. 16.
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perempuan akandapat

menguatkan

negara

dan

bangsa

dengan

adanya

keseimbangan dalam kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
tersebut.
Presentasi perempuan di Indonesia dalam bidang politik, baik dalam
kepengurusan partai maupun dalam parlemen masih jauh dari apa yang
diharapkan. Namun, perubahan dan perbaikan tetap terus dilakukan. Berbagai
latar belakang baik budaya dan kebiasaan, masih membelenggu perempuan untuk
ikut terlibat dalam kancah politik di Indonesia.Walaupun dalam beberapa tahun
terakhir, sudah menunjukkan peningkatan angka partisipasi perempuan dalam
politik. Hak-hak perempuan yang dulu dibatasi dinding kesenjangan, saat ini telah
mulai memudar dan menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi,
kualitas dan mampu memberikan perubahan positif dalam pembangunan
Indonesia.
Jadi perlunya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan partai politik dan parlemen, menurut Gabriela Cuevas BarronFaktor
utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mencapai
kesetaraan gender adalah sistem kuota. “Analisis menunjukkan bahwa negaranegara yang memiliki rancangan kuota gender sangat baik, secara signifikan
memilih lebih banyak perempuan untuk duduk di parlemen, dibanding yang sama
sekali tidak memiliki rancangan itu.12 Atas dasar inilah, Negara memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam
politik dan menghapuskan diskriminasi yang melekat terhadap perempuan.
Karena perempuan masih kerap dipandang tidak bisa mengambil keputusan, tidak
rasional, tidak tegas dan kewajiban perempuan hanyalah mengurus dapur, sumur,
dan kasur persoalan atau stigmaseperti ini, masih ada dan timbul dari dan dalam
kalang masyarakat itu sendiri, sehingga menyebabkan ketimpangan pemberian
hak pada perempuan yang sulit diselesaikan tanpa adanya intervensi pemerintah.
Sehingga dalam rangka untuk meningkatkan keterwakilan perempuan,
kemudian lahir peraturanperundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor. 2
12

Maryato:
“https://www.voaindonesia.com/a/partisipasi-perempuan-dalam-politik-semakinmeningkat/4837337”. Diakses, 29 Juli 2019.
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Tahun 2008 dalam bab II, pasal 2 ayat 2 dan 5 mengatakan pendiri dan pengurus
partai politik menyusun dan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan
perempuan, Sebagaimana pula yang dimaksud dalam bab IX pasal 19 ayat 20
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh
perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.13
Argument di atas, sebagai sebuah kebijakan yang diambil dengan tujuan
agar kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang setara dengan
kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan untuk
meningkatkan keterlibatan kaum perempuan didalam pengambilan keputusan
politik, keterlibatan perempuan ini karena perempuan atas dasar kesamaan hak
setiap warga Negara. Selain itu peraturan di atas juga, diharapkan mampu
mengatasi

permasalahan

dan

problemketerwakilan

perempuan

dalam

kepengurusan partai politik dan parlemen yang kemudian berdampak langsung
pada keterwakilan perempuan dalam skala nasional. Kemudian juga akan
berdampak untuk menghilangkan isu-isu diskriminasi terhadap perempuan dalam
kepengurusan partai politik.
Selain dari kebijakan di atas, masyarakatjuga diharapkan untuk dapat
meningkatkan pemahamannya terntang kemampuan dan potensi perempuan dalam
memimpin partai politik. Sehingga stigma yang melekat padaperempuan
berangsur-angsur berubah menjadi suatu sikap yang positif.
Uraian panjang di atas, tanpak begitu penting peran perempuan dalam dunia
politik. Karena perempuan secara kuantitas lebih banyak dibandingkan dengan
laki-laki, sehingga keterwakilan perempuan sangatlah perlu diperhatikan secara
seriusdalam rangka untuk meningkatkan perannya, karena dalam praktiknya
perempuan masih belum mendapat kesempatan dalam ruang-ruang kepengurusan
politik yang strategis. Walapun jumlah keterwakilan perempuan secara berasurasur bertambah, namun partisipasinya masih sangat kurang dalam kepengurusan
Partai.
13

.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik,
(http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf”. Diakses, 24 juli 2019.
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Sehingga uraian di atas menjadi dasar penulis sebagai Mahasiswa Jurusan
Hukum Tata Negara tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam, terkait
dengan keterwakilan perempuan dalamkepengurusan Partai Politik di Indonesia
yang berdasar peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Sehingga penulis
berkesimpulan untuk mengkaji hal ini secara mendalam, tentu harus membuat
sebuah tulisan yang disebut dengan karya ilmiah. Adapun judul penelitian atau
karya ilmiah tersebut yang akan penulis dilakukan adalah “Keterwakilan
Perempuan dalam Kepengurusan Parta Politik Menurut UU No. 2 Tahun 2008,
(Partai

Demokrasi

Indoensia

Perjuangan

(PDIP)

dan

Partai

Persatuan

Pembangunan (PPP).
B. Rumusan Masalah
Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa persoalan utamanya adalah
tentang perempuan dan politik di Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut peneliti
mencoba merumuskan dalam sebuah pertanyaan pokok secara umum yaitu:
Bagaimana Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Parta Politik Menurut
UU No. 2 Tahun 2008, (Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP).Dari pertanyaan pokok ini perlu kiranya peneliti
rincikan dalam bentuk pentayaan-pertanyaan yang lebih spesifik diantaranya
adalah:
1. Apa yang melatar belakangi diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik?
2. Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PDIP
dan PPP Provinsi Jambi?
3. Bagaimana mekanisme pengrekrutan kader dan kepengurusan partai politik
dari kalangan perempuan?
C. Batasan Masalah
Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan kerancuan,
maka perlu kiranya dibuatkan sebuah batasan masalah atau fokus penelitian.
Adapun batasan masalah penelitian ini melihat implementasi UU No. 2 Tahun
2008 tentang partai politik, yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan
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dalam kepengurusan partai politik. Partai politik yang dimaksud adalah Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Provinsi Jambi masa periode 2019-2024.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui belakangi diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik.
b. Untuk

mengetahui

implementasi

keterwakilan

perempuan

dalam

kepengurusan PDIP dan PPP Provinsi Jambi.
c. Untuk mengetahui mekanisme pengrekrutan kader dan kepengurusan partai
politik dari kalangan perempuan.
2. Kegunaan Akademik, Masyarakat dan Pemerintah.
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S.1) di
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
b. Sebagai salah satu khasanah pengembangan keilmuan dan wawasan tentang
pentingnya keterwakilan dan peran perempuan dalam dunia politik di
Indonesia
c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat bahwa perempuan juga mempunyai
hak sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengembangan potensi
potensi diri, termasuk dalam dunia politik.
E. Kerangka Teori
Dalam sebuah penelitian teori-teori yang mendukung penelitian menjadi
pijakan dan dasar dalam memperkuatkan argumentasi peneliti untuk
meneruskannya. Teori dalam penelitian menempatkan posisi yang sangat
penting sebagai seperangkat konstruk (konsep) yang dapat diuji kebenarannya.
Dibawah ini peneliti uraikan beberapa teori yang mendukung tentang peran
perempuan dalam dunia politik.
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Menurut Musdah Mulia dalam Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan
Implementasi mengatakan bahwa seiring dengan perubahan sosial, banyak
perempuan

yang

memiliki

keunggulan

pemikiran

dan

pengetahuan

dibandingkan kaum laki-laki. Tidak jarang perempuan mampu memegang
peran-peran publik secara lebih baik dibanding kaum laki-laki.14Sehingga
menurutnya perempuan memiliki peran yang penting dalam berpolitik,
keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan
publik merupakan suatu keharusan. Hal ini karena akses, kontrol, dan
partisipasi perempuan dalam politik dalam berbagai tingkatan pengambilan
keputusan merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan
secara demografis merupakan mayoritas, namun secara politis mereka posisi
minoritas.15
Menurut H. Moore yang dikutip Sihite mengatakan, salah satu ciri yang
penting dari kedudukan perempuan dalam masyarakat ialah mereka adakalanya
mempunyai kekuasaan politik tetapi tidak memiliki kekuatan, legitimasi, dan
otoritas. Dalam banyak sistem politik di dunia saat ini perempuan mempunyai
kekuasaan politik, misalnya mempunyai haksuara. Akan tetapi mereka kurang
memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut.16
Argumentasi di atas, diperkuat oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang
mengungkapkan bahwa syarat utama seorang calon presiden dan wakilnya
bukan jenis kelaminnya, tetapi kemampuannya untuk menciptakan keadilan,
beriman, dan bertakwa kepada Allah. Selain itu, harus betul-betul dipilih oleh
rakyat.17
Selain itu, menurut Siti Lailatus Sofiyah mengatakan sistem demokrasi
membebaskan setiap warga negaranya untuk memilih dan di pilih. Demokrasi
secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk
memilih pemimpin politik. Warga Negara diberikan kesempatan untuk
14

Maulan Syahid, Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. (Agama dan
Hak Azazi Manusia. Vol. 4, No. 1, November 2014), h. 43
15
Ibid, h. 56
16
Ibid, h. 57
17
Koderi, Muhammad, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara. (Jakarta: Gema Insani Press.
1999), h. 65.
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memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk
meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada
pemilihan berikutnya, warga Negara boleh menggantikan wakil yang mereka
pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin
politik pada masa pemilihan ini yang di sebut dengan demokrasi.18
Sehingga terciptalah pemerintah demokratis yaitu pemerintah yang
dipilih oleh rakyat secara bebas berdasar pertimbangan-pertimbangan
kepentingan politik, ekonomi dan bahkan atas dasar pengaruh tokoh-tokoh
politik. Pemimpin yang dipilih tersebut harus dianggap dapat menyalurkan
aspirasi mereka. Demokrasi juga mengklaim bahwa tidak ada lagi
pemerintahan yang lebih baik, lebih bagus dan rasional selain pemerintah oleh
rakyat atau kedaulatan rakyat. 19
Selanjutnya yang tidak kalah peting juga untuk meningkatkanperan
perempuan dalam kepengurusan partai. Menurut Napsiah, partai politik
memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kualitas dan kuantitas
perempuan untuk masuk ke dalam politik praktis. Partai politik merupakan
wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.20
Jadi paparan panjang di atas, menurut Debbie Prabawati, Demokrasi
tidak mungkin tercapai jika perempuan tidak memperoleh kesempatan dan
akses yang setara dengan laki-laki, khususnya dalam pengambilan keputusan.
Karena hal ini berarti menempatkan perempuan sebagai silent majority yang
tidak mempunyai wewenang bahkan terhadap dirinya sendiri. Jaminan
keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik merupakan wujud dari
kedaulatan rakyat. Jika hal ini terpenuhi maka masyarakat demokratis yang
didambakan akan tercapai.21

18

Siti Lailatus Sofiyah, Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Sebagai Upaya Demokrasi di
Indonesia, (TPPSD PlaCID'S Averroes Malang), h. 166
19
Syarifudin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.
623-624
20
Ana Maria Gadi Djou dan Liza Quintarti, Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan
Pemilu Serempak. (Seminar Nasional Hukum UNNES. Vol. 4 Nomor 3 Tahun 2018), h. 71
21
Maulan Syahid, Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia, h. 54
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Selain teori-teori menurut para ahli di atas yang mendukung penelitian
ini. Kemudian diuraikan juga konsep dan defenisi mengenai dengan judul
penelitian sebagai berikut:
1. Teori Gender

Menurut Ratna Megawangi dalam bukunya “Membiarkan Berbeda:
Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender”, pada dasarnya teori feminism
berasumsi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu
perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun
demikian, dalam beberapa hal masih tetap ada pembedaan (distinction) antara
laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi
perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.22
Selajutnya dalam teori gender yang lain dikatakan juga, bahwa perbedaan
suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan
merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural.23 Sedang menurut Marhaeni,
gender adalah suatu teori yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah
sosial laki-laki dan perempuan secara imbang. Selama ini terkesan seperti
membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena
secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan
mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender.
Sementara yang dimaksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang
melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan
kultural.24
Gender juga dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan
(dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan.
Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan
karena antara keduannya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi
dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing22

