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PENGANTAR
Puja dan puji syukur senantia kami persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, cq Deputi Kesetaraan Gender bekerjasama
dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM) dapat
menyusun Modul Penguatan Kapasitas Perempuan Potensial Bakal Calon Kepala
Daerah. Penyusunan modul ini adalah bagian dari upaya dan langkah strategis
Deputi Kesetaraan Gender untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan
yang dihadapi oleh perempuan untuk menjadi pimpinan di daerahnya.
Penyusunan modul ini melalui proses yang cukup menyita waktu, komitmen
yang kuat serta konsentrasi pemikiran yang serius oleh para penyusun modul dan
melibatkan berbagai pihak seperti:i Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilu, Badan Pusat Statistik, dan Ahli Personal Branding serta Kementerian PP-PA.
Melakukan wawancara khusus dengan Perempuan Calon Kepala Daerah yang kalah
dan yang menang pada Pilkada serentak tahun 2015. Pada setiap Forum Group
Disscussion (FGD), penyusunan modul melibatkan perempuan kader partai politik,
perempuan pimpinan Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, mantan anggota DPR
dan DPRD serta akademisi. Oleh sebab itu, penyusunan modul ini merupakan hasil
pemikiran transformatif dari berbagai pihak yang disusun secara sistematik oleh
para pakar/ahli dibidangnya sehingga memiliki tingkat keakuratan dan validitas
yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
Modul ini adalah panduan untuk melakukan pendidikan politik guna
membangun kualitas para tokoh perempuan yang potensial siap maju menjadi
bakal calon kepala daerah. Oleh sebab itu, peserta akan dilatih oleh fasilitator yang
ahli dibidangnya masing-masing. Dari pelatihan ini diharapkan dapat diperoleh
pengetahuan yang komprehensif yang dapat menjadi bekal dalam menyiapkan diri
bersaing untuk meraih kemenangan pada pemilihan kepala daerah.

7

Namun demikian, kami mengharapkan masukan pemikiran, kritik dan
sarannya untuk perbaikan

modul dan penyusunannya. Kami mengucapkan

terimakasih kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan modul
dan secara khusus kepada para Pakar Lembaga Kajian dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat (LKPPM) yang memfasilitasi penyusunan modul Penguatan
Kapasitas Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima amal ibadah yang
terlibat dalam penyusunan modul ini. Terimakasih.

Deputi Kesetaraan Gender,

ttd
Heru Prasetyo Kasidi
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Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat – LKPPM

PRAWACANA
Ketika aku menjadi perempuan pertama yang menjadi Walikota San Fransico, aku
sadar bahwa aku selalu diuji – oleh pers, oleh bawahan, oleh kepala departemen. ...
Jelaslah, lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil dalam dunia politik dibandingkan
laki-laki. Perempuan harus selalu membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa
diandalkan. (Dianne Feinstein, 1992).

ALHAMDULILLAH, modul pelatihan ini telah dapat diselesaikan dengan
baik sesuai jadwal yang ditentukan. Oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, modul ini secara
resmi diberi label Modul/Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan
Potensial Bakal Calon Kepala Daerah.
Modul ini lahir berkat kerjasama yang baik dan menyenangkan
antara Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (cq. Asisten Deputi Kesetaraan
Gender Bidang Politik Hukum dan Hankam) dengan Lembaga Kajian dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM). Kementerian PP&PA
memfasilitasi penyusunan modul dengan arahan substansi yang cermat
dan profesional dan sementara LKPPM menyiapkan para pakar politik,
gender, dan statistik. Juga melibatkan berbagai kalangan lainnya dalam
pembahasan draft-draft modul dalam lima kali putaran focused grup
discussion.
Terdapat sembilam materi yang menjadi menu dalam modul ini,
yaitu: [i] Keutamaan Kepemimpinan Perempuan dalam Politik di
Indonesia; [ii] Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Agama dan
Sosial Budaya; [iii] Strategi Pencalonan Perempuan dalam Pilkada; [iv]
Strategi Perolehan Suara Perempuan Calon Kepala Daerah pada Pilkada;
[v] Perempuan dan Personal Branding dalam Pilkada; [vi] Strategi
Kampanye dalam Pilkada; [vii] Mengawal Suara dalam Pilkada; [viii]
Transformasi Konflik di Daerah; dan [ix] Perempuan Kepala Daerah dan
Kebijakan Publik yang Responsif Gender.
Materi pertama “Keutamaan Kepemimpinan Perempuan dalam
Politik di Indonesia” berusaha menjelaskan dan menyajikan hakikat
kepemimpinan, potret perempuan dalam politik, dan soal pentingnya
kepemimpinan perempuan dalam panggung politik dan kekuasaan di
Indonesia. Materi dalam modul ini, perempuan potensial bakal calon
kepala daerah diharapkan memiliki pemahaman betapa perempuan
9

Indonesia harus tampil dan mengambil peran lebih besar dalam
mengendalikan kekuasaan dan mengelola pembangunan daerah.
Materi kedua “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Agama
dan Sosial Budaya” berusaha menjelaskan bagaimana agama-agama (yang
dianut di negeri ini) memandang dan memberi posisi kepada perempuan
dalam dunia politik, juga bagaimana eksistensi perempuan Indonesia di
arena politik dari sudut pandang sosial budaya yang beragam.
Materi ketiga “Strategi Pencalonan Perempuan dalam Pilkada”
berusaha menjelaskan bagaimana perempuan potensial di daerah menjadi
figur yang patut diperhitungkan oleh partai politik dalam menentukan
kandidat kepala daerah. Dengan materi ini, perempuan potensial itu
dibekali pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan peluang yang
diberikan regulasi berikut bagaimana mendefinisikan dan memosisikan
diri sebagai figur penting dan memiliki kapasitas sehingga dinilai layak
dicalonkan oleh partai politik dalam pilkada.
Materi keempat “Strategi Perolehan Suara Perempuan Calon Kepala
Daerah pada Pilkada”. Ini penting, sebab betapapun perempuan potensial,
berhasil menjadi calon kepala daerah, mereka tentu masih perlu berjuang
dengan cerdas bagaimana strategi mengumpulkan suara minimal untuk
bisa menang di pilkada. Materi ini berusaha memberikan pemahaman dan
tips-tips mengenai hal itu.
Materi kelima “Perempuan dan Personal Branding dalam Pilkada.
Memiliki potensi dan kapasitas diri saja dalam kontestasi politik seperti
pilkada tidaklah cukup. Perlu ada upaya-upaya yang sah dan wajar untuk
menyatakan kapada partai politik dan publik luas bahwa “saya bisa dan
berbeda dengan yang lain. Saya layak pilih dan mampu menjadi pemimpin
yang membawa kemajuan”. Perlu strategi mencitrakan diri secara cerdik
ke publik sebagai figur perempuan pemimpin yang hebat dan amanah.
Materi personal branding sangat membantu untuk itu.
Materi keenam “Strategi Kampanye dalam Pilkada”. Kampanye
merupakan salah satu bagian penting dalam kontestasi politik seperti
pilkada. Ia (kampanye) mesti dirancang dengan baik dan tepat jika ingin
mendapat dukungan besar pemilih dalam kontestasi. Strategi kampanye
kandidat menjadi faktor penting dalam meraih simpati publik dan
dukungan pemilih. Menyadari hal itu, modul ini turut menyajikan materi
tersendiri soal strategi kampanye dalam pilkada.
Materi ketujuh “Mengawal Suara dalam Pilkada”, ini tidak kalah
pentingnya. Bagi para kandidat, ini kerja “terakhir” dari serangkaian
proses dalam pilkada. Setiap suara yang diperoleh harus dijaga dan
dikawal dengan ketat hingga ke tingkat penetapan hasil pilkada. Satu
suara sangat berharga dan tidak boleh berpindah tangan. Bagaimana
strategi mengawal suara dalam pilkda? Materi ini berusaha menjawab
pertanyaan tersebut.
Materi kedelapan “Transformasi Konflik di Daerah”. Potensi konflik
di daerah sangat besar seiring dengan pluralitas masyarakat serta bertalitemalinya berbagai macam kepentingan, dan sewaktu-waktu dapat
meledak. Perempuan potensial bakal calon kepala daerah – terlebih lagi
jika mereka terpilih sebagai kepala daerah – perlu memiliki pemahaman
yang kuat mengenai hal itu. Mereka perlu memiliki kemampuan dalam
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memeta potensi konflik di daerahnya berikut kemampuan mengelola dan
melakukan transformasi terhadap konflik-konflik yang terjadi. Materi
transformasi konflik berusaha mengantar perempuan-perempuan
potensial bakal calon kepala untuk memahami hal itu.
Materi kesembilan “Perempuan Kepala Daerah dan Kebijakan
Publik yang Responsif Gender”. Salah satu tugas penting seorang kepala
daerah terpilih adalah menyusun kebijakan pembangunan daerah. Salah
satu acuan
dalam menyusun kebijakan itu adalah visi-misi yang
ditawarkannya ketika masa kampanye. Kebijakan yang disusun harus
dipastikan responsif gender, dan itu harus tercermin sebelumnya di dalam
visi-misi di samping yang ditetapkan secara top down dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM/P) Nasional.
Bagaimana menyusun kebijakan responsif gender, prinsip-prinsip apa saja
yang ada di dalamnya, mencakup aspek-aspek apa saja, dan bagaimana
strategi impelementasinya? Materi kesembilan ini berusaha menyajikan
dengan baik hal-hal tersebut.
LKPPM berterima kasih kepada Kementerian PP&PA, khususnya
Deputi Kesetaraan Gender serta Asisten Deputi Kesetaraan Gender
Bidang Politik Hukum dan Hankam yang berkenan memberi amanah
kepada LKPPM untuk menyiapkan, menyusun dan mensistematisasi
modul pelatihan ini. Terima kasih pula kepada teman-teman pakar yang
telah bersedia meluang waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyusun
materi-materi dalam modul ini.
Sangat disadari modul ini masih memiliki kekurangan-kekurangan,
dan kami terbuka menerima kritik dan saran untuk penyempurnaannya di
masa-masa mendatang. Semoga modul ini memberi manfaat.
Jakarta, Juni 2016
Direktur Eksekutif LKPPM
Selaku
Koordinator Tim Penyusun

ttd
Dr. Abdul Aziz SR
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Panduan I

PANDUAN I
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
DALAM POLITIK INDONESIA

1

PANDUAN 1
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK INDONESIA
INTISARI PANDUAN

Modul ini berisi tentang paradigma
kepemimpinan perempuan dalam
politik

di

Indonesia

yang

responsif

gender.
TUJUAN PEMBELAJARAN

Memberikan pemahaman kepada peserta
tentang

dasar-dasar

sebagai

bagian

kepemimpinan

dari

hak

politik

perempuan dan perannya yang penting
dalam politik di Indonesia dalam
proses

pengambilan

kebijakan

yang

responsif gender.
KOMPETENSI UTAMA

Peserta

mendapatkan

pemahaman

mengenai teori, syarat-syarat, sifat dan
tipe kepemimpinan perempuan, serta
kesetaraan gender yang menjadi dasar
pemenuhan

hak

perempuan

untuk

menjadi pemimpin politik
KOMPETENSI

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta

PENDUKUNG

diharapkan:
1. Mampu memahami peran perempuan
sebagai pemimpin dalam politik di
Indonesia.
2. Memahami syarat-syarat menjadi
seorang pemimpin yang responsif
gender.
3. Memahami strategi yang harus
dilakukan untuk menjadi pemimpin
politik di Indonesia.
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SESI 1 :
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK INDONESIA
�

WAKTU : 120 Menit

�

KOMPETENSI UTAMA
Peserta mendapatkan pemahaman mengenai teori, syarat-syarat,
sifat dan tipe kepemimpinan perempuan, serta kesetaraan gender
yang menjadi dasar pemenuhan hak perempuan untuk menjadi
pemimpin politik

�

KOMPETENSI PENDUKUNG
1. Mampu memahami peran perempuan sebagai pemimpin dalam
politik di Indonesia.
2. Memahami syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang
responsif gender.
3. Memahami strategi yang harus dilakukan untuk menjadi
pemimpin politik di Indonesia.

�

METODE :
1. Curah Pendapat
2. Diskusi

�

ALAT/BAHAN :
1. Presentasi ppt
2. Formulir merumuskan rencana aksi

�

ALUR FASILITASI :
1.

Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi yang menjadi
materi dasar dalam pelatihan. Dalam sesi pertama fasilitator
membuka wacana tentang perempuan sebagai pemimpin dalam
berbagai bidang kehidupan dengan contoh-contoh yang ada
dalam sejarah di Indonesia.
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2. Narasumber

menjelaskan

tentang

materi

kepemimpinan

perempuan dan sistem politik di Indonesia dan kemudian
membuka diskusi serta tanya jawab.
3. Fasilitator menjelaskan tentang pentingnya seorang perempuan
untuk menjadi pemimpin agar mampu menjadi penentu
kebijakan yang responsif gender.
4. Fasilitator

membagikan

kuesioner

bagi

peserta

untuk

mengetahui sifat kepemimpinan di para peserta pelatihan.
5. Fasilitator menjelaskan tugas individual tentang membuat
rencana aksi tindak lanjut, dan membagikan formnya. Form
akan diisi pada akhir sesi.
6. Fasilitator menutup sesi.
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A. Pengantar
1. Kondisi Demografi, Sosial dan Politik Perempuan
Berdasarkan sensus penduduk (SP) 1971-2010, jumlah penduduk
Indonesia mengalami kenaikan menjadi dua kali lipat selama hampir 40
tahun dari sekitar 118 juta pada tahun 1971 menjadi 238 juta pada 2010.
Berdasarkan

jenis

kelamin,

penduduk

laki-laki

tercatat

sebanyak

119.630.913 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa.
Menurut kelompok umur, penduduk usia 0-4 tahun, berjumlah 22.678.702
jiwa (9,54 persen), sedangkan penduduk usia 15-64 tahun, sebanyak
156.982.218 jiwa (66 persen), dan kelompok penduduk usia 65 tahun ke
atas (lansia) sebanyak 12.062.388 jiwa (5,1 persen).
Jumlah kaum perempuan Indonesia dewasa ini diperkirakan
mencapai 50,3% dari 238,452,952 total penduduk. Dari jumlah ini, kaum
tani diperkirakan berjumlah 70% dari total penduduk atau lebih dari 150
juta jiwa. Akan tetapi sebagai akibat dari watak patriarki feodal yang masih
kental melekat di kalangan masyarakat pedesaan, akses kaum perempuan
ini dalam berbagai peran kehidupan juga menjadi jauh lebih rendah dari
kaum lelaki.
Secara kuantitas, perempuan di Indonesia, jumlahnya lebih banyak
dibandingkan dengan laki-laki, sehingga implikasi peran serta mereka
dalam kancah kemasyarakatan seharusnya memiliki potensi yang sangat
besar. Namun hal ini belum dimaksimalkan oleh lingkungan (masyarakat)
mau pun lembaga pemerintahan yang berfungsi memberikan tuntunan
pemberdayaan perempuan. Mestinya era reformasi memberikan angin
segar bagi kaum perempuan dengan mendapat kesempatan lebih dalam
hak politiknya. Sehingga dapat memupus sistem ketidakadilan yang telah
mapan karena menyangkut hubungan kekuasaan antar pribadi yang
melibatkan semua orang.
Struktur budaya patriarki di Indonesia, memberi pengaruh yang tidak
berpihak terhadap mereka untuk mencapai peran kesetaraan dengan kaum
laki-laki dalam berbagai bidang baik sosial, terutama dalam bidang politik.
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Terbukti dalam konstruksi budaya tersebut, perempuan pada umumnya
masih dianggap subordinat, mendapat stereotipe lemah, tidak kuat, manja,
juga dianggap perannya hanya mengurusi rumah tangga dan peran
domestik lainnya. Stereotipe dan mitos tersebut sangat menghambat
perempuan untuk terjun ke ranah publik, khususnya dalam peran politik.
Perempuan juga mendapat banyak hambatan sebelum berkarier politik,
karena dibenturkan oleh peran domestik dan biologisnya. Sebut saja dalam
partisipasi perempuan dalam politik masih sebatas mobilized partisipation
yaitu partisipasi yang bukan dari kesadaran diri sendiri, melainkan karena
dimobilisir oleh orang lain untuk berpartisipasi. Masih banyak kendala
yang dihadapi oleh perempuan, dalam kaitan peran politiknya. Hal ini juga
dipengaruhi oleh proses pendidikan di Indonesia, masih kurang berjalan
dengan

baik.

Peran

perempuan

Indonesia

dalam

proses

pembangunan belum maksimal dan bahkan sebenarnya dikerdilkan dalam
hal potensi.
Dengan ditetapkannya kuota perempuan dalam parlemen sebesar
30%, dirasakan masih kurang dan tidak bisa menjadi problem solution
untuk perempuan yang ingin berperan aktif dalam ranah politik.
Kenyataannya, banyak partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut.
Hal ini disebabkan masih banyak kendala bagi perempuan, seperti
kemampuan biaya berkampanye dan operasional untuk mencapai karir
politiknya. Sementara semua biaya tersebut, harus dibantu dan didukung
oleh suaminya yang setiap hari mencari nafkah. Pertanyaan mendasarnya
adalah, apakah para suami bersedia memberi dukungan dana kepada istriistri mereka yang ingin terjun ke dalam dunia politik?
2. Kesenjangan Peran Perempuan dalam Pembangunan
Permasalahan
pembangunan

adalah

mendasar
peran

yang
dan

terjadi
partisipasi

selama

ini

dalam

perempuan

dalam

pembangunan yang masih dianggap rendah, sehingga terjadi kesenjangan
gender antara peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan perempuan. Kondisi tersebut berdampak
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pada rendahnya kualitas hidup perempuan terutama bidang ekonomi dan
politik, serta sosial budaya.
Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat
diperlihatkan oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan
untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses kaum hawa terhadap
sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.
Meskipun penghasilan pekerja perempuan memberikan konstribusi yang
cukup signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, namun
perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dalam
keluarga. Kesemua ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses
dan manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan, antara lain
ditandai oleh rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
yaitu 51,2% dibanding laki-laki yaitu 83,6% (Susenas 1999).
Kesetaraan gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan
telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam
perencanaan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan yang
akan

dilakukan

dalam

lima

tahun

ke

depan

diarahkan

untuk:

meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan
publik; meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang
pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan;
menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari
berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; serta memperkuat
kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarustamaan gender dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk
pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan
statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Meskipun hingga 2015, banyak hasil pembangunan yang telah
dicapai, namun beberapa permasalahan masih akan dihadapi pada tahuntahun selanjutnya. Permasalahan tersebut, antara lain adalah masih
rendahnya

nilai

Indeks

Pembangunan

Gender

(Gender-related

Development Index, GDI). Hal ini berarti ketidaksetaraan gender di
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berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dihadapi di
masa mendatang. Masih banyaknya hukum dan peraturan perundangundangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak
peduli anak; masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan
anak,

serta

kebutuhan

tumbuh

kembang

anak

belum

menjadi

pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
masih rendahnya dukungan peran masyarakat dalam pemberdayaan,
peningkatan kesejahteraan, perlindungan bagi perempuan dan anak,
termasuk kapasitas kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. Masalah
lain yang belum teratasi adalah masalah perdagangan, kekerasan, serta
eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
3. Fenomena Pemimpin Perempuan di Indonesia
Secara khusus, isu keterwakilan perempuan di