Marzuki, “Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender”, (Dosen PKn dan Hukum FISE UNY).
Diakses 20 Januari 2019, h. 9
23
Mansour Fakih. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
h. 9
24
Tri Marhaeni Pudji Astuti, Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. (Semarang: Unnes Press.
2011), h. 3
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masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dengan melihat
perbedaan yang jelas antara lelaki dan perempuan maka dapat dikatakan
perbedaan itu terjadi secara kodrati. Laki-laki dikodrat memiliki alat kelamin
yang sifatnya memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya
menerima, dengan alat reproduksinya perempuan dapat hamil, melahirkan, dan
menyusui. Perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun temurun
menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan
laki-laki.25
Kemudian Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana
porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan
harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara
perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus
memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan
perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep
kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu
bermakna kuantitatif.26
Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap
kaum lakilaki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi
pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan
terhadap perempuan maupun laki-laki.27
Islam

sangat

menentang

perbedaan

hak

antara

laki-laki

dan

perempuandalam tata kehidupan masyarakat. Konsep Islam memberikan tugas,
peran, dantanggungjawab perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang
domestik)maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah
dan tidaksemuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh
budaya,melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh
NabiMuhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu

25

Handayani, dkk, Konsep Dan Teknik Penelitian Gender. (Malang: Penerbit Universitas
Muhammadiyah Malang, 2008), h. 5
26
Herien
Puspitawati,(https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/5-pengenalankonsep-gender-2012-rev.pdf). Diakses 26 November 2019.
27
Rian Nugroho, Gender dan Administrasi Publik. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008), h. 60
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yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau
budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah. 28
2. Teori Politik

Dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis
yang berarti Kota yang berstatus negara Kota (city state).29Politik yang
berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi
antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.
Sedangkan pengertian politik menurut Paramitha, Politik adalah suatu
jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer dan
digunakan. Kegiatan Politik diusahakan untuk mencapai keseimbangan dalam
rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Ketika
keseimbangan tersebut tercapai,maka kepentingan individu akan mendorong
pencapaian kepentingan bersama.30
Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik
secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran
tentang politik. Menurut Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai
kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam
masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat
instrumen yangsifatnya otoritatif dan koersif.31
Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang
bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturanperaturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat
terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.32
Menurut Nimrah Sakaria, realitas politik di banyak negara termasuk
Indonesia harus melibatkan semua kalangan termasuk wanita, namun terdapat
persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita.
28

Adian Husaini, RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam. (Islamia: Jurnal Pemikiran Islam
Republika), h. 23
29
Hidajat Imam, Teori-Teori politik. (Malang: Setara press. 2009), h. 2
30
Website, (http://eprints.umpo.ac.id/4311/3/BAB%20II.pdf), diakses 12 Desember 2019.
31
Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. Pengantar Ilmu Politik. (Jogjakarta: Indie Book Corner),
h. 3
32
Budiardjo Miriam.Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.
16.
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Pentingnya perempuan dalam dunia politik karena memiliki andil dalam
menetukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kontitusi
Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam
pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, meski demikian profil
perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup
dalam situasi dilematis, karena presepsi yang melakat pada perempuan adalah
peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki.33
Dari pengertian secara etimologi dan istilah di atas, tanpak bahwa politik
adalah sebagai wadah interaksi individu dengan individu lainnya untuk
mencapai keseimbangan dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama
dalam Negara yangbertujuan untuk membuat, mempertahankan, peraturanperaturan umum yang mengatur kehidupannyadengan keputusan publik.
3. Perempuan

Secara etimologis perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”,
orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.34Sedangkan
Menurut Zaitunah Subhan, perempuan berasal dari kata empu yang artinya
dihargai. Lebih lanjutia menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke
wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar
kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang
dinafsui atau merupakan objek seks.35
Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan
berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim,
mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk
kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah
dewasa.36

33

Rizki Priandi dan Kholis Roisah, h. 107
Herman Saksono: “Pusat Studi wanita.https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200pengertian-perempuan.html#_ftn3. Diakses 05 Agustus 2019.
35
Zaitunah Subhan, Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004),
h. 1
36
Website, (http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3276/3/BAB%20II.pdf), Diakses 05 Agustus 2019
34
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Sedang menurut feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan
merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan
dikonstruksi

melalui

penggambaran.37Sedangkan

menurut

Muthahari,

perempuan dalam kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor,
yaitu faktor fisik dan psikis.Secara biologis dari segi fisik, perempuan
dibedakan atasdasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya
lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadilebih dini, kekuatan
perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan
mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat
menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.38
Dari uraian tentang pengertian perempuan di atas, dapat disimpulkan
bahwa perempuan adalah jenis kelamin yakni orang atau manusia yang
memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.
F. Tinjauan Pustaka
Penulis telah melakukan penelaahan pustaka atau yang biasa disebutkan
dengan tinjauan pustaka terhadap literatur berupa buku-buku, Jurnal, artikel,
makalah, bahan seminar maupun hasil penelitian dari berbagai tempat dan
sumber diantaranya perpustakaan Fakultas Syari’ah, perpustakaan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN STS Jambi, perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, perpustakaan Kota
Jambi dan perpustakaan Wilayah Provinsi Jambi. Dari penelaahan atau tinjauan
secara umum tentang perempuan dan politik di Indonesia. Berikut penulis
urakan antarannya adalah:
Maulan Syahid dalam tulisannya, Peran Politik Perempuan Dalam
Pemikiran Siti Musdah Mulia. Adapun dalam kesimpulan tulisan ini
menjelaskan bahwa pertama, Peran politik perempuan dalam pemikiran
SitiMusdah Mulia yaitu perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai
dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam
37

https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200-pengertian-perempuan.html#_ftn6, Diakses
05 Agustus 2019
38
Ibid

15

ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif, Kedua, pandangan fikih siyasah
terhadap peran politik perempuan yang digagas oleh Siti Musdah Mulia pada
hakikatnya tidak ada larangan dalam islam, bahkan sejarah mencatat banyak
perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun para sahabat.39
Ukhti Raqim, Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan
perempuan di DPRD Kota salatiga. Menurutnya bahawa keterwakilan
perempuan di DPRD Kota Salatiga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam
pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, namun hal ini
sudah cukup bagus, karena mengalami peningkatan dari tahun 2004, 2009, dan
2014.40
Nuni Silvana, Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai
Politik

dan

pencalonan

Legislatif.

Menurutnya

dalam

kesimpulan

penelitianmengatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
Partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Partai
Politik dan pencalonan legislatif pun telah diatur dalam Undang-Undang
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan kuota yang sama yaitu 30% dari
keseluruhan calon yang diajukan Partai Politik. Hanya saja, meskipun dalam
pencalonan legislatif telah diatur tentang batas keterwakilan perempuan, tetapi
jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif masihbelum
mencapai kuota yang dicalonkan yakni sebesar 30%.41
Feybe M.P Wuisan, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga
Legislatif (Suatu Kajian Pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014.
Kesimpulan dalam tulisan iniadalah sebagai berikut. 1). Rendahnya tingkat
partisipasi kaumperempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh
rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, 2). Dari hasil
penelitian, program yang di jalankan oleh para anggota DPRD masih menemui

39

Maulan Syahid, Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. Jurnal Agama
dan Hak Azazi Manusia. Vol. 4, No. 1, November 2014.
40
Ukhti Raqim, Implementasi Ketentuan Kuota 30% keterwakilan Perempuan di DPRD Kota
Salatiha. Skripsi di UNNES Tahun 2016.
41
Nuni Silvana, Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai politik dan Pencalonan
Legislatif. Skripsi UNJS 2013.
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kendala dalam pelaksanaanya, karena perempuan belum mempunyai minta dan
ketertarikan yang lebih atau cuek, 3). Perempuan yang menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan,
4).Keluarga menjadi salah satu faktor perempuan masuk dan berhasil di dunia
politik, 5). Kaum perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan
yang sama dengan kaum laki-laki dalam bidang politik termasuk menjadi
anggota DPRD, oleh karena itu diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam
bidang politik harus dihilangkan, 6). Kaum perempuan disarankan perlu
meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap bidang politik serta selalu
aktif dalam setiap organisasi.42
Zaenal Mukarom, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik
tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Dalam jurnal ini menjelaskan
bahwa partisipasi perempuan di wilayah politik perlu diupayakan dengan
memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri, selain juga
kominukasi politik yang jitu, sehingga perempuan bisa memaksimalkan
berpartisipasi, termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai
dengan jumlah di masyarakat. Karenanya keterbatasan partisipasi perempuan
sangat mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap
upaya pengembangan masyarakat, termasuk juga pemberdayaan perempuan.43
Rizki Priandi dan Kholis Roisah, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik
Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. jurnal ini mempertegaskan
bahwa Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan didalam parlemen dapat
dipicu karena kebijakan yang sama karena pada dasarnya gairah kaum
perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta
kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun,
hal ini dapat dilihat dari penggunakan kebijakan yang sama dari pemilu 2009
dan

2014.

Kemudian

Adapun

upaya-upaya

yang

dilakukan

dalam

meningkatkan partispasi politik perempuan di Indonesia adalah: a. Pendidikan
42

Feybe M.P Wuisan, Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian
pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014). Skripsi atau Penelitian 2018.
43
Zaenal Mukarom, Perempuan dan politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan
Perempuan di Legeslatif. Jurnal MEDIANTOR, Vol. 9 No. 2 Desember 2008.
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Politik dari keluarga; b. Mendorong untuk keterlibatan dalam organisasi; c.
Advokasi terhadap kaum perempuan pentingnya perempuan terlibat dalam
dunia politik; d. Mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal
politik.44
Mohammad Yusuf Pambudi dalam artikelnya yang berjudul, perempuan
dan politik studi tentangak sesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif di
kabupaten sampang". Adapun dalam kesimpulan tulisan ini mengambarkan
bahwa akses politik untuk kaum perempuan di Kabupaten Sampang untuk
menjadi anggota legislatif masih sangat berat. Dikarenakan oleh 1). Posisi
perempuan dalam struktur sosial di Kabupaten Sampang masih menempatkan
perempuan sebagai makhluk nomer dua, 2).Keikutsertaan perempuan di dunia
politik di Kabupaten Sampang masih didasari oleh latar belakang keluarga
yang memang sudah secara turun temurun menguasai sumber-sumber politik
yang ada, 3). Motivasi dan tujuan perempuan untuk terjun ke dunia politik juga
beragam, 4). Hambatan yang ditemui perempuan selama proses pencalonannya
pertama, dominasi elita parpol yang mayoritas adalah laki-laki dan
menempatkan

perempuan

pada

posisi

yang

tidak

strategis

pada

kepengurusan.45
Isyrofah Amaliyah Achmad, Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam
Kepengurusan Partai Politik. Dalam tulisan ini berkesimpulan bahwa
pemenuhan hak terhadap keterwakilan perempuan di kepengurusan partai
politik telah ada sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 sebagai
konstitusi negara, dan secara normatif diatur dalam perjanjian Internasional dan
peraturan perundang-undangan seperti, DUHAM, CEDAW, UU HAM, UU
Hak Sipil Politik, Hak Ekosob, UU Partai Politik, dan UU Pemilihan Umum.46

44

Rizki Priandi dan Kholis Roisah, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam
Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1,
Tahun 2019.
45
Mohammad Yusuf Pambudi, Perempuan dan Politik Studi tentangAksesibilitas Perempuan
Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang. Jurnal Perempuan ed. 34. 2004.
46
Isyrofah Amaliyah Achmad, Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai
Politik. Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018.

18

Isnaini Rodiyah, Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Dalam abstrak tulisan ini menjelaskan bahwa keterwakilan
perempuan di ranah politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi
berpendapat sehingga kebijakan yang dihasilkan akan memuat kepentingan
semua pihak, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam
proses demokrasi persoalan partisipaasi perempuan yang lebih besar,
representasi, dan akuntanbilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya
demokrasi yang lebih bermakna. Namun pada kenyataannya, di Kabupaten
Sidoarjo masih terdapat keterbatasan akses membuat perempuan mengalami
kesulitan untuk menunjukkan bahwa kepentingannya tidak terakomodir dalam
system politik. Hal tersebut ditandai dengan masih minimnya (belum
memenuhi kuota) keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di
Kabupaten Sidoarjo.
Sebagaimana dari tinjauan pustaka dan studi relevan diatas yang penulis
lakukan dari berbagai tempat, bahwa penulis banyak menemukan tentang kajiankajianyang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel,
makalah dll. Tetapi kebanyakan dari tinjauan pustakan di atas hanya melihat
keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tingkat daerah, partisipasi
perempuan dalam politik dan meningkatkan pengetahuan politik perempuan
tingkat lokal dan Nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil dalam tinjauan
pustaka di atas, sepertinya ada perbedaan dan sedikit kesamaan dengan penelitian
yang akandilakukan. Adapun kesamaanya adalah sama-sama membahas tentang
politik dan perempuan.Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih konsen
kepada kajian-kajian tentang keterwakilan perempuan dalam Kepengurusan Partai
Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Maksud dari penelitian ini hanya ingin mendiskripsi dan mengambarkan tentang
keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik berdasarkan UndangUndang tersebut.
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BAB II
METODE PENELITIAN

G. Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan
perhitungan.47 Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian
yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,
aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu
maupun kelompok.48
Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, diharapkan mampu menghasilkan
suatu uraian mendalam tentang keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 secara utuh,
komprehensif, dan holistik.
H. Pendekatan Penelitian
Supaya dapat mencapai tujuan yang hendak dicari dalam penelitian ini,
kiranya perlu dirumuskan suatu pendekatan yang sesuai dengan tujuan tersebut.
Dalam hal ini tentu saja yang peneliti maksudkan adalah jenis penelitian
kepustakaan (library research), dimana data-data yang dipakai adalah data
kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan
dilakukan. Menurut Moleong, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif
yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.49
Bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriftif
yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah

47

Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002),
h. 2
48
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2007), h. 60
49
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6
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bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.50 Kemudian
menurut Muktar, library research adalah penelitian yang mengandalkan datadatanya hampir sepenuhnya berasal dari perpustakaan. Sehingga penelitian ini
juga populer dengan istilah penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan, atau
penelitian bibliografis, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah penelitian
non-reaktif. Hal ini dikarenakan library research mengandalkan data-data yang
tersedia di perpustakaan.51 yang mendapatkan data dengan cara membaca sumber
primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok dan sesusai dengan tema yang
akan dibahas dalam penelitian.
I. Lokasi Penelitian
Penelitian

ini

dilakukan

disekretariat

Partai

Demokrasi

Indonesia

Perjuangan (PDI-P) yang beralamat Jl. Wijaya Pura, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi,
Jambi 36129 dan disekretariat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang
beralamat Jl. Prof. Muhammad Yamin, No. 3, Lb. Bandung, Jelutung, Kota Jambi,
Jambi 36124. Dalam penelitian ini melibatkan mulai dari Ketua dan Pejabat
Struktural Kepengurusan Partai hingga kader partai dalam rangka mencari data
penelitian.
Kemudian, ada beberapa alasan dalam pemilihan Partai yang menjadi
pembahasan penelitian ini diantaranya: 1). Sebagai partai pemenang pemilu dan
penguasa secara Nasional maupun Provinsi, 2). Sebagai partai yang bernuansa
simbol Nasionalis dan simbol agama yang sangat berpengaruh, 3). Secara
subjektif, peneliti merasa komunikasi dengan partai-partai tersebut lebih luwes
dari pada partai lainnya.
J. Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
Jenis data yang dimaksudkan dalam penelitian ini, jika merujuk kepada
buku pedoman penilisan skripsi mahasiswa yang dikeluarkan oleh Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ada dua macam
jenis data yakni, data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud data primer
50
51

Ibid, h. 3.
Muktar, Metode Praktis Penelitian Deskripstif Kualitatif (Jakarta: Referensi, 2013), h. 6.
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adalah data utama penelitian yang digunakan penelitia. Sedangkan data sekunder
adalah data untuk pendukung penelitian.
a. Data primer
Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.52 Kemudian
ada juga yang mengatakan, data primer atau data tangan pertama, adalah data
yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat
pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek penelitian sebagai
sumber informasi yang dicari.53 Jadi dapat dikatakan bahwa data primer adalah
data terpenting yang dalam penelitian ini.
Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data ini dapat
dipahami sebagai data pokok penelitian. Karena data yang langsung diambil dari
Sekretariat dan kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Provinsi Jambi. Adapun data yang
diperlukan

beruapa.

Pertama,

melihat

keterwakinan

perempuan

dalam

kepengurusan partai. Kedua, mekanisme pengrekrutan kader dan kepengurusan
partai. Ketiga, melihat sudah tercapai belum keterwakilan menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, minsalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 54
Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber-sumber data sekunder dalam penelitian
ini mencakup buku, jurnal, penelitian, makalah, artikel, website, yang
berhubungan dengan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
tingkat Provinsi Jambi.

52

Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h. 6
Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 91
54
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. 137
53
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Sumber Data
Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya
data-data yang menunjang. Data-data ini kemudian diolah melalui sejumlah
langkah. Pertama-tama dilakukan penyeleksian terhadap data dilakukan
berdasarkan pada dasar-dasar kebenaran dan bobot data tersebut. Kemudian datadata tersebut dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas. Karena
menurut Iqbal Hasan, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal,
dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau
suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.55
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini, menunjukkan dari mana
data diperoleh. Sebagai penelitian lapangan, adapun yang menjadi sumber data
adalah Ketua dan Pejabat dalam struktur Partai secara umum, Perempuan yang
masuk dalam kepengurusan Partai sebagai sumber data utama. Kemudian sumber
data pendukung dokumen sekretariat, buku, artikel, jurnal, makalah, prosiding,
koran, majalah ilmiah, website dan internet seperlunya.
K. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam sebuah penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan
empat

macam

teknik,

yaitu

observasi,

wawancara,

dokumentasi

dan

gabungan/triangulasi.56 Teknik diatas merupakan langkah yang paling penting
dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data yang akurat dan tepat. Jika peneliti tanpa menggunakan teknik yang baik dan
sesuai dengan lokasi penelitian, maka peneliti tidak akan mendapat data yang
diinginkan dan data yang tidak memenuhi standar ditetapkan dalam sebuah karya
ilmiah.
Data yang dibutuh dan dikumpulkan dalam penelitia ini berupa data primer
dan data sekunder. Dari empat teknik pengumpulan data dalam penulisan karya
ilmiah yang disampaikan di atas. Peneliti hanya menggunakan tiga teknik saja
diantaranya adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tiga teknik
pengumpulan data ini bukanlah merupakan suatu yang baru dilakukan dalam
55
56

Iqbal hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 82
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 225
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penelitian, karena umum penelitian kualitatif menggunakan teknik tersebut.
Berikut adalah uraian teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan
diantaranya:
1. Teknik observasi
Dalam kaidah ilmiah teknik observasi terdapat pula berbagai varian dan
model. Menurut Sanafiah Faisal, mengklasifikasi observasi menjadi observasi
berpartisipasi (participant observation), observasi secara terang-terangan dan
tersamar (overt observation dan covert observation), observasi yang tidak
terstruktur (unstructured observation).57
Banyaknya varian dan model observasi di atas. Dalam penelitian ini penulis
hanya menggunakan varian dan model observasi secara terang-terangan dan
tersamar (overt observation dan covert observation). Adapun alasan peneliti
menggunakan teknik observasi tersebut.
a. Observasi secara terang-terangan dilakukan, karena melihat situasi dan kondisi
bahwa respoden yang akan observasi merupakan orang-orang yang
berpendidikan tinggi. Sehingga dalam proses pengambilan data peneliti harus
terus terang dengan responden. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan data yang akurat.
b. Observasi secara terang-terangan dilakukan untuk menghindari kecurigaan,
dari responden terhadap maksud kedatang penelitian ke tempat mereka. Supaya
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan.
2. Wawancara
Pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu teknik yang
sangat peting dalam penelitian, selain dari observasi dan dokumentasi. Karena
wawancara untuk mengumpulkan data-data yang bersifat primer atau langsung
dari subjek penelitian. Adapun yang diwawancara dalam penelitian ini adalah
Ketua Partai, Sekretaris, Wakil Bidang Organisasi, Bendahara, Wakil Bidang
Komunikasi Partai Antar Lembaga, staf ADM dan pengurus partai lainnya yang
dianggap relevan untuk pengumpulan data penelitian ini.
57

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 226
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Teknik wawancara sama halnya dengan teknik observasi juga banyak varian
dan model.

Menurut Lexi J. Moleong, wawancara, adalah percakapan ini

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee), yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu.58

Kemudian Esterberg mengemukakan beberapa macam

wawancara, yaitu wawancara terstruktur (structured interview), semiterstruktur
(Semistructure), dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview).59
Beberapa varian dan model wawancara di atas. Dalam penelitian ini penulis
hanya menggunakan varian dan model wawancara tidak terstruktur (unstructured
interview). Wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara bebas. Peneliti
tidak menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis seperti wawancara
tertruktur. Dengan tujuan untuk mencari data yang bersifat rahasia, teknik ini juga
membuat responden lebih luwes/ bebas dalam menjawab pertanyaan saat
diwawancarai. Data yang dihasilkan dalam wawancara tidak berstuktur ini
sangatlah akurat, karena responden jawaban-jawaban tanpak ada beban dan tekan
dari pihak manapun.
Selian itu, ada beberapa teknik dalam memperoleh informasi, Menurut
Burhan Bungin, cara memperoleh informan penelitian dapat dilakukan dengan
tiga cara, yaitu: (1) prosedur purposive, (2) prosedur kuota, (3) prosedur
smowball.60 Atas dasar ini, peneliti menggunakan teknik bersifat snow ball yakni
mengelinding laksana bola salju, wawancara yang dilakukan akan berhenti sampai
memenukan titik jenuh atau sudah menemukan jawaban penelitian.
3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini, tidak seperti teknikteknik di atas yang mempunyai variasi dan modelnya. Tetapi teknik ini
menggunakan berbagai macam bentuk. Menurut Sugiono, dokumen merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar
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Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D,
(Bandung: Alpabeta, 2016), h. 223
60
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atau karya-karya monumental dari seseorang. 61 Perlunya teknik pengumpulan data
dokumentasi ini sebagai penyempurnaan dari data penelitian yang didapatkan
melalui teknik wawancara dan observasi. Data dokumen seperti, buku, malajah,
surat kabar, media, barang, gambar, ataupun tulisan yang dijadi data penelitian.
Dokumentasi membuat data dalam sebuah penelitian menjadi komprehensif.
L. Teknik Analisis Data
Menurut Nasution, menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan
dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus
sampai penulisan hasil penelitian.62 Kemudian lanjutkan oleh Miles dan
Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, Reduksi Data,
Data Display, dan data Conclusion drawing/ verification.63
Penelitian ini menggunakan tiga cara analisis data. Pertama reduksi data,
cara ini digunakan untuk mencatat serta meneliti dan merinci data yang diperoleh
dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak. Cara ini juga dipakai untuk memilih
dan memilah data-data pokok yang memfokuskan pada keperluan penelitian serta
membuang data yang dianggap tidak perlu. Dengan kata lain, cara ini berupaya
mengklasifikasikan data primer dan sekunder. Kedua data display, dilakukan
setelah data direduksi dan dipilah. Penyajian data ini untuk mempermudah peneliti
untuk memahami apa yang terjadi. Kemudian data juga disusun secara sistematis
supaya ditemukan hubungan antara bagian data yang bisa mempengaruhi satu
sama lain. Penyajian data seperti ini lebih banyak dibuatkan dalam bentuk katakata atau narasi secara tertulis dengan tujuan memberikan kemudahan dalam
menggambarkan peristiwa yang dimaksud penelitian. Dengan penyajian data yang
tersusun, berurutan dan sistematis dapat membantu peneliti dalam menarik
kesimpulan tentang perilaku masyarakat penambang emas di Desa Kasiro.
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(Bandung: Alpabeta, 2013), h. 240
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Ketiga data conclusion, cara ini sangat penting digunakan supaya peneliti
dapat memberikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, selajutnya
bisa saja berubah apabila ditemukan fakta-fakta yang kuat dalam mendukung
pengumpulan data selajutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian
kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan

merupakan

kesimpulan

yang

kredibel.