lembaga legislatif

menjadi sangat strategis. Dikatakan bahwa setiap kelompok sosial memiliki
kepentingan yang berbeda karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi,
sejarah penindasan, dan hambatan budaya atau ideologi yang mereka
hadapi ( Paxton & Hughes , 2007) . Oleh karena itu, jika grup tidak dapat
diwakili dengan baik oleh kelompok lain, mereka harus diwakili oleh diri
mereka sendiri dalam arena politik ( Williams 1998 , seperti dikutip dalam
Paxton & Hughes , 2007) . Sejalan dengan argumen ini , karena sosialisasi
yang berbeda dan pengalaman hidup , perempuan berbeda dari laki-laki .
Dengan demikian, diasumsikan bahwa perempuan akan membawa nilai,
pengalaman dan keahlian yang berbeda ( Phillips 1995, seperti dikutip
dalam Paxton & Hughes , 2007) . Untuk itu , perempuan harus hadir dalam
arena politik .
Dalam politik dan kemasyarakatan, peran perempuan merupakan hal
yang penting, namun lebih penting lagi adalah pembagian peran gender
yang adil antara perempuan dan laki-laki. Selama berabad-abad, bahkan
mungkin sejak manusia ada, perempuan dan laki-laki tidak diperlakukan
sama. Misalnya, dalam kehidupan manusia modern, anak laki-laki
umumnya diberikan banyak kesempatan untuk pendidikan dibandingkan
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anak perempuan. Perbedaan-perbedaan ini akan dimasukkan dalam istilah
gender, yang mengacu pada fakta bahwa pria dan wanita tidak menikmati
status kekuasaan yang setara dalam masyarakat. Sebagai contoh, laki-laki
memiliki suara lebih besar dalam pengambilan keputusan, juga, mereka
mendapatkan hak milik yang lebih dari perempuan.
Selama ratusan tahun, telah terbentuk dalam masyarakat bahwa lakilaki dan perempuan, masing-masing harus melakukan peran tertentu.
Umumnya, peran laki-laki berbeda dengan perempuan. Misalnya pria
berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan
perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, terdapat
anggapan selama ini, bahwa laki-laki disebut “maskulin” dengan
kecenderungan bersikap agresif, sedangkan wanita disebut “feminin”,
dengan kecenderungan bersikap penurut (jinak). Diharapkan terjadi
perubahan dalam masyarakat dengan menghilangkan perbedaan dan
ketimpangan yang terjadi selama ini. Saatnya mewujudkan kesetaraan
gender secara adil, sehingga diharapkan peran perempuan dapat
berkontribusi langsung pada ketahanan sebuah keluarga yang menyangkut
ketahanan ekonomi, psikologis, budaya dan ketahanan sosial, serta
meningkatkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik.
Keterwakilan perempuan di pemerintahan daerah telah membuat
perubahan besar. Penelitian tentang Panchayat (dewan lokal) di India,
ditemukan bahwa di suatu daerah dengan jumlah anggota dewan
perempuan 62%, maka jumlah proyek air minum di sana lebih tinggi,
dibandingkan daerah dengan mayoritas anggota dewannya laki-laki. Di
Norwegia, kehadiran perempuan di dewan kota memberikan dampak pada
perluasan program perlindungan dan kesejahteraan anak.1
Apa yang berbeda di Indonesia, jika daerah yang dipimpin oleh
seorang perempuan dan seorang laki-laki? Misalnya, Walikota Surabaya,
Tri Rismaharini membuat perubahan besar dengan menutup lokalisasi
1R. Chattopadhyay and E. Duflo, 2004, “Women as Policy Makers: Evidence from a
Randomized Policy Experiment in India,” Econometrica 72(5), pp. 1409–1443; K. A.
Bratton and L. P. Ray, 2002, “Descriptive Representation: Policy Outcomes and Municipal
Day-Care Coverage in Norway,” American Journal of Political Science, 46(2), pp. 428–437.
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pekerja seks komersial (PSK) di Surabaya yang biasa disebut Dolly.
Lokalisasi itu sudah ada selama puluhan tahun. Ironisnya walikotawalikota sebelumnya yang dijabat oleh wali kota laki-laki, tidak mampu
(terkesan tidak bertminat) untuk menutup tempat prostitusi terbesar di
Asia Tenggara tersebut. Risma sebagai wali kota perempuan pertama hadir
membawa program-program perlindungan anak dan perempuan. Programprogram ini berkorelasi dengan posisinya sebagai perempuan. Risma
dikenal sebagai pelindung anak. Dia selalu berdialog dengan anak yang
ditemuinya di mana saja. Kota Surabaya di bawah kepemimpinan
politiknya, selalu mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak dari
Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Penghargaan ini diraih
Surabaya selama tiga kali berturut-turut, sejak 2011-2013. Bahkan, Risma
memenangi The Second International Festival for Ideal Mother Award, dari
Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization (ISESCO),
Universitas Kairo, Mesir. Saat menerima penghargaan tersebut, Risma
diberi

kesempatan

untuk

berpidato

tentang

program-program

perlindungan anak dan perempuan di Kota Surabaya.
B. Pentingnya Perempuan menjadi Pemimpin Politik
1. Hak Perempuan bagian dari HAM
Sebelum pembahasan mengenai peran perempuan, sebaiknya
terlebih dahulu dibahas tentang seks dan gender untuk memahami
konstruksi sosial dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam
masyarakat. Bahwa seks mengacu pada hal-hal yang sifatnya biologis untuk
membedakan perempuan dan laki-laki, seperti kromosom, alat reproduksi
dan lain-lain yang sifatnya biologis. Sedangkan gender mengacu pada
cakupan yang lebih luas, yakni tentang intepretasi sosial-budaya, prilaku
sosial-budaya laki-laki dan perempuan, feminimitas, dan maskulinitas.
Gender

merupakan

proses

sistem

stratifikasi

dan

struktur.

Stratifikasi bermakna, laki-laki lebih banyak memiliki status dan kekuasaan
dari pada yang dimiliki oleh perempuan dalam sebuah kelompok.
Perempuan diperlakukan tidak setara dibandingkan dengan laki-laki.
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Struktur adalah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, baik di rumah
maupun di tempat kerja. Hal ini melegitimasi siapa yang lebih berwenang
untuk mengatur kehidupan. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam akses
terhadap hak-hak dan kekuasaan. Stratifikasi gender mengacu pada
ketimpangan distribusi kesejahteraan, kekuasaan, dan hak istimewa antara
laki-laki dan perempuan. Identitas gender adalah konsep yang kita miliki
tentang diri kita sebagai laki-laki atau perempuan.
Konstruksi sosial adalah sesuatu yang sehari-hari terjadi dalam
hidup kita dan mungkin tidak kita sadari. Konstruksi sosial dalam gender
tanpa sadar menempatkan perempuan dan laki-laki dalam segregasi. Jenis
kelamin sebenarnya tidak berarti apa-apa, namun memiliki makna karena
masyarakat memberi makna. Konstruksi sosial adalah bagaimana
masyarakat mengidentifikasi hak kelompok-kelompok tertentu. Misalnya,
Anda seorang perempuan ataukah Anda seorang laki-laki, karena
masyarakat mengidentifikasi Anda sebagai laki-laki ataupun perempuan,
bukan karena Anda memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan.
Sama seperti Anda diklasifikasikan sebagai orang yang menempati kelas
sosial tertentu, entah kelas bawah, kelas menengah ataupun kelas atas.
Menurut Judith Lorber, dalam bukunya Night To His Day: The
Social Construction of Gender, konstruksi sosial gender dimulai ketika
jenis kelamin kita didentifikasi pada saat lahir. Ketika bayi lahir, hal
pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelamin bayi untuk
menentukan apakah laki-laki atau perempuan. Inilah awal dari proses
konstruksi sosial gender. Setelah mereka diklasifikasikan sebagai laki-laki
atau perempuan, orang tua menjadi bagian dari proses sosial ini karena
mereka

mulai

memberi

pakaian

dengan

jenis

dan

warna

yang

menunjukkan jenis kelamin. Lazimnya, untuk bayi perempuan diberi
pakaian berwarna pink, sedangkan bayi laki-laki diberi pakaian berwarna
biru tua. Jadi masyarakatlah yang menjadikan warna sebagai simbol untuk
membedakan anak laki-laki dari perempuan. Setelah itu, anak-anak
tumbuh mulai belajar bagaimana mereka seharusnya berprilaku dengan
mengamati dan meniru orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Gadis-
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gadis harus berprilaku seperti ibunya dan anak laki-laki berprilaku seperti
ayah mereka. Setiap jenis kelamin diharapkan untuk berpakaian dan
bertindak dengan cara tertentu, namun perilaku ini kemudian mengarah
pada stereotip. Seterotipe adalah pandangan masyarakat tentang sesuatu,
tetapi pandangan umum itu belum tentu merupakan pandangan yang
benar, bahkan lebih banyak menggeneralisasi.
Allan G. Johnson, penulis buku Patriarki, mengemukakan beberapa
stereotip yang sangat umum tentang perempuan dan laki-laki. Sterotip lakilaki memiliki “kekuatan, efisien, berdaya saing, tangguh”. Adapun stereotip
perempuan

seperti

“inefisien,

berbagi

kasih

sayang,

kepedulian,

emosional". Johnson menyatakan sesuatu yang sangat menarik, "kekuatan
menjadikan laki-laki tampak seksi, bukan pada perempuan”.

Stereotip

efisien untuk laki-laki dan inefisien bagi perempuan memberikan arti
ganda karena perempuan tidak efisien, dengan kata lain tidak terampil
dibandingkan laki-laki. Pendapat masyarakat (stereotip) tentang gender
menjelaskan bahwa laki-laki harus memiliki kekuatan. Pandangangan
masyarakat ini adalah salah satu hal yang berkontribusi terhadap
konstruksi sosial gender dengan membuat laki-laki tampak seperti
memiliki lebih banyak kekuasaan dan hak istimewa atas perempuan.
2. Kesetaraan Gender
Konstruksi sosial ini bergantung pada penampilan fisik. Perempuan
yang lemah, sedangkan laki-laki itu kuat maka laki-laki harus menjadi
orang yang berkuasa. Konstruksi sosial yang timpang ini harus diakhiri.
Konstruksi sosial gender dalam masyarakat tidak menguntungkan
perempuan, maka perlu dilakukan dekontruksi sosial. Gerakan feminisme
cukup berhasil melakukan dekonstruksi sosial dalam hal gender, walaupun
penuh tantangan. Di Indonesia, pengaruh gerakan ini sangat kuat, namun
juga masih penuh tantangan. Tantangannya meliputi aspek kultural, sosial
dan ekonomi. Laki-laki juga merupakan faktor penghambat. Laki-laki yang
diuntungkan dengan konstruksi sosial gender, merasa kedudukannya yang
lebih tinggi dan lebih superior daripada perempuan. Budaya patriarki di
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sebagian besar masyarakat Indonesia memperkuat resistensi laki-laki
dalam relasi gender dengan perempuan. Maka kesetaraan gender (gender
eqality) menjadi perhatian banyak pihak.
UNFPA dalam pernyataannya menyerukan: “Kesetaraan gender
merupakan hak asasi setiap manusia yang harus diperjuangkan.
Perempuan berhak untuk hidup bermartabat dan bebas berkehendak serta
bebas dari rasa takut. Memberdayakan perempuan juga merupakan hal
yang sangat diperlukan untuk memajukan pembangunan dan mengurangi
kemiskinan. Perempuan yang berdaya berkontribusi pada kesehatan atau
produktivitas seluruh keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan
prospek bagi generasi berikutnya. Namun masih saja berlangsung
diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk
kekerasan berbasis gender, diskriminasi ekonomi, ketidakadilan kesehatan
reproduksi

serta

praktek-praktek

tradisional

yang

membahayakan

perempuan. Sepanjang dan setelah keadaan darurat kemanusiaan,
terutama konflik bersenjata, maka perempuan dan anak-anaklah yang
harus menanggung kesulitan besar. Selama lebih dari 30 tahun UNFPA
telah berada di garda terdepan memberikan advokasi bagi perempuan,
mempromosikan reformasi hukum dan kebijakan, pengumpulan data yang
sensitif gender, dan mendukung proyek-proyek yang dapat meningkatkan
kesehatan perempuan serta memperluas pilihan mereka dalam kehidupan.”
Dengan berbagai program dan aksi pemberdayaan perempuan,
timbullah kesadaran umum tentang kesetaraan gender yang sudah terjadi
di berbagai sektor, terutama di perkotaan dan kelas menengah. Budaya
patriarki, di mana laki-laki memiliki posisi dominan makin lama makin
hilang. Perempuan memiliki posisi yang sudah lebih baik dalam
pengambilan keputusan, baik di rumah, tempat kerja, organisasi sosialpolitik maupun di pemerintahan. Namun demikian, diskriminasi memang
masih terjadi, dan perempuan masih menjadi sasaran umum tindak
kekerasan. Pemerintah dan kelompok-kelompok dalam masyarakat pun
bekerja keras menghapus kekerasan terhadap perempuan. Banyak regulasi,
program dan kegiatan pencegahan kekerasan dan penangangan perempuan
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korban kekerasan diluncurkan baik oleh pemerintah dan kelompokkelompok masyarakat.
Perempuan dalam masyarakat Indonesia memegang peranan
penting dalam keluarga. Perempuanlah yang mengatur berbagai urusan
rumah tangga, termasuk ekonomi keluarga. Perempuan juga seringkali
berperan ganda sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga, juga sebagai pengurus rumah tangga. Sekarang ini di Indonesia
terdapat tujuh juta perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga
sekaligus sebagai pengurus rumah tangga.
Perempuan harus memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi
sama besarnya dengan laki-laki. Mereka harus diberi peluang untuk
mengambil keputusan-keputusan di bidang ekonomi sehingga bisa
memakmurkan

mereka

dan

keluarga

mereka.

Maka

ke

depan

pemberdayaan ekonomi perempuan harus lebih digencarkan dalam
berbagai program pemerintah dan swasta sehingga ekonomi perempuan
semakin kuat menjadikan mereka hidup layak bersama keluarga.
Namun, kesehatan perempuan, terutama kesehatan ibu belum
menjadi perhatian yang serius dan ditangani dengan benar. Menurut
Survey Demografi Kesehatan Indonesia 2012, angka kematian ibu
melahirkan mencapai 359 per 100 ribu kelahiran. Ini berarti dalam sejam,
3 hingga 4 ibu di Indonesia meninggal karena melahirkan. Sehari ada 72
hingga 96 kematian ibu melahirkan, sebulan 2.160 hingga 5.760 dan
setahun 25.000 hingga 34.560 ibu meninggal karena melahirkan. Angka ini
sangat besar. Tidak ada seorang ibu pun ingin mati ketika melahirkan.
Semua ibu ingin hidup dan membesarkan anak yang dilahirkannya
(maternal instink). Maka negara dan masyarakat harus bekerja keras
menekan angka kematian ibu melahirkan. Negara harus memperbaiki
fasilitas kesehatan dan memperbanyak tenaga kesehatan di seluruh wilayah
Indonesia.
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Bagaimana orang tua mengasuh anak-anak, bagaimana pemahaman
orang

tua

tentang

konstruksi

sosial

gender

yang

benar, sangat

mempengaruhi sikap anak-anak dalam merespon kesetaraan gender.
Setidaknya orang tua memiliki pemahaman kesetaraan gender dan
memiliki pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender, baik kekerasan
fisik maupun psikis. Jika pengetahuan dan kesadaran gender orang tua
memadai, maka orang tua bisa mengajarkan hal-hal berikut ini kepada
anak-anaknya:
1.

Orang tua harus menjelaskan bahwa pada saat tumbuh dewasa, kita
semua belajar banyak hal baru. Saat tumbuh dewasa, anak-anak sering
diajarkan untuk berperilaku berbeda, melakukan hal yang berbeda,
umumnya gadis-gadis diajarkan untuk berperilaku sederhana dan
diharapkan untuk belajar keterampilan seperti memasak. Anak lakilaki, diajarkan bahwa mereka tidak boleh menangis di depan orang
lain, mereka harus bertanggung jawab untuk mendapatkan nafkah bagi
keluarga. Hal ini berlaku bukan hanya dari masyarakat kita, tetapi
sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Secara tradisional orang
percaya bahwa anak laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan
kualitas dan kemampuan yang berbeda sehingga mereka harus
diajarkan keterampilan yang berbeda dan berbagai jenis perilaku. Pada
sebagian besar masyarakat, juga percaya bahwa lelaki dan perempuan
harus memainkan peran yang berbeda, sehingga dari kecil mereka
diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan peran masing-masing.

2. Bahwa kelamin perempuan dan kelamin laki-laki, hanyalah perbedaan
biologis

yang

mengidentifikasi

anak

manusia

secara

alamiah.

Perbedaan dalam organ reproduksi juga menimbulkan perbedaan fisik
lain - misalnya, pria memiliki jenggot dan kumis, perempuan memiliki
payudara yang lebih besar. Perbedaan ini permanen, tidak dapat
diubah. Tetapi perbedaan-perbedaan yang diciptakan masyarakat bisa
saja dirubah.
3. Pembagian peran gender membatasi kebebasan laki-laki maupun
perempuan dan terkesan tidak adil. Saat ini semakin banyak orang
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merasa bahwa peran gender yang kaku harus diubah. Ketika semakin
banyak perempuan bekerja di luar rumah, jelas akan membantu
pekerjaan rumah tangga. Pada saat yang sama, karena semakin banyak
anak perempuan yang berpendidikan dan mampu mendapatkan uang,
akan adil jika perempuan juga berbagi tanggung jawab untuk
mendukung keluarga. Dengan cara ini beban mencari uang tidak akan
jatuh sepenuhnya pada lelaki. Kita melihat di mana peran gender
diciptakan oleh masyarakat. Oleh karena itu jika kita merasa bahwa
peran gender tidak adil kita harus mempertanyakannya dan
mengubahnya. Proses perubahan telah dimulai. Tetapi itu terserah kita
semua untuk melanjutkan proses ini secara berkelanjutan.
4. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam keluarga maupun di
luar rumah. Orang tua mengajarkan bahwa kekerasan ini bukan hanya
fisik, melainkan juga bisa kekerasan lisan, emosional mental, ekonomi
atau seksual. Pemerkosaan itu pasti tindakan kekerasan. Begitu pula
suami menganiaya istrinya dan anaknya adalah salah satu bentuk
kekerasan fisik. Seorang suami yang terus-menerus mengejek istrinya
juga merupakan bentuk kekerasan. Laki-laki yang iseng menggoda
seorang wanita juga merupakan bentuk kekerasan, meskipun ia tidak
berniat untuk melakukan kekerasan. Untuk itu selaku orang tua perlu
menjelaskan bagaimana menghentikan kekerasan-kekerasan tersebut.
3.

Dasar Hukum Perempuan sebagai Pemimpin Politik di
Indonesia
Pentingnya partisipasi politik perempuan sudah muncul beberapa

dekade sebelumnya. Sebagai salah satu dasar hukum pada level
internasional adalah dengan lahirnya Konvensi PBB tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (The UN Convention on
the Elimination of all Forms of Discrimination against Women - CEDAW)
disahkan dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada tahun 1979. Sampai
saat ini lebih dari 170 negara di dunia telah meratifikasi. Salah satu makna
penting dari kehadiran konvensi tersebut adalah menjadikannya sebagai
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dasar untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan
membuka akses dan peluang yang sama di ranah politik serta kehidupan
publik, termasuk hak untuk memberikan suara dan mencalonkan diri
(Bylesio & Ballington, 2002)
Peran

perempuan

dan

laki-laki

pada

dasarnya

sama,

telah

diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar 1945, pada
penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan
yang sama di hadapan hukum”. Hal itu berarti baik laki-laki maupun
perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam
politik, dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa
pun demi kemajuan dan keutuhan Negara Nesatuan Republik Indonesia.
Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
amandemen

kedua

mengamanatkan

“setiap

warga

negara

berhak

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pastilah kita
kenal tokoh perempuan pertama yang menjadi Presiden di Indonesia,
dialah Ibu Megawati Soekarnoputri. Menteri juga banyak dari kalangan
perempuan, sebut saja Ibu Siti Fadilah Supari, pernah menjadi Menteri
Kesehatan Republik Indonesia. Juga terdapat tokoh-tokoh perempuan yang
berhasil menduduki jabatan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten,
walikota hingga lurah/kepala desa.
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) juga mengamanatkan
bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”. Jadi, tidak ada yang bisa menyangkal lagi
bahwasannya perempuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang
biasanya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah dijamin dan
dilindungi oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah
terbukti.
Dasar hukum yang yang tidak kalah pentingnya adalah amanat
Undang-Undang No. 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hakhak Politik Kaum Wanita yang dapat diartikan bahwa perempuan
mempunyai hak-hak untuk berpolitik. Di dalam bingkai kehidupan sosial
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dan politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang
luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik,
termasuk menjadi pemimpin. Bahkan kesempatan ini terus diberikan,
termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Makna UU No. 8 Tahun 2012 lebih jelas pada Pasal 55, menyebutkan
bahwa daftar bakal calon DPR dan DPRD I/II harus memuat paling sedikit
30% keterwakilan perempuan. Kemudian Pasal 56 ayat 2, menyebutkan
bahwa di dalam daftar bakal calon setiap 3 (tiga) orang terdapat sekurangkurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan. Dari perspektif historis,
nampak bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pemimpin perempuan telah
muncul silih-berganti. Indonesia telah membuktikan diri sebagai tempat
bagi lahirnya para pemimpin perempuan terkemuka di bumi pertiwi.

1999

2004

2009

2014

Partisipasi Perempuan di Parlemen, Pemilu dan Birokrasi di Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam politik itu selalu dilihat dari aspek
kekuasaan legislatif dan eksekutif. Peran perempuan akan berpengaruh
pada perubahan kebijakan biasanya diawali dari legislatif, jika negara
memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih kuat atau seimbang seperti yang
terjadi di Indonesia. Diperlukan keseimbangan peran kekuatan perempuan
di legislatif maupun eksekutif agar program dan aturan pemerintahan
dapat berjalan efektif, karena dua lembaga tersebut saling mendukung.
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Pentingnya keberadaan partai politik merupakan salah satu wujud
partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang
menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran.
Kebebasan itu mencakup kebebasan berucap, bersikap, berbuat, bertingkah
serta kebebasan berpolitik. Kesetaraan dalam bentuk apapun, termasuk
kesetaraan dalam mengambil bagian dan berkompetisi dalam dunia politik.
Kebersamaan dalam membangun bangsa, agar Indonesia menjadi bangsa
yang besar, adil, bermartabat dan mandiri. Kejujuran itu sangat tinggi
nilainya di mata masyarakat. Kejujuran mendatangkan kepercayaan. Para
perempuan pasti telah mengenyam nilai-nilai kejujuran itu, karena hati dan
jiwa perempuan itu lembut dan selalu mengutamakan hati nurani dalam
setiap tingkah-lakunya. Peraturan dan UU di atas menjadi dasar hukum
bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam bidang politik di
Indonesia.
	
  

C. Teori Kepemimpinan
1. Konsep Kepemimpinan
Definisi kepemimpinan adalah suatu proses dimana seorang individu
mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin
melaksanakan proses ini dengan menerapkan pengetahuan kepemimpinan
mereka

dan keterampilan. (Northouse, 2007, p3). Tindakan yang

dilakukan, dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki. Ini disebut sifat
kepemimpinan. Orang yang memiliki keyakinan, nilai-nilai, etika, dan
karakter, dapat mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang
berkontribusi langsung kepada proses kepemimpinan. Sementara atribut
lainnya memberikan pemimpin karakteristik tertentu yang membuat dia
unik.
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2. Syarat Kepemimpinan
Secara natural dengan ciri-ciri kepribadiannya, dapat menyebabkan
seorang menjadi pemimpin.2 Inilah teori sifat kepemimpinan. Bisa juga
sebuah krisis atau peristiwa penting dapat menyebabkan seseorang untuk
berkesempatan menjadi pemimpin, ia muncul dan menjalankan peran
penting dalam krisis tersebut. Hal in disebut

teori peristiwa besar.