Dengan

demikian

kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
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BAB III
PROFIL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
A. Sejarah Berdirinya
Berdirinya PDIP di Provinsi Jambi tidak terlepas dari sejarah panjang
berdirinya partai ini secara Nasional. Sejarah Partai PDIP tidak terlepas dari
Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. PDIP
merupakan keberlanjutan atau transformasi dari PDI di era Orde Baru. PDI
sendiri adalah partai yang lahir dari fusi yang dipaksakan oleh Negara pada
tahun 1973. Terdapat 5 (lima) partai sebagai pembentuk PDI, yakni PNI,
Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Tiga partai yang disebutkan
pertama adalah partai dengan kecenderungan nasionalis-sekuler-progresifpopulis, sementara itu dua partai terakhir adalah partai dengan orientasi
keagamaan atau spiritual, yaitu Kristen dan katolik. Kelima partai tersebut
sering disebut sebagai kelompok material spiritual, yaitu partai-partai politik
dengan orientasi pembangunan materil tanpa mengabaikan aspek spiritual.64
PDIP lahir dari pertarungan untuk sintas (survive) dan perlawanan
terhadap pemaksaan kehendak negara terhadap kehidupan partai pada masa
menjelang keruntuhan Orde Baru. Orde baru dengan berbagai cara berusaha
menghalang-halangi tampilnya keturunan Sukarno, dalam hal ini Megawati,
untuk tampil memimpin PDI karena dianggap membahayakan penguasa.
Konflik berkepanjangan sejak tahun 1993-1999. Mengakibatkan PDI akhirnya
pecah, satu pihak dibawah kepemimpinan megawati yang didukung akar
rumput dan pihak lain dibawah kepemimpinan Suryadi yang didukung Orde
Baru. 65
Dualisme kepemimpinan PDI terus berlangsung sampai pada Megawati
mendeklarasikan perubahan nama PDI yang dipimpinnya menjadi PDI
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Perjuangan, 14 Februari 1999. Hasil Pemilu 1999 kemudian menjadi bukti
untuk kedua kalinya kepemimpinan PDI yang sesungguhnya. Legitimasi rakyat
terhadap kepemimpinan PDI ternyata diberikan kepada PDI dibawah Megawati
yang telah berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Ditengah pluralitas partai
politik yang ikut pemilu 1999, PDIP tidak hanya mengalahkan PDI Orde Baru
tetapi juga mampu keluar sebagai pemenang pemilu. Hasil pemilunya sangat
prestisius, yaitu 33,7 persen. Diduga, pencapaian yang diraih oleh PDIP dalam
pemilu itu tidak akan mampu diulang dalam sejarah pemilu-pemilu berikutnya,
bahkan oleh partai-partai yang lain. Sedangan PDI bentukan Orde Baru, yang
saat itu dibawah Budi Hardjono, menjadi partai decimal, yaitu perolehan
suaranya tidak mencapai 1 persen. Dengan demikian resistensi pendukung PDI
dibawah kepemimpinan Megawati telah melahirkan PDI Perjuangan. 66
Diakuinya

PDI

Perjuangan

dibawah

pimpinan

Megawati

yang

mendapatkan legitimasi dari rakyat berdasarkan hasil pemilu tersebut, maka
dalam rangka untuk mengembang dan membesarkan partai, kemudian
didirikanlah pengurus struktur organisasi partai PDIP disetiap Provinsi, salah
satunya di Provinsi Jambi. Sejak berdirinya PDI Perjuangan pertama kali di
Provinsi Jambi tahun 1999 sampai saat ini sudah 21 tahun. Adapun kurang
lebih 7 Tahun terkahir dibawah pimpinan Edi Purwanto membawa partai
tersebut menjadi pemenang pemilu dan juga mengantarkan Edi Purwanto
menjadi Ketua DPR Provinsi Jambi selama dua periode sejak 2014-2024.
Kemudian sampai ini ketua dan pengurus PDIP Provinsi Jambi terus
disiplin dalam berorganisasi untuk memperjuang dan mewujudkan cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di

66
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bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia
yang berkepribadian dalam kebudayaan. 67
B. Visi, Misi dan Tujuan PDI Perjuangan
Adapun visi dan misi dari PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:68
1. Visi
“Keadaan masa depan yang diidamkan oleh Partai”
Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan
adalah:
a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa
berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi
(Tri Sila);
c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk
menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
2. Misi
Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus
menjadi

dasar

pemikiran

atas

keberlangsungan

eksistensi

Partai,

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar
Partai, salah satu diantaranya yaitu :
a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.
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b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang
berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi,
dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan

3. Tujuan PDI Perjuangan.69
Berdasarkan AD-ART PDIP pada pasal 7 dan 8 memiliki dua Tujuan
Tujuan Umum
a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bersemboyan Bhineka tunggal Ika.
b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang
berdaulat
Tujuan Khusus
a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kegiatan rakyat untuk
mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
b. Membangun

semangat,

mengkonsolidasi

kemauan, mengorganisir

tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk
membangun kesadaran politik
c. Memperjuangankan hak rayat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya,
terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat.
d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai
alat untuk mewujudkan amanat UUD 1945.
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e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional
berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya untuk mewujudkan
cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
C. Fungsi Partai.70
Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan
hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam
struktur partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga publik.
3. Membentuk kader partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman,
kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran bung karno dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna
membangun masyarakat pancasila, dan
6. Melakukan komunikasi politik serta partisipasi politik warga negara.
D. Tugas Partai.71
Tertuang di dalam AD/ART PDI Perjuangan pasal 10, disebutkan tugas
partai adalah sebagai berikut:
1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus
1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa.
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3. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan
politik partai.
4. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik
penyelenggaraan Negara.
5. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan
publik melalu mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender
6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar
terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
E. Jenjang Kepengurusan. 72
Dalam rangka melaksanakan tugas partai disusun jenjang kepengurusan
sebagai berikut:
1. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
3. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat
kabupaten/kota;
4. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
5. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan
atau sebutan lainnya;
6. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara
bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
7. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya;
8. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/ reroga/ RW atau
sebutan lainnya.

72

Ibid, h. 64

33

F. Keanggotaan dan Hak Kewajibannya. 73
1. Hak Anggota Partai
a. Mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai;
b. Menghadiri rapat-rapat Partai yang secara khusus mengundang Anggota
Partai dan/ atau rapat terbuka Partai;
c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada Partai, secara tertulis maupun
lisan;
d. Menggunakan hak bicara dalam rapat;
e. Mendapatkan hak memilih dan dipilih; dan
f.

Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.

2. Kewajiban Anggota Partai

Anggota Partai mempunyai kewajiban:
a. Memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;
b. Melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan
Partai;
c. Mentaati peraturan dan keputusan Partai;
d. Menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
e. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh
tanggung jawab;
f.

Membayar iuran wajib Partai; dan

g. Melakukan rekrutmen anggota baru.
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G. Program Perjuangan Partai.74
Program Internal
1. Berdaulat dalam bidang politik: transformasi pemerintahan menuju demokrasi
politik dan ekonomi (Bidang Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Bidang
Hukum).
2. Berdikari dalam bidang ekonomi: transformasi struktural untuk kemandirian
ekonomi dan keadilan sosial serta pembangunan yang berkelanjutan.
Program Eksternal
1. Berdaulat dalam bidang politik: transformasi pemerintahan menuju demokrasi
politik dan ekonomi (Bidang Pertahanan, Tentara RI, Ketertiban, Keamana dan
Penegakan Hukum, Kepolisian RI, Politik Luar Negeri dan Hubungan
Internasional);
2. Berdikari dalam bidang ekonomi: transformasi struktural untuk kemandirian
ekonomi dan keadilan sosial serta pembangunan yang berkelanjutan (ekonomi
produktif berdaya saing, meningkatkan nilai tambah)
H. Struktur Organisai PDI P Provinsi Jambi.75

No
1
2

3
4
5

74

JABATAN
Ketua
Wakil Ketua Bidang Kehormatan
Partai
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi
dan Ideologi
Wakil Ketua Bidang Organisasi
Wakil Ketua Bidang
Pemenangan Pemilu

NAMA
: Edi Purwanto, S. HI., M.Si
: Zainul Arfan, S. TP

: M. Asriadi, ST
: Edison, SH
: Hotman P. Sitanggang, SH
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6

7
8

Wakil Ketua Bidang Komunikasi
Politik
Wakil Ketua Bidang Politik,
Hukum dan HAM
Wakil Ketua Bidang Ekonomi

: Kemuning Gilang Pertiwi, M. Des

: Nazirin Lazie, SE
: Petrus Helman Dapot Tuah Purba

Wakil Ketua Bidang
9

Pembangunan Manusia dan

: Drs. KH. Abdullah Sani, M.Pd.I

Kebudayaan
10

Wakil Ketua Bidang Maritim

: Syahrial Gunawan

11

Wakil Ketua Bidang Buruh

: Frans Sugama, SH

12

Wakil Ketua Bidang Tani

: Umi Syamsiatum, S.Pd.

13

Wakil Ketua Bidang Nelayan

: Ir. Veronica Dianwaty,

14

15

16
17
18

Wakil Ketua Bidang Perempuan
dan Anak
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan
Olahraga
Wakil Ketua Bidang
Komunikasi, Seni dan Budaya
Wakil Ketua Bidang Pariwisata
Wakil Ketua Bidang Ekonomi
Kreatif

: Rosi Silvia, SE., M.BA

: Junedi Sigaribun, SE

: Dr. Muallimah Radhiana, M.Pd.
: Linda Astuty, SE., MM
: S. Eko Edy Utomo, SE

19

Sekretaris

: Zainal Ismail, S.HI

20

Wakil Sekretaris Internal

: Dody Harmoko, S. TP

21

Wakil Sekretaris Eksternal

: Afrioga Felmi, S.Pd.I

22

Bendahara

: Vicky Fandi Yoesman, B. Com

I. Sarana dan Prasarana PDIP Provinsi Jambi.76
Nama Sarana dan
No
1

76

Prasarana
Sekretariat

Jumlah
1 Buah Bangunan

Hasil Observasi Lapangan di Sekretariat PDIP Provinsi Jambi, 29 Mei 2020.
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2