Sedangkan teori transformational adalah teori yang mengatakan, bahwa
setiap orang dapat belajar terampil untuk menjadi pemimpin. Teori ini
yang paling banyak diterima sekarang ini.
Teori kepemimpinan tersebut, relevan dengan teori Max Weber
tentang sumber kekuasaan dan legitimasi. Weber membagi legitimasi atas
tiga bentuk: Pertama, legitimasi tradisional, yaitu yang berasal dari tradisi
kepercayaan, adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Kedua,
legitimasi karismatik, berasal dari individu yang diakui oleh masyarakat
memiliki ciri-ciri khusus yang luar biasa. Ketiga, rasional-legal berasal dari
peraturan normatif secara rasional.3 Menurut Weber, kewibawaan seorang
pemimpin dapat diperoleh berdasarkan karisma religi-keagamaan, tradisi
dan juga berdasarkan intelektual4.
Lanjut Weber, legitimasi tradisional, adalah keyakinan dalam suatu
masyakarat tradisional bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang
pemerintahan memang merekalah yang berhak untuk memerintah, seperti
kaum bangsawan atau keluarga raja (dinasti) dan sudah sepatutnya untuk
ditaati.

Legitimasi

kharismatik

menurut

Weber

adalah

legitimasi

berdasarkan pada perasaan kagum, hormat, cinta masyarakat terhadap
seseorang individu yang sangat mengesankan sehingga masyarakat dengan
sendirinya bersedia untuk mentaatinya, misalnya ketaatan

masyarakat

2 Stogdill, R.M. Handbook of Leadership: A survey of theory and research. New
York: Free Press. 1974
3 Max Weber, “Domination and Legitimacy” dalam
Economy and Society an
Outline of Intrepretaive Siciology (hal. 941), University of California Press Berkeley, Los
Angeles, 1968 atau baca Franz Magnis Suseno, Etika politik Prinsip-pronsip moral dasar
kenearaan modern, halaman 53, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
4 Max Weber, “Charisma and its Transformation” dalam Economy and Society an
Outline of Intrepretaive Siciology, halaman 1.111, University of California Press Berkeley,
Los Angeles, 1968.
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kepada pemimpin spiritual pada masyarakat primitif, atau ketaatan
masyarakat kepada pemimpin agama. Legitimasi ketiga Weber, yakni
legitimasi rasional–legal adalah legitimasi berdasarkan kepercayaan pada
tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin.
Menurut Weber, inilah bentuk legitimasi yang paling ideal pada masyarakat
modern. Sumber legitimasi ketiga ini diperoleh dari gerakan-gerakan
politik rasional baik di civil cociety, universitas, partai politik dan birokrasi.
Adapun karisma digambarkan Weber sebagai berikut:
“.... akan diterapkan pada kualitas tertentu dari kepribadian seseorang
berdasarkan

yang

dianggap

luar

biasa

dan

diberkahi

secara

supernatural, manusia super, atau paling tidak secara khusus memiliki
kekuatan luar biasa. Hal seperti ini tidak dimiliki oleh orang biasa,
tetapi dianggap sebagai berasal dari Allah atau sebagai teladan dan
individu yang bersangkutan diperlakukan sebagai pemimpin..”5
Seorang pemimpin harus memiliki setidaknya kemampuan praktis
politik yakni (1) kemampuan memecahkan masalah; (2) percaya diri yang
kuat; (3) kemampuan manajemen konflik dan negosiasi (conflict
management, problem solving, negotiation and persuasion). Kemampuan
memecahkan masalah bagi pemimpin perempuan sangat penting karena
dalam pemerintahan, setiap hari ada masalah dan setiap hari pula harus
dipecahkan. Pemimpin perempuan harus memiliki kesadaran dan
pengetahuan terhadap strategi yang akan digunakan untuk pemecahan
setiap masalah. Percaya diri bagi pemimpin perempuan sangat penting
karena dia akan memerintah di tengah banyak laki-laki. Pemimpin
perempuan harus meningkatkan kemampuan untuk berbicara dengan
percaya diri, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan; dan
untuk mengartikulasikan pandangan mereka serta berbicara pada banyak
orang. Belajar manajemen konflik penting bagi pemimpin perempuan
karena memimpin pemerintahan dan politik itu sarat konflik. Belajar
5 Max Weber, “Charismatic Authority and Charismatic Community”, dalam
Economy and Society an Outline of Intrepretaive Siciology, halaman 241, University of
California Press Berkeley, Los Angeles, 1968
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manajemen konflik penting untuk meningkatkan kemampuan menangani
konflik dan bernegosiasi secara efektif untuk pemecahan masalah serta
bagaimana

memobilisasi

masyarakat

untuk

membangun

jaringan

mengatasi konflik-konflik sosial. Yang paling sulit dan penting dalam
langkah-langkah pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi juga
mengklarifikasi setiap masalah atau isu. Tanpa perhatian yang tepat dan
besar, keputusan yang diambil mungkin akan gagal mengatasi masalah.
3. Tipe Kepemimpinan
Dengan mengacu pada sumber-sumber legitimasi kekuasaan Max
Weber seperti di atas, maka kita bisa menyusun tipe-tipe kepemiminan
yakni:
� Pemimpin karena posisi yang dicapai
� Pemimpin karena kepribadian dan karisma
� Pemimpin karena memiliki moral yang bisa dicontoh
� Pemimpin kekuasaan yang sudah dipegang (warisan)
� Pemimpin karena memiliki intelektual yang cukup
Tipe-Tipe
Kepemimpinan
Otokratis

Laissez - Faire

Detail

Ketrampilan
dan
Pengetahuan Pemimpin
Perempuan yang Baik
Pemimpin yang
� Komunikator yang baik,
memusatkan
� Realistik dan transparan
kekuasaan dan
dalam tindakan;
keputusan-keputusan
� Melawan
pada dirinya sendiri. Ia
kekhawatiran/masalah
hanya memberi
bukan melawan
keterangan yang
masyarakat;
minim, sekadar
� Peka terhadap kebutuhan
menjalankan tugas
perempuan dan kelompok
saja. Fokus pada tugas,
rentan lainnya;
keras pada pengikut.
� Memahami masalah;
Pemimpin yang tampil � Menghindari penilaian
sesuai dengan
yang terburu-buru;
kehendak dia sendiri.
� Pendengar yang baik
Tipe pemimpin seperti
� Selalu berpandangan
ini tidak melakukan
optimistis;
kontrol apapun tetapi
�
Inovatif
dan Kreatif
mengedepankan nilai-
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Terpisah/Lepas

Demokratis

nilai dalam hubungan
dengan orang lain dan
masyarakat.
Pemimpin sangat
tergantung pada
kelompoknya/timnya.
Kelompoknya inilah
yang menentukan
tujuan yang hendak
dicapai dan
menyelesaikan
masalah-masalah yang
dihadapi . Pemimpin
hanya sebagai
penghubung dengan
dunia luar, ia tidak
peduli tentang tugas
maupun hubungan
dengan orang lain atau
masyarakat.

Pemimpin berusaha
mendesentralisir
kekuasaan dan ia tidak
membuat keputusankeputusan sendiri,
tetapi
mendiskusikannya
dengan bawahan
sehingga pemimpin
dan kelompoknya
bekerja sebagai satu
unit sosial. Kelompok
diberi informasi
seluas-luasnya
mengenai tugas,
pekerjaan dan
tanggungjawabnya.
Pemimpin berusaha
konsensus untuk
pengambilan
keputusan dan
mengimplementasikan
keputusan mayoritas.
Tanggung Jawab Pemimpin mendorong
Team Leader
tim untuk mencapai
tujuan secara efektif.
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Melakukan Perencanaan
berdasarkan kebutuhan
masyarakat;
� Menjalankan organisasi
secara efektif;
� Mampu mengidentifikasi
orang yang tepat untuk
jabatan-jabatan dalam
pemerintahan;
� Mampu mengkoordinasi
pekerjaan dalam tim
� Transparansi dan
akuntabilitas;
� Keterampilan menjalin
jaringan;
� Keterampilan berbicara di
depan umum;
� Kemampuan untuk
menggunakan beberapa
gaya kepemimpinan
berdasarkan kebutuhan
dan konteksnya.
(Ketrampilan tersebut di
atas tercakup dalam tiga
macam ketrampilan yang
dibutuhkan para pemimpin
di berbagai level sepert
dikemukakan Robert L. Katz
yakni: Technical Skil yakni
kemampuan untuk mengerti
dan mengerjakan aktifitas
tertentu; Human Skill yakni
kemampuan untuk
bekerjasama dengan orang
lain secara efektif sebagai
anggota sebuah kelompok
dan Conceptual Skill yakni
kemampuan untuk melihat
usaha-usaha dalam satu
kesatuan, juga kemampuan
membuat analisis).

Pemimpin mengubah
metode utama
berdasarkan situasi
dan konteks. Selain itu,
pemimpin dengan tipe
ini akan melakukan
mentoring pada
kelompok/pengikutnya
menjadi pemimpin
masa depan .
Sumber: Diolah dari Training Module Women’s Political Leadership and
Livelihoods,
www.panchayat.gov.in/documents/401/.../TrainingModule_women.pdf
dan Leadership, Prof Wan Usman, materi kuliah Kepemimpinan,
Program Pasca Sarjana Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Universitas
Indonesia, Jakarta (Tanpa Tahun).
4. Sifat-Sifat Kepempinan
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh
oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan
organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukanya
dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman,
ahli pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan
sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran/instruksi. Untuk
dapat menjadi pemimpin yang baik apabila memiliki sifat-sifat lebih
daripada yang dipimpin. Di samping memiliki tiga macam kelebihan (ratio,
rohaniah, dan badaniah), hendaknya seorang pemimpin mempunyai sifatsifat yang positif sehingga para pengikutnya dapat menjadi pengikut yang
baik, dan memberikan dukungan kepada pemimpinnya. Sifat-sifat
kepemimpinan yang umum, misalnya bersifat adil, suka melindungi, penuh
percaya diri, penuh inisiatif, mempunyai daya tarik, energik, persuasif,
komunikatif dan kreatif. Berikut sifat-sifat pemimpin :
Intelegensia
Personalitas
Lebih cerdas daripada orang yang Verbal
bukan pemimpin
Pengatahuan
Jujur
Mampu menyelesaian Sesuatu
Agresif
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Percaya Diri
Ambisius
Keaslian
	
  
Keramahan	
  
	
  
Adaptasi	
  
Pemimpin baru harus memperhatikan
Saran-saran umum
Manfaatkan masa transisi
Dapatkan saran dan nasihat
dari orang lain
Tunjukkan simpati pada
pendahulunya
Belajar kepemimpinan

Tantangan-Tantangan
Cepat belajar
Bangun hubungan baru
Tunjukkan harapan
Bangun keseimbangan pribadi

Jebakan pemimpin baru
Tidak belajar dengan cepat
Mengisolasi dirii
Merasa mengetahui semua
Mengambil terlalu banyak
Terjebak di tengah orang-orang yang salah
Sindrom sebagai pemimpin penerus

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Sifat-Sifat Kepemimpinan (Stogdill, 1974, p81)
Dijalankan oleh tanggung jawab yang kuat;
Fokus pada penyelesaian tugas;
Rajin dan tekun dalam mengejar tujuan-tujuan;
Original dalam usaha-usaha pemecahan masalah;
Menjalankan prakarsa-prakarsa dalam masyarakat;
Percaya diri;
Peka terhadap identitas seseorang
Kerelaan untuk menerima akibat dari pengambilan keputusan
dan tindakan;
Kesiapan untuk menerima keluhan-keluhan masalah antar
personal;
Kerelaan menerima keputusan dan penundaan;
Kemampuan untuk mempengaruhi prilaku orang lain;
Kemampuan untuk menyusun struktur sosial.
Sumber: Stogdill, R.M.(1974) Handbook of Leadership: A survey of
theory and research. New York: Free Press.
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5. Pemimpin Vs Manager
Diskursus tentang perbedaan pemimpin (leader) dan manajer
memang tidak ada habisnya. Salah satu sebabnya adalah satu peran
tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa keberadaan peran lain. Pemimpin
yang

tidak

bisa

mengelola

(to

manage)

akan

gagal

dalam

kepemimpinannya, sementara manajer yang tidak bisa memimpin (to lead)
akan

gagal

dalam

aktivitas

manajerialnya. Namun

sesungguhnya

pemimpin (leader) dan manajer merupakan dua konsep yang berbeda.
Perbedaan keduanya meliputi:.
Manajer
Fokus pada sesuatu
Melakukan sesuatu dengan benar
Merencanakan
Mengorganisir
Mengarahkan
Mengontrol
Mengikuti aturan

Pemimpin
Fokus pada masyarakat
Melakukan hal-hal yang benar
Menginspirasi
Memengaruhi
Memotivasi
Membangun
Membentuk entitas

Hal-hal umum yang dilakukan manajer dan pemimpin adalah melakukan
planning, organizing, directing dan controlling. Tetapi antara manajer dan
pemimpin berbeda menterjemahkannya.
Planing
Manajer
Perencanaan
Penganggaran
Menentukan target
Mentukan langkah-langkah
Mengalokasikan sumber
daya
Organizing
Manajer
Menyusun Struktur
Menyusun Job Descriptions
Menyusun dan Mengisi Staff
Menyusun Hirarki
Mendelegasikan
Pelatihan

Pemimpin
Menyusun strategi
Menentukan arah
Menciptakan visi

Pemimpin
Menyusun Strategi Bersama
Menjalin Komunikasi
Menjalin Jaringan
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Directing
Manajer
Memecahkan masalah
Negosiasi
Menuju kesepakatan
Controlling
Manajer
Mengimplementasikan
Sistem kontrol
Mengukur performa
Mengidentifikasi varian
Memperbaiki varian

Pemimpin
Memberdayakan masyarakat
Pemandu sorak

Pemimpin
Memotivasi
Menginspirasi
Menghargai prestasi

D. Dinamika Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Indonesia
Partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia sampai
saat ini masih menghadapi berbagai kendala, baik yang timbul dari dalam
diri perempuan sendiri (internal) seperti rasa kurang percaya diri, kurang
berani berperan aktif dalam kegiatan politik dan pemahaman yang keliru
tentang politik yang dipandang sebagai hal yang “kasar kotor dan keras”.
Permasalahan lainnya adalah faktor dari luar dirinya (eksternal) seperti
hambatan dari berbagai norma kultural dan struktural yang tidak
menguntungkan perempuan. Perlu disadari bahwa dunia politik bukan
hanya menjadi milik kaum laki-laki dan bukan hanya merupakan ajang
perebutan kekuasaan, melainkan juga mengandung misi memperjuangkan,
melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Untuk itu sudah saatnya perempuan tampil
sebagai pemimpin dan perlu memiliki wawasan politik.
Dalam mengatasi konteks pembangunan pemberdayaan perempuan
di bidang politik, perlu dilakukan perbaikan struktur politik dan
peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif maupun sebagai
pengambil keputusan dan jabatan publik lainnya di lingkungan eksekutif
dan yudikatif. Hal ini merupakan komitmen Indonesia terhadap
kesepakatan perempuan sedunia untuk melaksanakan “Tindakan Khusus
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Sementara” (Affirmative Action) bagi perempuan memasuki arena politik
dengan target 30 %.
	
  
1. Fakta dan Data: Sebagai perbandingan Kepemimpinan dan
Partisipasi Politik Perempuan di Dunia
�

Hanya 22% perempuan yang duduk di parlemen sampai Agustus 2015,
peningkatannya sangat lambat. Pada 1995, 11,3% perempuan yang
duduk di parlemen.6

�

Pada Agustus 2015, hanya 11 menduduki jabatan kepala Negara dan
hanya 10 perempuan yang menduduki kepala pemerintahan.7

�

Rwanda adalah Negara dengan jumlah perempuan di parlemen
terbanyak

di

dunia.

Perempuna

berhasil

menduduki kursi sebanyak 63.8% di Majelis
�

memenangkan

dan

Rendah.8

Di dunia, ada 37 negara di mana jumlah perempuan di parlemennya
kurang lebih haya 10% per Agustus 2015. Enam negara bahkan tidak
ada satupun perempuan di parlemennya.9

�

Pada Agustus 2015, rata-rata anggota parlemen perempuan di berbagai
negara adalah: negara-negara Nordik, 41,1%; Amerika, 25,5%; Eropa
termasuk negara Nordik 24,4%; sub - Sahara Afrika, 23,0%; Asia,
18,4%; Timur Tengah dan Afrika Utara, 17,1%; serta Pasifik, 15,7
persen.10

�

Pada Januari 2015, hanya 17% menteri pemerintah adalah perempuan,
mayoritas dari mereka membawahi sektor sosial, seperti pendidikan
dan keluarga.11

�

Keterwakilan perempuan di pemerintahan daerah telah membuat
perubahan. Penelitian tentang Panchayat (dewan lokal) di India
menemukan bahwa jumlah proyek air minum di daerah dengan jumlah

Inter-Parliamentary Union, “Women in national parliaments, as at 1 August 2015”
UN Women calculation based on information provided to Permanent Missions to
the United Nations.
8 Inter-Parliamentary Union, “Women in national parliaments, as at 1 August 2015”
9 Inter-Parliamentary Union and UN Women, “Women in Politics: 2015
10 Ibid.
11 Inter-Parliamentary Union, March 2015, "Sluggish progress on women in politics
will hamper development"
6
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anggota dewan perempuan 62% lebih tinggi dibandingkan daerah
dengan anggota dewannya mayoritas laki-laki. Di Norwegia, kehadiran
perempuan di dewan kota memberikan dampak pada perluasan
program perlindungan dan kesejahteraan anak.12
�

Pada Januari 2015, 41 parlemen terdapat 30% anggota perempuan,
termasuk 11 di Afrika dan 9 di Amerika Latin.13

�

Dari 41 negara, 34 negara telah menerapkan kuota bagi partisipasi
politik perempuan.14

�

Di negara-negara dengan sistem pemilu proporsional, perempuan
meraih 25,2% kursi. Lebih banyak dibandingkan 19,6% perolehan kursi
oleh perempuan dalam sistem pemilihan pluralitas - mayoritas , dan
22,7% menggunakan sistem campuran.15

�

Namun perlu diketahui, perempuan di parlemen dan yang berkiprah di
politik, tidak selalu berkorelasi dengan rendahnya tingkat korupsi,
seperti yang sering diasumsikan. Sebaliknya, politik yang demokratis
dan transparan berkorelasi dengan tingkat korupsi yang rendah.
Demokrasi dan transparansi akan menciptakan lingkungan yang
memungkinkan untuk lebih banyak perempuan berpartisipasi dalam
politik.16

�

Di Kenya, pada Pemilu 2013, jumlah perempuan legislator meningkat
menjadi lebih dari 20 persen, dua kali lipat dibandingkan dengan
pemilu sebelumnya. UN Women, berkontribusi untuk hasil ini dengan
memberikan pelatihan hampir 900 calon perempuan di 47 daerah dan

12 R. Chattopadhyay and E. Duflo, 2004, “Women as Policy Makers: Evidence from a
Randomized Policy Experiment in India,” Econometrica 72(5), pp. 1409–1443; K. A.
Bratton and L. P. Ray, 2002, “Descriptive Representation: Policy Outcomes and Municipal
Day-Care Coverage in Norway,” American Journal of Political Science, 46(2), pp. 428–437.
13 Inter-Parliamentary Union and UN Women, “Women in Politics: 2015"
14 UN Women calculation based on IDEA, Stockholm University and IPU, Global
Data
Base
of
Quotas
on
Women,
accessed
February
2015,
and
IPU, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
15 Ibid.
16 UN Development Fund for Women, 2008, Progress of the World’s Women
2008/2009: Who Answers to Women?, New York.
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menjalankan program kampanye perempuan dalam kepemimpinan
politik, untuk mendorong pemilih agar memilih calon perempuan.
�

Di Pakistan pada 2012 terdaftar lebih dari 40 juta pemilih perempuan,
atau 86% dari populasi perempuan di negara itu. Jumlah pemilih yang
besar, meningkatkan jumlah perempuan di parlemen sebanyak 44%
daripada pemilu empat tahun sebelumnya.

�

Di Timor-Leste, setelah pemilu 2012, Timor-Leste memiliki proporsi
tertinggi legislator perempuan di Asia, yakni 38 persen, melebihi kuota
sepertiga yang diamanatkan oleh undang-undang. UN Women
bekerjasama dengan UNDP telah berperan dalam mendukung kaukus
perempuan

parlemen,

kelompok

masyarakat

sipil

untuk

mempromosikan kandidat perempuan.
�

Di Zimbabwe, sebuah konstitusi baru yang kuat memihak pada hak-hak
perempuan,

mendapatkan

35%

dari

kursi

di

Pemilu

2013,

dibandingkan 17% di Pemilu 2008.

Persentase	
  perempuan	
  di	
  parlemen	
  melonjak	
  dua	
  kali	
  lipat	
  selama	
  duapuluh	
  tahun	
  terakhir,	
  
namun	
  demikian	
  komposisinya	
  hanya	
  ada	
  22%	
  di	
  seluruh	
  dunia	
  saat	
  ini	
  	
  
(UN	
  Women	
  2015).	
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Sumber: UN Women, 2015.
Tabel di atas menunjukkan bawah negara-negara Arab merupakan negara
yang paling rendah keterwakilan politik perempuan di parlemen, disusul
negara-negara di Asia.