Ruang Tamu

1 Ruangan

3

Ruang Rapat Umum

1 Ruangan

4

Ruang Rapat Pengurus Partai

1 Ruangan

5

Ruang Administrasi (Staf) dan
Memiliki Sarana Pendukung

1 Ruangan

6

Ruang Pelatihan Kaderisasi

1 Ruangan

7

Ruang Penjaga Sekretariat

1 Ruangan

8

Kendaraan Operasional Kegiatan
Sosial

3 Ambulance
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PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

A. Sejarah Berdirinya
1. Masa Orde Baru
Berdirinya PPP di Provinsi Jambi tidak terlepas dari sejarah panjang
berdirinya partai ini secara Nasional. Menurut Tim Litbang Kompas, Partai
Pesatuan Pembangunan (PPP) berdiri dan dideklarasikan di Jakarta, pada 05
Januari 1973, sebagai fusi dari partai-partai politik yang berdasarkan Islam.
Terdiri dari: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai
Syarikat Islam Indonesia dan PERTI. Dengan demikian PPP merupakan wadah
perjuangan umat Islam untuk memperjuangkan demokrasi serta mewujudkan
keadilan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 77 Adanya latar
belakang perjuangan yang mendorong terjadinya fusi, salah satu faktor
diantaranya adalah: dua dari Partai Islam yaitu NU dan PSII pernah berada
dalam satu wadah dalam Masyumi, partai Islam lahir pada tanggal 7 Novemer
1945. Hanya saja dua tahun kemudian 1947 SI keluar dari Masyumi, dan NU
mengikuti jejak SI pada tahun 1952.78
Kemudian menurut Pemi Apriyanto, setelah pemilu tahun 1971, kegiatan
untuk memfusikan partai-partai terus berlangsung. Soeharto berkali-kali
mengundang pimpinan partai untuk membicarakan perlunya fusi emapat partai
Islam itu menjadi partai baru bernafaskan spritual dan material. Dari kalang
Islam sendiri prakarsa kearah fusi kemudian dilakukan oleh ketua umum
PARMUSI, H.M.S Mintaredja SH. 79 Sehingga hasil fusi partai-partai Islam
pada tanggal 5 Januari 1973 atau bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah
1392 H. Mendeklarasikan hasil rapat presedium badan pekerja dan pimpinan
fraksi kelompok Partai Persatuan Pembangunan. Keempat partai Islam: NU,
PARMUSI, PSII dan PERTI yang sampai ini bergabung dalam bentuk
konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam rapat Presedium
Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata
77
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untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai
Persatuan Pembangunan.80
PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai
Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan
pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu
adalah.81
1. KH. Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
2. H. Mohammad Syafa’at Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin
Indonesia (Parmusi);
3. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
4. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
5. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
Kemudian tahun-tahun pertama kelahiran PPP sebagai fusi partai-partai
Islam telah menunjukkan kekompakan yang sangat mengesankan. Dalam
menghadapi pelimu 1977, PPP tampil kompak, solid dan bersatu padu serta
mendapatkan dukungan yang amat luas dari kalangan umat Islam. Dengan
membawa bendera Ka’bah para juru kampanye PPP membawakan ayat-ayat
qur’an dan hadits-hadits Nabi agar memilih bahkan mewajibkan umat Islam
memilih PPP pada Pemilu 1977 adalah “wajib” hukumnya dalam syariat Islam.
Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memperoleh suara PPP sebanyakbanyaknya.82
Ketua umum DPP PPP yang pertama adalah H. Muhammad Syafaat
Mintaredja, SH. yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai 1978.
Ketua umum kedua adalah H. Jailani Naro SH, yang menjabat dua periode
1978 ketika H. Muhammad Syafaat Mintaredja, SH mengundurkan diri sampai
diselenggarakan Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I, Naro
80
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terpilih kembali menjadi ketua umum DPP PPP. Kemudian ketua umum DPP
PPP yang ketiga adalah H. Hasan Ismail Materium, SH, yang menjabat sejak
terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali
dalam Muktamar III tahun 1994. 83
2. Era Reformasi
Sejak runtuhnya kekuasaan politik era Orde Baru, membawa tantangan
baru bagi PPP. Partai berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Dalam
perjalanannya terus berkembang dari awal era reformasi sampai saat ini sudah
dipimpin oleh beberapa ketua umum diantaranya adalah seperti, Muktamar V
tahun 2003 H. Hamzah Haz kembali menjadi ketua Umum Partai ke-4.
Selajutnya Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali
yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 yang diselenggarakan di Ancol
Jakarta. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum
untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung.
Selanjutnya Ketua Umum DPP PPP yang keenam adalah Ir. H. M.
Romahurmuziy, MT yang terpilih dalam Muktamar VII Tahun 2016 di Asrama
Haji Pondok Gede Jakarta untuk Masa Bakti 2016-2021. Ir. H. M.
Romahurmuziy. MT mengundurkan diri pada tahun 2019, adapun Plt. Ketua
Umum DPP PPP sampai terselenggarnya Muktamar VIII adalah Ir. H. Suharso
Monoarfa sampai sekarang.84
Sejak Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dideklarasikan di Jakarta, pada
05 Januari 1973 tersebut, sebagai fusi dari partai-partai politik yang
berdasarkan Islam. Dalam rangka untuk mengembang dan membesarkan partai,
kemudian didirikan dan dibentukkan pengurus struktur organisasi PPP
diseluruh wilayah Indonesia, termasuk salah satunya di Provinsi Jambi. PPP
sudah dikenal oleh masyarakat Jambi puluhan tahun yang lalu sampai dengan
sekarang. PPP Provinsi Jambi dibawah pimpinan Evi Suherman, berdasarkan
AD-ART PPP terus berjuang untuk mewujudkan tujuannya yaitu, membangun
masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis
83
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dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
di bawah ridla Allah Subhanahu Wa Ta’ala.85 Selain itu, PPP juga telah
menghantar Evi Suherman menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi selam dua
periode sejak dari 2014-2024.
B. Visi, Misi, dan Tujuan PPP.
1. Visi.86
“Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan
negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis,
tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan
keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.
2. Misi. 87
a. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina
manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah
SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan
ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian
PPP

mencegah

berkembangnya

faham-faham

atheisme,

komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan
agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
b. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan
kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam,
dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama
manusia).

Dengan

berkembangnya

demikian

neo-feodalisme,

PPP

mencegah

faham-faham

dan
yang

menentang
melecehkan

martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya
kekerasan.
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c. PPP

berkhidmat

untuk

berjuang

memelihara

rasa

aman,

mempertahankan mengkukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan
mengembangkan ukhuwah wathaniyah (Persaudaraan)
d.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan
kehidupan politik yeng mencerminkan kehidupan politik demokrasi dan
kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip-prinsip musyawarah untuk
mencapai mufakat

e. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan bebagai upaya dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT,
baldatun thayyibatunwa rabbun ghofur.
3. Tujuan.88
Tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat
madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di
bawah ridho Allah Subhanahuhu Wata’ala.
C. Kegiatan dan Usaha
Untuk mencapai tujuan, Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan
usaha-usaha sebagai berikut:
1. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
2. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya
kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam.
3. Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah
basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia
dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
4. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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5. Memperluas dan memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar
akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari Negara Hukum yang
merdeka, berdaulat, demokratis, dan menghormati Hak Asasi Manusia.
6. Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan negara dan
mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani.
7. Mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan
masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi
dan harga menghargai.
8. Memberantas paham komunism/atheisme dan faham-faham lainnya yang
bertentangan dengan Islam dan Pancasila.
9. Turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara–
negara lain atas dasar hormat-menghormati dan kerjasama menuju
terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab.
10. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas
dan tujuan partai.
D. Keanggotaan, Hak dan Kewajiban.89
Anggota
Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan
menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Partai
Persatuan

Pembangunan

dapat

menjadi

anggota

Partai

Persatuan

Pembangunan.
Hak Anggota
1. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran
sesuai dengan peraturan untuk itu;
2. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pimpinan dan/atau jabatan lain yang
ditetapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan;
3. Memperoleh pendidikan, penataran, dan bimbingan;
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan
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Kewajiban Anggota
1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusankeputusan Partai Persatuan Pembangunan yang telah diambil dengan sah;
2. Aktif dalam kegiatan dan melaksanakan serta bertanggungjawab atas segala
sesuatu yang diamanatkan Partai Persatuan Pembangunan;
3. Menjunjung

tinggi

kehormatan

dan

nama

baik

Partai

Persatuan

Pembangunan;
4. Membayar uang iuran;
E. Struktur Kepemimpinan.90
Struktur Organisasi kepemimpinan PPP terdiri atas:
1. Organisasi tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP;
2. Organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP;
3. Organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai
Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPC PPP;
4. Organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimipinan Anak Cabang Partai
Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PAC PPP;
5. Organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh
Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PR
PPP;
6. Organisasi tingkat negara atau gabungan negara di luar Indonesia
berkedudukan di wilayah negara tertentu di luar Indonesia disebut Dewan
Pimpinan Luar Negeri Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat
DPLN PPP.
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F. AD/ART Perempuan dalam Pengurus Pimpinan Pusat, Wilayah, Cabang,
Anak Cabang.
Pengurus Pimpinan Pusat
1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah eksekutif partai di tingkat
nasional, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua
Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang
Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara, dan 3 (tiga) orang Wakil
Bendahara.
2. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 37
orang, dengan sekurang-kurangnya 7 orang perempuan.
3. Setiap ketua dan setiap sekretaris masing-masing membidangi bidangbidang masing-masing
Pengurus Pimpinan Wilayah
1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari seorang Ketua,
beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil
Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
2. Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang
tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah berjumlah sebanyak-banyaknya
23 orang, dengan sekurang-kurangnya 5 orang perempuan.
4. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada
Pasal 13 ayat (3).
5. Khusus untuk wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi DKI Jakarta,
para ketua Dewan Pimpinan Cabang secara ex officio menjadi wakil ketua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
Pengurus Pimpinan Cabang
1. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua,
beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil
Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
2. Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang
tertentu sesuai dengan kebutuhan.
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3. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya
21 orang, dengan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang perempuan.
4. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada
Pasal 13 ayat (3).
Pengurus Pimpinan Anak Cabang
1. Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang terdiri dari seorang Ketua,
beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil
Sekretaris, dan seorang Bendahara.
2. Setiap wakil ketua dan wakil sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang
tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 17
orang dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perempuan.
4. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada
Pasal 13 ayat (3).
Pengurus Pimpinan Ranting
1. Pengurus Harian Pimpinan Ranting terdiri dari seorang Ketua, beberapa
orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris,
dan seorang Bendahara.
2. Setiap wakil ketua dan wakil sekretaris mengkoordinasi bidang-bidang
tertentu sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengurus Harian Pimpinan Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 13
orang, dengan sekurang-kurangnya seorang perempuan.
4. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merujuk pada
Pasal 1 ayat (3).
G. Sumber Keuangan Partai. 91
Berdasarkan AD-ART Hasil Muktamar VIII PPP bab X pasal 71
tentangan keuangan partai:
1. Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus
Harian sesuai tingkatannya;
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2. Uang pangkal dan uang iuran anggota dipungut oleh Pengurus Harian DPC
PPP, dibagi untuk:
a. DPC PPP 20 (dua puluh) persen;
b. PAC PPP 30 (tiga puluh) persen;
c. PR PPP 50 (lima puluh) persen;
3. Jumlah iuran wajib bagi anggota yang menjadi pejabat publik serta
penggunaannya ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
4. Bendahara Umum/Bendahara menyelenggarakan administrasi keuangan
partai secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntasi;
5. Bendahara Umum/Bendahara menyampaikan laporan keuangan dalam
Rapat Pengurus Harian yang diselenggarakan sesuai dengan tingkatannya;
6. Tahun buku keuangan Partai mengikuti tahun fiskal, dimulai pada saat
dipilih dan ditetapkannya Pengurus Harian oleh Musyawarah sesuai
tingkatannya.
H. Struktur Organisasi PPP Provinsi Jambi. 92
NO
1

JABATAN

Ketua
Wakil Ketua Bid. Organisasi dan

2
3

Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu

8
92

:

Drs. Adril Elfani

:

Irvan, SH

:

Drs. Husin

:

Marwiyah

:

Dyah Widayanti, S.IP., MM

:

Afriansah, S.Pt

Anak
Wakil Ketua Bid. Pendidikan dan

7

Nina Martini, BBA

Hub. Media
Wakil Ketua Bid. Perempuan dan

6

Evi Suherman, SE

dan HAM
Wakil Ketia Bid. Komunikasi dan

5

NAMA

:

Kaderisasi

Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum
4

:
:

Kebudayaan
Wakil Ketua Bid. Pemuda dan

Dokumen Papan Struktur Organisasi PPP Provinsi Jambi.
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Olahraga
9

Wakil Ketua Bid. Agama dan Dakwah
Wakil Ketua Bid. Hubungan antara

10

13

Sekretaris

:

Ade Mardhan, S.Pd

:

M. Fajri, SH

:

Zulkarnain, M. I. Kom

:

Eni Rosita

:

Novita Ningsih, S.Pd

:

Nurhadiyanto

:

Redi Iswahyudi

:

Ihsanuddin, SE

:

Sri Endarwini, AM., Kep

Lembaga
Wakil Sekretaris Bid. Pengabdian

23

Supardi

Dakwah
Wakil Sekretaris Bid. Hub. antara

22

:

Olahraga
Wakil Sekretaris Bid. Agama dan

21

H. Mauli, SH

Kebudayaan
Wakil Sekretaris Bid. Pemuda dan

20

:

Anak
Wakil Sekretaris Bid. Pend. dan

19

H. Abdul Haris, M. Hum

Media
Wakil Sekretaris Bid. Perempuan dan

18

:

HAM
Wakil Sekretaris Bid. Kom. dan Hub.

17

Hasyim Asyari

Pemilu
Wakil Sekretaris Bid. Advokasi dan

16

:

Kaderisasi
Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan

15

Hazizah

Kewirausahaan

Wakil Sekretaris Bid. Organisasi dan
14

:

Masyarakat
Wakil Ketua Bid. Koperasi dan

12

Sukran, S.Pd

Lembaga
Wakil Ketua Bid. Pengabdian

11

:

Masyarakat
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Wakil Sek. Bid. Koperasi dan
24

:

Tuti Alawiyah

Kewirausahaan

25

Bendahara

:

Rahmi Afrini

26

Wakil Bendahara

:

Erwin Zulwari

27

Wakil Bendahara

:

Eva Yanti, SE

J. Sarana dan Prasarana PPP Provinsi Jambi.93
Nama Sarana dan
No

Jumlah

Prasarana

1

Sekretariat

1 Buah Bangunan

2

Ruang Tamu

1 Ruangan

3

Ruang Rapat Umum

1 Ruangan

4

Ruang Rapat Pengurus Partai

1 Ruangan

5

Ruang Administrasi (Staf) dan
Memiliki Sarana Pendukung

1 Ruangan

6

Ruang Pelatihan Kaderisasi

1 Ruangan

7

Ruang Penjaga Sekretariat

1 Ruangan

8

93

Kendaraan Operasional Kegiatan
Sosial

2 Ambulance

Hasil Observasi Lapangan di Sekretariat PDIP Provinsi Jambi, 29 Mei 2020.
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BAB IV
ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini sebagai bab inti, karena didalamnya menjawab pertanyaan rumusan
malasah

penelitian,

yang isi

didalamnya

mendeskripsikan

keterwakilan

perempuan dalam kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
dan Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) menurut Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai (PDIP dan
PPP), mekanisme pengrekrutan kepengurusan partai politik dari kalangan
perempuan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik. Dibawah ini peneliti uraikan sebagai berikut:
A. Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Setiap pembuatan RUU baru tentu memiliki tujuan, karena UU yang baru
akan mengatur dan menata kehidupan masyarakat yang lebih baik. UU baru
lebih memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari aturan
sebelumnya. Menurut Ahsanul Ibad, Terbitnya Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008, merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 31 Tahun 2002
tentang partai politik. disahkannya RUU tesebut menjadi UU Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik semata-mata untuk tujuan memperkuat peranan
partai politik dalam mewujudkan tujuan dari pada demokrasi, mengingat partai
politik merupakan salah satu pilar demokrasi itu sendiri.94
Dalam UU perubahan ini mengakomodasikan beberapa paradigma baru
seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui
sejumlah pembaharuan yang mengarah pada

penguatan sistem

dan

kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai
politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai
politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam
sistem nasional berbangsa dan bernegara”. Lebih lanjut pada alinea ke-5

94
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dikemukakan antara lain: ”Dalam UU ini diamanatkan perlunya pendidikan
politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan
untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan
kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.95
Adapun beberapa paradigma baru yang terkadung dalam UU No. 2
Tahun 2008 sebagai berikut:.
1. Penguatan Sistem dan Kelembagaan Partai Politik tercermin dari
persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi badan
hukum khususnya yang berkaitan dengan syarat memiliki kepengurusan
paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota
pada setiap provinsi yang bersangkutan dan 25% dari jumlah kecamatan
pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2)
hurufd).
2. Demokratisasi internal partai politik tercermin dalam Pasal 22 yang
menentukan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara
demokratis sesuai dengan AD dan ART.
3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik
diatur secara rinci dalam Bab XV mengenai keuangan yang terdiri dari Pasal
34 sampai dengan Pasal 39. Undang-undang menentukan bahwa penerimaan
dan pengeluaran keuangan partai politik dikelola melalui rekening kas
umum partai politik dan pengurus partai politik di setiap tingkatan
melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran (Pasal 36 ayat
(2) dan ayat (3).Selanjutnya dalam Pasal 37 ditentukan bahwa pengurus di
setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjwaban dan pada
Pasal 38 menentukan hasil pemeriksaan dan pengeluaran keuangan partai
terbuka untuk diketahui masyarakat.
4. Peningkatan Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam UU
No. 2 Tahun 2008. Pada UU ini, peningkatan kesetaraan gender dimulai dari
95
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Pasal 2 “Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan
menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa penolakan
pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum
dan HAM. Kemudian Pasal 20 menentukan kepengurusan partai politik
tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)
disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%
yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.
5. Pendidikan Politi Partai politik menurut Pasal 31 melakukan pendidikan
politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya
dengan memperhatikan kesetaraan gender dengan tujuan meningkatkan
Uraian di atas terlihat bahwa salah satu paradigma yang sangat mendasar
dalam UU No. 2 Tahun 2008 tersebut adalah bersifat emansipatif bagi
perempuan Indonesia untuk peningkatan kesetaraan gender dalam dunia
politik, sehingga diharapkan peran dan fungsi perempuan semakin berkembang
dan menjadi romantika demokrasi Indonesia untuk membangun keseimbangan
(balanced) politik antara laki-laki dan perempuan. Kemudian UU ini juga
untuk membangun opini masyarakat bahwa politik tidak saja hanya didominasi
oleh kaum laki-laki, tetapi perempuanpun mampu mengembangkan potensinya
dalam dunia politik. Tetapi hak perempuan dalam berpolitik tentu belum dapat
diperjuangkan seutuhnya melalui UU ini, dikarenakan permasalahan utama
bukan terletak pada terbukanya kesempatan bagi perepmpuan, melainkan ada
dorongan baik dari masyarakat maupun dari institusi atau lembaga untuk
mengangkat peran politik perempuan tersebut terutama dalam partai politik,
karena yang menjadi persoalan adalah pandangan sosial masyarakat terhadap
perempuan dalam ranah politik masih rendah,
Walaupu demikian, hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena jumlah
perempuan menurut Badan Pusat Statistik Nasional bahwa jumlah penduduk
Indonesia pada Tahun 2017 adalah sekitar 261, 89 juta jiwa. Terdiri dari laki-
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laki sebanyak 130,31 juta jiwa, sedangkan perempuan 131, 58 juta jiwa. 96
Melihat begitu banyaknya jumlah penduduk perempuan dan bahkan perempuan
mendominasi dari pada jumlah penduduk laki-laki di Indonesia, maka betapa
urgensinya untuk meningkatkan potensi sumber daya perempuan dalam dunia
politik. Sehingga peran perempuan dalam menyampaikan aspirasi kaumnya
dapat terlaksanakan sesuai dengan karakternya.
Meningkatkan

peran

perempuan

untuk

membangun

tidak

ada

ketimpangan besar keterwakilan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang
terutama dalam dunia politik, karena UU No. 2 Tahun 2008 mengharuskan
partai-partai politik dapat mengembangkan potensi perempuan dalam dunia
politik, melalui keikutsertaannya menjadi pengurus partai. Sebenarnya
perempuan tidak hanya saja ikut dalam kepengurusan partai, tetapi
keikutsertaannya juga harus pada posisi-posisi yang strategis dalam
kepengurusan.
Partai

politiklah

sebagai

wadah

yang

paling

memadai

untuk

meningkatkan potensi politik perempuan, karena partai politik dapat
melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dengan memperhatikan
keikutsertaan perempuan secara umum berdasar amanat dari UU.
B. Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan PDIP dan PPP Provinsi
Jambi
Pemerintah telah mendorong dan memberikan kesempatan bagi kaum
perempuan untuk berperan dalam dunia politik. Menurut M. Yusuf Pambudi,
upaya

affirmative

action

Pemerintah

untuk

mendorong

keterwakilan

perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu
2009, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan
bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya.
Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah
96
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memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi
perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat dan pengurus
partai.97
Kemudian secara eksplisit juga tertuang dalam UU No 2 Tahun 2008
tentang partai politik, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30%
keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah
satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal
53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga
memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, Pasal 66 ayat
2 UU 2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap
parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di
Pasal 2 ayat 3 UUParpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol
menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang
kepengurusan

parpol

disebutkan

juga

tentang

penyusunannya

yang

memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. 98 Dibawah ini
akan diuraikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PDIP dan PPP
sebagai berikut:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Melihat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jambi . Dapat dilihat dari surat
keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
nomor 05/KPTS-DPD/DPP/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019, sebagai berikut:99
Ketua

: Edi Purwanto, S. HI., M.Si

Wakil Ketua Bid. Kehormatan Partai

: Zainul Arfan, S. TP

Wakil Ketua Bid. Kaderisasi dan Ideologi : M. Asriadi, ST
Wakil Ketua Bid. Organisasi
97

: Edison, SH

M. Yusuf Pambudi, Perempuan dan Politik Studi tentangAksesibilitas Perempuan Menjadi
Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang. Artikel, h. 4
98
Ibid, h. 5
99
Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat PDIP, tanggal 25 Juli 2019.
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Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu

: Hotman P. Sitanggang, SH

Wakil Ketua Bid. Komunikasi Politik

: Kemuning Gilang Pertiwi, M. Des

Wakil Ketua Bid. Pol Huk HAM

: Nazirin Lazie, SE

Wakil Ketua Bid. Ekonomi

: Petrus Helman Dapot Tuah Purba

Wakil Ketua Bid. Pembangunan Manusia : Drs. KH. Abdullah Sani, M.Pd.I
Wakil Ketua Bid. Maritim

: Syahrial Gunawan

Wakil Ketua Bid. Buruh

: Fransti Sugama, SH

Wakil Ketua Bid. Tani

: Umi Syamsiatum, S.Pd.

Wakil Ketua Bid. Nelayan

: Ir. Veronica Dianwaty,

Wakil Ketua Bid. Perempuan dan Anak : Rosi Silvia, SE., M.BA
Wakil Ketua Bid. Pemuda dan Olahraga : Junedi Sigaribun, SE
Wakil Ketua Bid.seni dan budaya

: Dr. Muallimah Radhiana, M.Pd.

Wakil Ketua Bid. Pariwisata

: Linda Astuty, SE., MM

Wakil Ketua Bid. Ekonomi Kreatif

: S. Eko Edy Utomo, SE

Sekretaris

: Zainal Ismail, S.HI

Wakil Sekretaris Internal

: Dody Harmoko, S. TP

Wakil Sekretaris Eksternal

: Afrioga Felmi, S.Pd.I

Bendahara

: Vicky Fandi Yoesman, B. Com

Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) terdapat 7 orang perempuan dari 22 orang dalam
struktur kepengurusan PDIP Provinsi Jambi. Beberapa orang perempuan
tersebut menduduki berbagai posisi dalam kepengurusan diantaranya adalah
sebagai wakil ketua bidang tani, Wakil Ketua Bidang Nelayan, Wakil Ketua
Bidang Perempuan dan Anak, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, dan Wakil
Ketua Bidang Komunikasi Politik.
Surat keputusan di atas, dikuatkan pula oleh beberapa hasil wawancara
dengan pengurus partai PDIP. Menurut Bapak Zainal Ismail sebagai sekretaris
PDIP Provinsi Jambi. Ia mengatakan ada tujuh orang perempuan dalam
struktur kepengurusan PDIP Provinsi Jambi dengan berbagai posisi sebagai
wakil. Ada Umi Syamsiatum

sebagai wakil ketua bidang tani, Veronica

Dianwaty sebagai wakil ketua bidang nelayan, Rosi Silvia sebagai wakil ketua
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bidang perempuan dan anak dan Linda Astuty sebagai wakil Ketua bidang
pariwisata dan Kemuning Gilang Pertiwi, M. Des sebagai wakil ketua bidang
komunikasi politik. Mekera termasuk kader PIDP perempuan dan pengurus
partai yang aktif, karena hampir setiap kali rapat-rapat mereka datang.
Kemudian dalam rapat, mereka juga tidak saja mendengar. Tetapi juga
memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide baru, terutama berkaitan
dengan jabatannya sebagai pengurus partai.100
Selajutnya hasil wawancara dengan Bapak Edison selaku wakil ketua
bidang organisasi. Ia mengatakan adanya empat orang perempuan dalam
kepegurusan organisasi partai PDIP Jambi, tujuan utama dilibatkannya
perempuan dalam pengurus partai, karena pimpinan merasa membutuhkan
pikiran dan tenaganya dalam membesarkan PDIP. Selain itu, perempuan yang
ikut dalam kepengurusan partai dapat belajar dan mengembangkan potensi
serta kemampuannya dalam dunia politik. Karena salah satu tugas partai politik
menurut UU adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan
memperhatikan keikutsertaan perempuan didalamnya. Kemudian empat orang
perempuan ini juga untuk memenuhi kriteria sebuah organisasi partai politik
yang harus mengikut sertakan perempuan 30% dalam kepengurusan partai
berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008.101
Kemudian menurut Linda Astuty, salah satu perempuan yang menjadi
pegurus partai. Ia mengatakan sangat senang menjadi kader dan ikut terlibat
dalam kepengurusan partai PDIP Provinsi Jambi sebagai wakil Ketua bidang
pariwisata. Dalam partai ini saya dapat berlajar banyak hal tentang dunia
politik dan sekaligus dapat meningkatkan karir politik. Sebagai wakil bidang
pariwisata saya juga menyampaikan pandangan dan ide pikiran saya kepada
pimpinan partai tentang pemberdayaan dan pengembangan pariwisata, karena
pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
masyarakat terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.102
100

Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Ismail, S.HI (Sekretaris PDIP), tanggal 29 Mei 2020
Hasil wawancara dengan Bapak Edison (Wakil Ketua Bidang Organisasi), tanggal 29 Mei 2020
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Hasil wawancara dengan Ibu Linda Astuty (Wakil Ketua Bidang Organisasi), tanggal 29 Mei
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Selajutnya menurut Rosi Silvia, ia mengatakan bahwa PDIP sangat
terbuka untuk kader-kader perempuan menjadi pengurus partai. Hal ini,
terbukti masuknya kami beberapa perempuan menjadi pengurus partai, saya
merasa partai ini sangat menjunjung tinggi konsep kesetaraan gender dan
toleransi. Kami perempuan dalam pengurus partai juga memberi pandangan
dan ide-ide kami terhadap perkembangan partai. Sehingga setiap kali rapat
kami perempuan selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan
kami, baik terhadap tugas dan tufoksi kami masing-masing atau pandangan
kami terhadap partai ini dimasa mendatang. 103
Dari beberapa hasil wawancara di atas dan berdasarkan surat keputusan
dewan pimpinan pusat PDIP di atas, dapat simpulkan bahwa implementasi
30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai PDIP Provinsi Jambi
menurut UU No 2 Tahun 2008 sudah terpenuhi. karena keterwakilan ini, dapat
dilihat dari struktur organisasi partai dan beberapa hasil wawancara dengan
pengurus partai, terlihat dalam struktur partai tersebut terdapat beberapa
perempuan yang menduduki sebagai wakil ketua diberbagai bidang seperti,
bidang tani, Nelayan, Perempuan dan Anak, dan Pariwisata, dll.
Walaupun sudah terpenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam pengurus
partai PDIP Provinsi Jambi, tetapi dari tujuh orang perempuan yang masuk
dalam pengurus partai tersebut tidak ada satupun yang menduduki jabatan atau
posisi yang strategis. Adapun yang dimaksud dengan jabatan atau posisi yang
strategis dalam kepengurusan sebuah organisasi termasuk partai politik adalah
seperti, ketua umum, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang organisasi,
wakil ketua bidang kehormatan Partai, dllnya.
Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga, pikiran dan ide serta
peran perempuan dalam PDIP Provinsi Jambi tersebut tidak begitu
berpengaruh

dan

mempengaruhi

keputusan-keputusan

partai.

Karena

perempuan-perempuan ini hanya bisa menyapaikan aspirasinya, tidak sebagai
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Hasil wawancara dengan Ibu Rosi Silvia (Wakil Ketua Bidang Perempuan), tanggal 29 Mei
2020
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orang atau pihak yang membuat keputusan. Ruang gerak yang tidak begitu
leluasa dalam kepengurusan partai, tentu tidak bisa membuat kebijakankebijakan yang strategis pula.
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Berdasarkan pasal 20 UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik
menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan
kabupaten/ kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah
30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik
masing-masing. UU ini memberikan peluang dan kesempatan kepada
perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Dengan bergabungnya
perempuan dalam kepengurusan partai politik dapat meningkatkan pengalaman
dan karir politiknya. Kemudian UU ini juga merupakan sebuah bukti untuk
meningkatkan hak-hak kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan
dalam dunia politik.
Kemudian melihat tercapai atau tidak implementasi Undang-undang
tersebut di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jambi.
Dapat dilihat dari surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor. 47/SK/DPP/W/VIII/2019, tanggal 21
Agustus 2019, tentang Dewan Pimpinan Wilayah Partai Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Provinsi Jambi Masa Bakti 2016-2021 sebagai berikut:104

104

Ketua

: Evi Suherman, SE

Wakil Ketua Bid. Organisasi dan Kaderisasi

: Nina Martini, BBA

Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu

: Drs. Adril Elfani

Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum dan HAM

: Irvan, SH

Wakil Ketia Bid. Komunikasi dan Hub. Media

: Drs. Husin

Wakil Ketua Bid. Perempuan dan Anak

: Marwiyah

Wakil Ketua Bid. Pendidikan dan Kebudayaan

: Dyah Widayanti, S.IP., MM

Wakil Ketua Bid. Pemuda dan Olahraga

: Afriansah, S.Pt

Wakil Ketua Bid. Agama dan Dakwah

: Sukran, S.Pd

SuratKeputusanDewanPimpinanPusat PDIP
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Wakil Ketua Bid. Hubungan antara Lembaga

: Hazizah

Wakil Ketua Bid. Pengabdian Masyarakat

: Hasyim Asyari

Wakil Ketua Bid. Koperasi dan Kewirausahaan : H. Abdul Haris, M. Hum
Sekretaris

: H. Mauli, SH

Wakil Sekretaris Bid. Organisasi dan Kaderisasi : Supardi
Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan Pemilu

: Ade Mardhan, S.Pd

Wakil Sekretaris Bid. Advokasi dan HAM

: M. Fajri, SH

Wakil Sekretaris Bid. Kom. dan Hub. Media

: Zulkarnain, M. I. Kom

Wakil Sekretaris Bid. Perempuan dan Anak

: Eni Rosita

Wakil Sekretaris Bid. Pend. dan Kebudayaan

: Novita Ningsih, S.Pd

Wakil Sekretaris Bid. Pemuda dan Olahraga

: Nurhadiyanto

Wakil Sekretaris Bid. Agama dan Dakwah

: Redi Iswahyudi

Wakil Sekretaris Bid. Hub. antara Lembaga

: Ihsanuddin, SE

Wakil Sekretaris Bid. Pengabdian Masyarakat

: Sri Endarwini, AM., Kep

Wakil Sek. Bid. Koperasi dan Kewirausahaan

: Tuti Alawiyah

Bendahara

: Rahmi Afrini

Wakil Bendahara

: Erwin Zulwari

Wakil Bendahara

: Eva Yanti, SE

Dalam surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) di atas tersebut terdapat 10 orang perempuan dari 28
orang pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jambi. Dari
berbagai posisi yang diduduki oleh perempuan diantaranya adalah sebagai
wakil ketua bidang organisasi dan kaderisasi, wakil ketua bidang perempuan
dan anak, wakil ketua bidang pendidikan dan kebudayaan, wakil ketua bidang
hubungan antara lembaga, wakil sekretaris bidang perempuan dan anak, wakil
sekretaris bidang pendidikan dan kebudayaan, wakil sekretaris bidang
pengabdian masyarakat, wakil sekretaris bidang koperasi dan kewirausahaan,
bendahara dan wakil bendahara. Menurut Thabroni M. Zuhri, Keputusan kaum
perempuan yang terjun kedunia perpolitikan tidak ada masalah dan biasa saja.
Sepanjang kaum perempuan itu mempunyai bakat dan minat serta kemampuan
yang memadai, tentu sebagaimana yang lainnya, bahwa perempuan berpolitik
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harus menjaga etika dan rambu-rambu ajaran agama. Karena peran politik
perempuan memang sangat dibutuhkan dan memang seharusnya perempuan
ikut sertakan dalam partai politik supaya aspirasi-aspirasi perempuan ini bisa di
dengar dan hak hak perempuan bisa dapat diwujudkan. Terlibatnya perempuan
dalam dunia politik agar kesetaraan gender itu tercipta.105
Berdasarkan keputusan dewan pimpinan pusat Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) di atas dikuatkan pula oleh hasil wawancara dengan
beberapa pengurus partai. Menurut ibu Nina Martini, BBA sebagai wakil
bidang organisasi dan kaderisasi PPP Provinsi Jambi. Menurutnya setidaknya
ada sepuluh orang perempuan yang terlibat aktif dalam kepengurusan partai
PPP, mulai dari posisi yang strategis seperti, bendahara umum (Rahmi Afrini),
wakil ketua bidang organisasi dan kaderisasi (Nina Martini, BBA), wakil ketua
bidang pendidikan dan kebudayaan (Dyah Widayanti, S.IP., MM), wakil ketua
bidang hubungan antara lembaga (Hazizah), dan wakil sekretaris bidang
koperasi dan kewirausahaan (Tuti Alawiyah). Nama-nama perempuan tersebut
sangat

berpengaruh

untuk

menentukan

bagaimana

Partai

Persatuan

Pembangunan (PPP) Provinsi Jambi kedepannya.106
Selajutnya menurut H. Mauli, SH sebagai sekretaris PPP, mengatakan
hal yang senada bahwa dalam kepengurusan PPP Provinsi Jambi terdapat
beberapa orang perempuan yang menempatkan posisi yang strategis
(bendahara, wakil ketua bidang organisasi dan kaderisasi dan wakil bidang
hubungan

antara

lembaga).

Perempuan-perempuan

ini

sangat

besar

pengaruhnya dalam membangun dan membesarkan partai PPP di Provinsi
Jambi. Selain itu, banyaknya perempuan dalam kepengurusan partai tidak saja
untuk memenuhi permintaan UU yang harus mengikut sertakan 30%
perempuan dalam kepengurusan partai, akan tetapi PPP memang sangat
membutuhkan ide, pikiran dan tenaga perempuan-perempuan yang potensial