Data Keterwakilan Perempuan di DPR RI
Total Kursi
Total Perempuan
% Perempuan
Tahun Pemilu
Jumlah Pemilih
Perempuan

560
94
17
2014
93.172.645

Jumlah Pemilih Laki-Laki

93.439.610

Jumlah anggota DPR perempuan yang hanya 17% masih jauh dari harapan.
Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa daftar calon anggota DPR dari
partai sekurang-kurangnya 30% bukan anggota DPR perempuan sekurangkurangnya 30%. Pada Pemilu 2014, PDI Perjuangan menempatkan anggota
DPR perempuan terbanyak di antara partai-partai peserta pemilu.
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2. Mandat Internasional untuk Pastisipasi Politik Perempuan
	
  
	
  
Dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2011, pada catatan partisipasi

politik perempuan disebutkan: "Perempuan di setiap bagian dunia sebagian
besar masih terpinggirkan dari ranah politik, sering sebagai akibat dari
hukum yang diskriminatif, praktik, sikap dan stereotip gender, tingkat
pendidikan rendah, kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan efek yang
tidak proporsional dari kemiskinan pada perempuan."
Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap

perempuan

menjunjung

tinggi

hak

perempuan

untuk

berpartisipasi dalam kehidupan publik. Beijing Platform for Action
menyerukan

untuk

menghilangkan

hambatan

partisipasi

politik

perempuan. The Millennium Development Goals mengukur kemajuan
menuju kesetaraan gender sebagian oleh proporsi perempuan di kursi
parlemen. Paxton dan Hughes ( 2007) telah mendefinisikan makna yang
dapat mewakili kepentingan perempuan dalam politik antara lain: seorang
pemimpin atau politisi perempuan bisa menyatakan bahwa mereka melihat
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perempuan sebagai bagian yang berbeda dari konstituen mereka atau
bahwa mereka merasa tanggung jawab khusus untuk wanita. Definisi lain
menyebutkan bahwa seorang pemimpin atau politisi perempuan dapat
merancang dan menyusun undang-undang yang secara langsung mencoba
untuk mempromosikan keadilan sosial, pendidikan, maupun ekonomi bagi
perempuan (Disney 2006). Secara khusus bahkan seorang politisi
perempuan bisa memprioritaskan, menggali dukungan, dan memilih isuisu perempuan atau hal lain yang menunjukkan kepedulian terhadap
perempuan.

Seperti isu kekerasan dalam rumah tangga yang banyak

menimpa kaum perempuan sehingga dapat mendorong kebijakan untuk
memberikan perlindungan perempuan dalam perkawinan dan dalam
keluarga.

Mandat Hukum Kuota untuk Perempuan di DPR
	
  

	
  
Tipe	
  Kuota:	
  
Kuato	
  Legislatif	
  

Sanksi	
  Hukum	
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Sumber	
  Hukum	
  	
  
Undang-‐‑Undang	
  
No	
  8	
  Tahun	
  
2012	
  tentang	
  
Pemilihan	
  
Anggota	
  Dewan	
  
Perwakilan	
  
Rakyat,	
  Dewan	
  
Perwakilan	
  
Daerah	
  dan	
  
Dewan	
  
Perwakilan	
  
Rakyat	
  Daerah.	
  
Undang-‐‑Undang	
  
No	
  8	
  Tahun	
  
2012	
  tentang	
  
Pemilihan	
  
Anggota	
  Dewan	
  
Perwakilan	
  
Rakyat,	
  Dewan	
  
Perwakilan	
  
Daerah	
  dan	
  
Dewan	
  
Perwakilan	
  

Keterangan	
  
Menurut	
  Pasal	
  55,	
  daftar	
  bakal	
  calon	
  memuat	
  
paling	
  sedikit	
  30%	
  (tiga	
  puluh	
  persen)	
  
keterwakilan	
  perempuan.	
  
	
  

Pasal	
  58	
  
(1)	
   KPU	
  melakukan	
  verifikasi	
  terhadap	
  
kelengkapan	
  dan	
  kebenaran	
  dokumen	
  
persyaratan	
  administrasi	
  bakal	
  calon	
  
anggota	
  DPR	
  dan	
  verifikasi	
  terhadap	
  
terpenuhinya	
  jumlah	
  sekurang-‐‑kurangnya	
  
30%	
  (tiga	
  puluh	
  persen)	
  keterwakilan	
  
perempuan.	
  
(2)	
   KPU	
  Provinsi	
  melakukan	
  verifikasi	
  
terhadap	
  kelengkapan	
  dan	
  kebenaran	
  
dokumen	
  persyaratan	
  administrasi	
  bakal	
  

Rakyat	
  Daerah.	
  

Aturan	
  
Penempatan	
  
Calon	
  
Perempuan	
  	
  

	
  

Undang-‐‑Undang	
  
No	
  8	
  Tahun	
  
2012	
  tentang	
  
Pemilihan	
  
Anggota	
  Dewan	
  
Perwakilan	
  
Rakyat,	
  Dewan	
  
Perwakilan	
  
Daerah	
  dan	
  
Dewan	
  
Perwakilan	
  
Rakyat	
  Daerah.	
  

calon	
  anggota	
  DPRD	
  provinsi	
  dan	
  
verifikasi	
  terhadap	
  terpenuhinya	
  jumlah	
  
bakal	
  calon	
  sekurang-‐‑kurangnya	
  30%	
  
(tiga	
  puluh	
  persen)	
  keterwakilan	
  
perempuan.	
  
(3)	
   KPU	
  Kabupaten/Kota	
  melakukan	
  
verifikasi	
  terhadap	
  kelengkapan	
  dan	
  
kebenaran	
  dokumen	
  persyaratan	
  
administrasi	
  bakal	
  calon	
  anggota	
  DPRD	
  
kabupaten/kota	
  dan	
  verifikasi	
  terhadap	
  
terpenuhinya	
  jumlah	
  bakal	
  calon	
  
sekurang-‐‑kurangnya	
  30%	
  (tiga	
  puluh	
  
persen)	
  keterwakilan	
  perempuan.	
  
Pasal	
  59	
  
(1)	
   Dalam	
  hal	
  kelengkapan	
  dokumen	
  
persyaratan	
  administrasi	
  bakal	
  calon	
  
sebagaimana	
  dimaksud	
  dalam	
  Pasal	
  58	
  
tidak	
  terpenuhi,	
  maka	
  KPU,	
  KPU	
  Provinsi,	
  
dan	
  KPU	
  Kabupaten/Kota	
  mengembalikan	
  
dokumen	
  persyaratan	
  administrasi	
  bakal	
  
calon	
  anggota	
  DPR,	
  DPRD	
  provinsi,	
  dan	
  
DPRD	
  kabupaten/kota	
  kepada	
  Partai	
  
Politik	
  Peserta	
  Pemilu.	
  
(2)	
   Dalam	
  hal	
  daftar	
  bakal	
  calon	
  tidak	
  
memuat	
  sekurang-‐‑kurangnya	
  30%	
  (tiga	
  
puluh	
  persen)	
  keterwakilan	
  perempuan,	
  
maka	
  KPU,	
  KPU	
  Provinsi,	
  dan	
  KPU	
  
Kabupaten/Kota	
  memberikan	
  
kesempatan	
  kepada	
  partai	
  politik	
  untuk	
  
memperbaiki	
  daftar	
  bakal	
  calon	
  tersebut.	
  
Dalam	
  Pasal	
  56	
  disebutkan	
  	
  dalam	
  daftar	
  
bakal	
  calon	
  setiap	
  3	
  (tiga)	
  orang	
  bakal	
  calon	
  
terdapat	
  sekurang-‐‑kurangnya	
  1	
  (satu)	
  orang	
  
perempuan	
  bakal	
  calon.	
  Ketentuan	
  ini	
  
dilaksanakan	
  Komisi	
  Pemilihan	
  Umum	
  pada	
  
Pemilu	
  2014.	
  

	
  
3. Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Setiap Provinsi

Berikut ini data yang dikumpulkan Puskapol Universitar Indonesia.

Jumlah anggota DPRD perempuan tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara
dan terendah adalah Provinsi Papua Barat.
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E. Strategi menjadi Pemimpin Perempuan
Survey Puskapol UI juga menarik, perempuan ternyata tidak
mendukung perempuan dalam Pemilu 2014. Sebagian besar pemilih
perempuan justru memilih calon laki-laki. Mengapa? Banyak penyebab,
mungkin kualitas calon perempuan kurang memadai, mungkin kampanye
dukungan terhadap calon perempuan kurang gencar, mungkin pemilih
perempuan masih menganggap perempuan tidak pantas jadi pemimpin,
mungkin juga tema kampanyenya dari calon perempuan kurang menarik
perhatian pemilih perempuan. Maka calon pemimpin perempuan harus
bekerja keras untuk menarik minat pemilih.
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Sebanyak 123 perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala
daerah serentak pada 2015 lalu, ternyata hanya 46 perempuan yang
berhasil terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jumlah
itu sekitar 8% dari 1.584 orang yang memenuhi syarat. Jumlah tersebut
masih terasa kecil, walaupun ada kemajuan dalam beberapa dekade
terakhir.
JUMLAH DAERAH YANG MEMPUNYAI PEREMPUAN CALON
KEPALA DAERAH
	
  

Jumlah	
  daerah	
  

Persentase	
  

Kabupaten	
  

76	
  dari	
  219	
  

34.70	
  

1	
  dari	
  9	
  

11.11	
  

Kota	
  

13	
  dari	
  34	
  

Provinsi	
  

38.23	
  

Sumber:	
  Perkumpulan	
  untuk	
  Pemilu	
  dan	
  Demokrasi	
  (Perludem),	
  2015.	
  

	
  

Jumlah daerah yang memiliki calon perempuan tidak banyak, untuk

kabupaten dan kota tidak melampaui 50% adapun di tingkat provinsi hanya
ada satu calon. Daerah harus didorong agar perempuan ikut berpartisipasi
dalam pemilihan kepala daerah sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai
pemilih. Partai-partai politik harus merencanakan sejauh mungkin,
mempersiapkan kader-kader perempuan potensial untuk diajukan sebagai
calon mereka di pemilihan kepala daerah. Para perempuan dari semua
kalangan harus mempersiapkan diri, mempercerdas diri sendiri, mengasah
intergritas politik dan sosialnya untuk maju sebagai kandidat dari manapun
dukungan politik itu datang bahkan dari dukungan masyarakat untuk calon
independen

sekalipun.