105

Riska Wahyuni, Peran Politik Perempuan dalam Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah
Kota Bandar Lampung. Penelitian 2019.
106
Wawancara dengan Nina Martini (Wakil Ketua Organisasi dan Kaderisasi), tanggal 07 April
2020
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sudah berpengalaman dalam dunia politik untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap PPP.107
Kemudian menurut Rahmi Afrini, salah satu perempuan yang menjadi
pegurus partai PPP. Ia mengatakan kami perempuan dalam pengurus partai
PPP selalu diberikan kesempatan atau waktu oleh ketua untuk memberikan
pandangan, ide dan saran dalam setiap rapat. Ini artinya keberadaan kami
perempuan dalam pengurus partai ini sangat dihargai dan dibutuhkan. Sehingga
kehadiran kami tidak saja sebagai pelengkap. Kemudian dengan diberikannya
kesempat kepada kami, sehingga kami dapat mengembangkan pengalaman dan
karir politik.108
Selajutnya menurut Hazizah, PPP merupakan salah satu partai yang
sangat demokratis dan terbuka untuk siapa saja yang berkeinginan dan
memenuhi syarat menjadi kader partai termasuk perempuan didalamnya.
Kedemokratisasi PPP terlihat pada susun struktural organisasinya, dalam
strukturnya terdapat beberapa orang perempuan menjadi pengurus partai pada
jabatan yang strategis. Artinya Pengurus PPP tidak saja mementingkan lakilaki saja, tetapi lebih mementingang siapa yang berkualitas. Saya juga merasa
partai ini sangat menjunjung tinggi konsep kesetaraan gender dan toleransi.
Kemudian dalam setiap rapat kami perempuan selalu diberi kesempatan untuk
memberikan pandangan dan ide-ide kami terhadap perbaikan partai.109
Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat PPP dan uraian hasil
wawancara dengan beberapa pengurus partai PPP Provinsi Jambi di atas, dapat
simpulkan bahwa implementasi 30% keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan partai PPP menurut UU No 2 Tahun 2008 sudah terpenuhi. Ini
terlihat dari 28 orang pengurus partai terdapat 10 orang perempuan. Kemudian
keterwakilan perempuan di PPP tidak saja sebagai untuk memenuhi tuntutan
dari UU tersebut, akan tetapi PPP memang membutuhkan tenaga, pikiran dan
perannya dalam membesarkan partai. Sehingga ada beberapa perempuan dalam
107
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pengurus partai ditempatkan pada posisi-posisi yang sangat strategis seperti,
bendahara umum, wakil ketua bidang organisasi dan kaderisasi, wakil ketua
bidang pendidikan dan kebudayaan, wakil ketua bidang hubungan antara
lembaga, dan wakil sekretaris bidang koperasi dan kewirausahaan.
Beberapa posisi strategis yang diduduki oleh perempuan dalam pengurus
partai PPP, ini menunjukkan ada kepercayaan dan penghargaan dari ketua
umum PPP kepada kaum perempuan yang mempunyai bakat, kemampuan yang
potensial dalam dunia politik. Perempuan sebagai wakil ketua bidang
organisasi dan kaderisasi, artinya perempuan dipercayai dan diberi amanah
untuk mengerak organisasi partai mulai dari tingkat provinsi sampai sayap dan
ranting partai tingkat kecamatan dan desa, dalam rangka memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat untuk menubuhkan kepercayaan
ditengah masyarakat terhadap partai politik. Segingga secara otomatis
berdampak pada sistem pengkaderisasi partai, bila rasa kepercayaan itu tumbuh
dimasyarakat, maka partai tidak terlalu sulit untuk mencari kader dan suara
ditengah masyarakat bila ada pemilu. Peran menjadi ketua bidang organisasi
bukan tugas yang mudah, dan tugas ini tentu akan dilakukan oleh orang yang
mempunyai kemampuan berorganisasi yang baik, supaya roda arganisasinya
berjalan sesuai yang diingikan.
Selajutnya perempuan menjadi wakil ketua bidang hubungan antara
lembaga. Ini menunjukan kualitas perempuan-perempuan yang menjadi
pengurus partai PPP adalah perempuan pilihan dan mempunyai kemampuan
diplomasi dan negosiasi yang kuat, karena menjalinkan hubungan komunikasi
antara lembaga atau partai politik sangat diperlukan pengalaman, kemampuan
komunikasi, etika politik dan intelektual politik yang tinggi. Sehingga
terciptanya hubungan komunikasi yang harmonis dengan lembaga lainnya yang
didasari dengan sebuah kepecayaan yang kuat dan saling mengutungkan semua
pihak. Peran seperti ini, tentulah harus dilakukan oleh orang-orang yang
mempunyai kemampuan diplomasi dan negosiasi yang tidak diragukkan lagi,
karena ini sangat menyakut dengan integritas partai dimata lembaga dan partai
lainnya.
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Kemudian perempuan sebagai posisi wakil ketua bidang koperasi dan
kewirausahaan juga tidak kalah strategisnya dalam organisasi PPP, karena
untuk mengerakan partai tidak saja dari sistem dan iklim organisasi yang baik,
tetapi juga dari kemampuan sisi ekonomi yang memadai. Sehingga koperasi
dan kewirausahaan partai diharapakan dapat menghasilkan pundi-pundi uang
untuk menggerakankan mesin partai mulai dari tingkat Provinsi sampai
Kecamatan dan Desa. Peran dan tugas ini tentulah diberikan oleh ketua kepada
orang yang mempunyai pengalaman dan jiwa Entrepreneurship yang tinggi,
dengan tujuan untuk mengerak dan membesarkan partai PPP tidak terhambat
dari sesi ekonominya. Selajutnya dalam kepengurusan PPP Provinsi Jambi
posisi bendahara juga diduduki juga oleh seorang perempuan. Posisi ini juga
tidak kalah strategisnya setelah ketua umum dan sekretaris partai. Ini artinya
dalam kepengurusan PPP Provinsi Jambi banyak sekali perempuan-perempuan
hebat yang menjadi pengurus yang sudah berdedikasi dalam membesarkan
partai. Karena bendahara adalah orang yang harus mampu mengelola keuangan
partai dengan cara profesional, tentulah perempuan yang menjadi bendahara
orang berpengalaman dan mempunyai skill dalam bidang tersebut.
Uraian di atas, memperlihatkan bahwa PPP memang membutuhkan
tenaga, pikiran serta peran perempuan tersebut dalam membesarkan organisasi
partai kedeapannya, karena dengan banyaknya perempuan menduduki jabatan
pengurus yang trategis. Itu artinya suara perempuan sangat bisa mempengaruhi
keputusan yang diambil oleh partai. Karena perempuan juga sebagai pihak
yang terlibat dan berperan dalam membuat kebijakan organisasi. Sehingga
kehadiran perempuan dalam partai PPP tersebut, tidak hanya untuk memenuhui
tuntutan UU saja.
C. Mekanisme Rekrutmen Kader dan Pengurus Partai
Rekrutmen pengurus atau pengelolaan partai politik merupakan bagian
yang sangat peting dalam mempengaruhi kualitas partai politik. Jika
pengelolaan

keanggotaan

partai

berjalan

dengan

baik

dan

mampu

memaksimalkan fungsi partai politik, tentu dapat memperbaiki kualitas
demokrasi. Menurut Syamsuddin Haris dkk, kaderisasi merupakan hal penting
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bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan
partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai politik. Tanpa kaderisasi
kepemimpinan, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat
bergerak dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi
kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja
yang mandiri dan berkelanjutan.110
Menurut Haryanto, mengatakan ada dua 2 cara untuk melakukan
rekrutmen politik yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Pertama):
Rekrutmen politik terbuka adalah umum semua warga negara yang memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali
mempunyai: a). kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik
maupun jabatan pemerintahan. Kedua): Rekrutmen politik tertutup adalah
hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawankawan akrab penguasa, atau individu-inidividu yang mempunyai persamaan
agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa. 111
Kemudian menurut Hasibuan, menyebutkan dewasa ini cara seleksi
dikenal dengan dua metode yaitu metode ilmiah dan non ilmiah yaitu a)
Metode ilmiah adalah seleksi yang dilakukan berpedoman kepada kriteria dan
standar-standar tertentu; b) Non ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan
dengan tidak didasarkan pada criteria dan standar tertentu, melainkan hanya
berdasarkan kriteria saja.112
Setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan
kader yang kualitas bisa mengembangkan partai. Oleh karena itu, partai harus
melakukan proses rekrutmen kader dengan cara menarik yang menarik
perhatian masyarakat, serta langkah-langkah konkrit.

Dibawah ini akan

jelaskan bagaimana proses dan mekanis rekrutmen kader PDIP dan PPP.
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1. PDIP
Adapun proses penjaringan kader atau anggota baru di PDIP.113
a. Setiap orang dapat mendaftar diri sebagai anggota partai dengan
memenuhi persyaratan dari partai.
b. Mengisi formulis pendaftar dan mengikuti pelatihan, pendidikan, dan
pembinaan yang dilaksanakan oleh partai dengan materi pokok ideologi
partai yang bersumber dari ajaran Bung Karno.
c. Menandatangi surat perjanjian menjalan dan mempertahan ideologi
partai.
d. Masuk ke Sekolah kader partai (membentuk kesadaran ideologi, politik)
e. Menjadi anggota biasa partai
f. Untuk menjadi kader partai adalah anggota biasa yang telah dinyatakan
lulus dari pendidikan dan telah teruji dedikasi, loyalitas, dan
pengabdiannya kepada partai dan masyarakat umum.
g. Menjadi kader partai
h. Untuk menjadi anggota kehormatai partai adalah kader partai yang
berjasa luar biasa kepada partai dan pandangan serta sikap hidupnya
tidak bertentang dengan asas, jati, diri watak, dan tujuan partai.
i. Menjadi anggota kehormatan partai.
2. PPP.114
Anggota Biasa
a. Telah berusia 18 Tahun sudah atau pernah menikah
b. Setiap orang yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Khitthah dan Program Perjuangan
PPP dapat menjadi anggota PPP.
c. Mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti pelatihan kepemimpinan.
d. Perjanjian sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP
Anggota Kader
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a. Memenuhi syarat sebagai anggota biasa
b. Mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang dan memperoleh pendidikan,
pelatihan, dan bimbingan dari partai
c. Aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas
segala sesuatu yang diamanatkan PPP
Anggota Kehormatan
a.

Berkontribusi nyata untuk membesarkan partai

b. Sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam
yang memiliki visi sejalan dengan
c. tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi Anggota
Kehormatan
d. Setelah memenuhi persyaratan sebagai anggota biasa, anggota kader dan
anggota kehormatan, baru ditetapkan menjadi Anggota dan kepadanya
diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/atau sertifikat yang
ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang diusulkan
oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC.
Melihat proses dan mekanisme rekrutmen kader atau anggota PDIP dan
PPP Provinsi Jambi di atas, tanpak pengkaderan merupakan hal penting bagi
partai politik tersebut, karena kader atau anggota merupakan inti dari
kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai
politik. Oleh karenanya, partai politik harus menjaring kader-kader yang
potensial, cerdas dan berintegritas. Tanpa ada kader yang berkualitas, rasanya
sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melakukan
tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis mulai dari pusat sampat cabang,
ranting dan anak ranting di tingkat Desa. Kemudian kader juga sebagai tempat
transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam berpolitik. Sehingga
fungsi kader dapat mempersiapkan calon-calon pemimpin publik.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini terdapat sebuah temuan umum bahwa partai
politik tingkat Provinsi wajib mengimplementasi keterwakilan perempuan
minimal 30% dalam kepengurusan partainya ini berdasarkan UU No. 2 Tahun
2008 tentang partai politik. Karena keterwakilan perempuan sebagai salah satu
syarat sah partai politik untuk mengikuti kontestasi pemilu berdasarkan
peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasal 245. Selain itu, sebagai upaya
untuk menguatkan temuan umum penelitian di atas, berikut ini temuan-temuan
yang lebih spesifik dan sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian
diantarnya sebagai berikut:
1. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2008, merupakan perubahan dari UU No. 31
Tahun 2002 tentang partai politik. UU ini, lebih memperkuat dan
menyempurnakan lagi peranan partai politik dalam Negara demokrasi.
Didalam UU ini, ada beberapa pandangan yang baru terutama berkaitan
dengan peningkatan kesetaraan gender dalam kepengurusan partai dan
transparansi pengelolaan keuangan partai.
2. a. PDIP dapat simpulkan bahwa implementasi 30% keterwakilan perempuan
dalam kepengurusan sudah terpenuhi. Keterwakilan ini, dapat terlihat
dari 22 Orang pengurus terdapat 7 orang perempuan.
b. PPP dapat simpulkan bahwa implementasi 30% keterwakilan perempuan
dalam kepengurusan sudah terpenuhi. Keterwakilan ini, dapat terlihat
dari 28 Orang pengurus terdapat 10 orang perempuan.
Waluapun keterwakilan perempuan sudah dipenuhi, tetapi posisi
jabatan dalam pengurus partai yang menjadi perbedaan. Dalam PDIP
perempuan tidak ada yang menduduk jabatan strategis, tetapi di PPP banyak
perempuan yang menduduki jabatan strategis. Artinya ada partai yang hanya
sekedar untuk memenuhi ketentuan UU, tetapi ada juga partai memang
membutuhkan tenaga, pikiran dan peran perempuan dalam membesarkan
partai.
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c. Kader dan pengurus partai yang potensial dan berpengalaman merupakan
suatu yang penting untuk mengembangkan partai. Sehingga PDIP dan PPP
membuat mekanisme rekrutmen kader dengan cara berjejang, mulai dari
anggota bisa partai, kader partai, anggota kehormatan partai. Anggota biasa
harus mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dasar. Kader
Partai harus mengikuti sekolah partai (membentuk, membina kesadaran
ideologi dan politik). Anggota kehormatan partai harus yang berkontribusi
luar biasa serta sikap yang tidak bertentang dengan asas, jati, diri watak, dan
tujuan partai.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, ada beberapa
rekomendasi sebagai berikut:
1. Partai PDIP dan PPP Provinsi Jambi harus memberikan pendidikan politik
yang jujur dan berkeadilan kepada masyarakat terutama perempuan,
supaya meningkatkan pengetahuan dan perannya dalam dunia politik.
2. Partai PDIP dan PPP Provinsi Jambi harus mengedepan kesetaraan gender
sebagai isu yang penting dalam dunia politik dan mengjaring perempuanperempuan potensial dan berkualitas menjadi pengurus partai politik.
3. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan PDIP dan PPP Provinsi
Jambi diharapkan tidak saja untuk memenuhi UU, tetapi memang
dibutuhkan tenaga, pikiran dan perannya dalam mengembangkan partai.
C. Saran
Dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian
ini, mulai mencari data dan lainnya, kemudian juga terfokus hanya kepada
PDIP dan PPP Provinsi Jambi sangat memungkinkan belum oftimal untuk
mendiskripsikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.
Untuk itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan
yang penelitian yang lebih komprehensif dan lebih meluas lagi yang
berhubungan dengan hal tersebut. Sehingga diharapakan keterwakilan
perempuan yang berkualita dalam dunia politik semakin meningkat.
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