Memang

proses

untuk

menjadi

pemimpin

perempuan tidak mudah, banyak hambatan, hambatan sosial, budaya,
politik, ekonomi dan lain sebagainya. Proses menjadi pemimpin tidak bisa
dilalui dalam satu dua hari, minggu atau bulan, namun bertahun-tahun.
Maka pendidikan menjadi pemimpin politik perempuan harus dilakukan
sejak dini. Pemimpin tidak lahir dari langit, tapi dari tempaan lingkungan
sekitarnya.
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Berikut ini ditampilkan tokoh perempuan dunia yang berhasil
menduduki jabatan penting:
1. Hillary Cinton menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di
masa kabinet pertama Presiden Obama. Hillary lama menjadi
pengacara, dan lama mendampingi suaminya, Bill Clinton,
Presiden Amerika selama 10 tahun.
2. Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri Paskitan dan putri
Zulfikar Ali Bhutto, negararawan Pakistan, adalah gabungan
antara pendidikan formal, pendidikan politik di lingkungan
keluarga, dan pendidikan politik dalam partai politik. Benazir
lama hidup di pengasingan di London. Benazir menjadi Perdana
Menteri di tengah negara Muslim yang secara tradisi menolak
pemimpin perempuan. Ia terbunuh karena aktifitas politiknya.
Seringkali politik itu penuh kekerasan, namun seorang pemimpin
perempuan yang teguh bisa melewati politik yang keras dan kotor.
Indonesia juga memiliki pemimpin politik perempuan yang tangguh,
mereka tumbuh di lingkungan yang tepat sehingga mampu menjadi
pemimpin politik yang kuat. Sebut saja Megawati Soekarnoputri adalah
contoh pemimpin politik perempuan yang tangguh, dengan caranya
sendiri, terkadang memancing kritikan dan kontroversi, namun sebagai
pemimpin politik perempuan, dia adalah contoh yang tidak bisa
dikesampingkan.
LATAR BELAKANG PEREMPUAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kategori	
  

Calon	
  Kepala	
  Daerah	
  
Jumlah	
  

Mantan	
  anggota	
  	
  
DPR/DPD/DPRD	
  
Jaringan	
  
Kekerabatan	
  

52

26	
  dari	
  54	
  
21	
  dari	
  54	
  

Persentase	
  
48.15	
  
38.89	
  

Calon	
  Wakil	
  Kepala	
  
Daerah	
  
Jumlah	
  
Persentase	
  
20	
  dari	
  62	
  
8	
  dari	
  62	
  

32.36	
  
12.90	
  

Petahana	
  

19	
  dari	
  54	
  

35.19	
  

1	
  dari	
  62	
  

1.61	
  

Pengusaha/pebisnis	
   10	
  dari	
  54	
  

18.52	
  

11	
  dari	
  62	
  

17.74	
  

Kader	
  partai	
  

18	
  dari	
  54	
  

Anggota	
  LSM/	
  
Ormas	
  
Mantan	
  TNI/	
  Polri/	
  
PNS	
  
Mantan	
  kepala	
  
daerah	
  
Figur	
  popular	
  

8	
  dari	
  54	
  
6	
  dari	
  54	
  
2	
  dari	
  54	
  
2	
  dari	
  54	
  

33.33	
  
14.81	
  
11.11	
  
3.70	
  
3.70	
  

21	
  dari	
  62	
  
9	
  dari	
  62	
  

12	
  dari	
  62	
  
2	
  dari	
  62	
  
4	
  dari	
  62	
  

Sumber:	
  Perkumpulan	
  untuk	
  Pemilu	
  dan	
  Demokrasi	
  (Perludem),	
  2015.	
  

	
  

33.87	
  
14.52	
  
19.35	
  
1.61	
  
6.45	
  

Di era otonomi daerah, setelah terbit paket undang-undang

pemerintah daerah yang memberikan hak pemilihan langsung untuk kepala
daerah

dan

perimbangan

keuangan

pusat-daerah

pada

1999,

primordialisme semakin mendapat tempat yang subur. Elit-elit politik lokal
menggunakan bahasa-bahasa politik etnis dan juga agama dalam konteks
kultural setempat, untuk meraih hampir semua cita-cita politiknya. Burhan
Magenda17 mencatat konsep putra daerah dan pendatang menjadi konsep
politik yang kuat untuk menunjukkan bahwa apakah seseorang memiliki
hak atau tidak menjadi kepala daerah setempat. Menurut Burhan Magenda,
Orde Baru merupakan penghidupan kembali elemen-elemen pemerintahan
federal ala Van Mook. Jika hal ini benar, maka primordialisme yang
dibentuk oleh elit-elit politik lokal, secara diam-diam mendapat tempat
yang baik dan terus berkembang bahkan setelah Orde Baru tumbang pada
1998, karena “diakomodasi” oleh reformasi politik di tingkat lokal. Seperti
diketahui, otonomi daerah, telah menciptakan “raja-raja lokal” yang diisi
oleh elit-elit lokal, para bangsawan maupun tokoh politik lokal dan kaum
pedagang yang selama pemerintahan Orde Baru ala federasi Van Mook
sangat diuntungkan secara politik dan ekonomi. Mereka inilah, yang
kebanyakan menggunakan metode primordial, berhasil menjadi penguasa17
Burhan D. Magenda, “Perubahan dan Kesinambungan dalam Pembelahan
Masyarakat Indonesia”, Prisma, 4, 1990.
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penguasa lokal. Semoga analisi Burhan Magenda tidak berlanjut d era
kepemimpinan perempuan modern sekarang ini. Para perempuan kepala
daerah bagaimanapun harus menyadari bahwa kepemimpinan modern
dengan birokrasi modern dan sumber-sumber legitimasi moderenlah yang
mereka gunakan untuk memimpin dan memajukan daerahnya secara
politik dan ekonomi.
Memahami birokrasi adalah hal penting bagi kepala daerah
perempuan. Menurut Heather Sutherland18 di Jawa elite penguasa politik
pribumi yang disebut bupati dalam birokrasi Belanda, merupakan eliteelite yang dihormati penduduk lokal karena keyakinan atas kekuatan
spiritual yang dimiliki para bupati yang berasal dari bangsawan lokal.
Kekuatan inilah yang menjadi sumber kekuasaan kebanyakan para bupati
di Tanah Jawa19. Dengan demikian, menurut Heather Sutherland,
sebenarnya birokrasi modern pribumi Hindia Belanda dibangun atas dasar
sumber-sumber kekuasaan spiritual yang tidak rasional. Kendati demikian,
integrasi sumber-sumber kekuasaan tradisional yang magis ini menjadi
birokrasi yang modern sangat efektif untuk penguasaan teritorial, politik,
sosial dan ekonomi. Birokrasi seperti ini seringkali masih dijumpai di
pemerintahan daerah di Indonesia.

18 Heather Sutherland, Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi , Sinar Harapan,
1983. (Edisi Bahasa Inggris, The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial
Transformation of the Javanese Priyayi, Singapore: Heinemann, ß1979)

19 Sebagai perbandingan bisa dibaca Nico Schulte Nordholt, Ojo Dumeh:
Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan, Pustaka Sinar Harapan, 1987 dan
Benedict R. O. G. Anderson, Java in a Time of Revolution (Ithaca: Cornell University
Press, 1972).
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PANDUAN II
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PANDUAN 2
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSFEKTIF AGAMA DAN BUDAYA

INTISARI PANDUAN

Modul ini menyajikan pandangan positif
agama-agama dan budaya serta sejumlah
tokoh perempuan dari lintas kepercayaan
dan budaya yang dapat dijadikan inspirasi
bagi kaum perempuan Indonesia untuk
maju berkiprah tanpa keraguan dalam
ruang-ruang publik, seperti dunia politik
yang selama ini masih sering diidentikkan
dengan dunia kaum laki-laki.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah

mengikuti

sesi

ini

peserta

diharapkan dapat:
1. Menjelaskan pandangan positif
agama
peran

dan

budaya

perempuan

di

terhadap
wilayah

publik.
2. Menguasai

beragam

strategi

menghadapi isu-isu negatif terkait
dengan

kepemimpinan

perempuan selama pelaksanaan
Pilpres adan Pilkada
3. Memiliki kemampuan strategik
untuk meredam atau mengambil
peluang

ditengah

isu-isu

anti

kepemimpinan perempuan.

KOMPETENSI UTAMA

Peserta memperoleh pemahaman tentang
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pandangan positif agama dan adat terhadap
peran publik perempuan dan bagaimana
menghadapi

isu

dan

kampanye

anti

kepemimpinan perempuan selama proses
pilkada.
KOMPETENSI

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta juga

PENDUKUNG

diharapkan:
1. Meningkatkan
maju

secara

minat

untuk

meyakinkan

dalam kompetisi politik (Pileg,
Pilkada dan lain-lain)
2. Mentauladani
hal-hal
tokoh

positif

karakter

dan

dari

tokoh-

perempuan

baik

nasional maupun dunia.
3. Memiliki pengetahuan dalam
menjawab isu-isu seputar anti
kepemimpinan

perempuan

dan wacana domestikasi kaum
perempuan.
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KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN BUDAYA

SESI 2.

�

WAKTU : 120 Menit

�

METODE :
1. Curah Pendapat
2. Diskusi kelompok
3. Presentasi

�

Media Pembelajaran:
1. Proyektor
2. Presentasi ppt
3. Spidol
4. Kertas Koran/Karton

�

ALUR FASILITASI :
1.

Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan kaitan dengan sesi
sebelumnya.

2. Fasilitator memulai curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan tentang
isu-isu atau permasalahan-permasalahan kontemporer seputar pandangan
kegamaan terhadap peran pubik perempuan.
3. Fasilitator menuliskan semua pendapat peserta.
4. Membagi peserta dalam beberapa kelompok secara random—minta setiap
kelompok untuk menuliskan suatu kasus atau pandangan negatif (bias
gender) berbasis tradisi religi atau adat terhadap perempuan dan bagaimana
mengatasinya.
5. Diskusi kelompok dan pembagian wacana modul ini untuk digunakan sebagi
bahan diskusi.
6. Presentasi kelompok dan tanggapan dari peserta lain.
7. Fasilitator menutup sesi.
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A. Pendahuluan
Meskipun warga negara Indonesia, apapun jenis kelamin dan latar belakangnya,
memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama sebagaimana dijamin oleh
konstitusi, wacana penolakan terhadap kepemimpinan perempuan dengan argumen
keagamaan dan budaya masih sering muncul pada tiap perhelatan pemilihan pimpinan
nasional (pemilihan presiden) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Selain
merugikan kaum perempuan, wacana dan kampanye anti pemimpin perempuan dengan
dalih apapun bertolak belakang dengan konstitusi negara, selain akan berpotensi
menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia saat ini. Kaum perempuan Indonesia
diharapkan mampu membela hak-haknya sebagai warga negara, khususnya mereka
yang maju dalam persaingan menempati posisi publik, politik maupun lainnya. Jumlah
kaum perempuan di sektor publik, khususnya politik baik nasional maupun daerah,
yang masih timpang dibanding laki-laki harus segera diahiri demi terealisasinya aspirasi
kaum perempuan dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah yang
responsif gender di semua tingkatan lembaga dan pemerintahan.

B. Gender, Agama dan Budaya
Meskipun terjadi perdebatan dikalangan pemikir agama tentang posisi dan
peran perempuan di ranah publik, secara umum ajaran agama memandang positif dan
mendukung peran serta kaum perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.
Pandangan positif serupa terhadap keberadaan kaum perempuan banyak pula dijumpai
dalam hasanah kebudayaan nusantara. Namun demikian, kuatnya dominasi budaya
patriakhal atas teks-teks religi dan budaya tersebut telah mengahsilkan tafsir agama dan
budaya yang umumnya menemptakan kaum perempuan pada posisi marginal
(terpinggirkan), kurang bahkan tidak penting. Tafsir-tafsir hegemonik dan bias
patriakhal atas budaya dan agama ini lambat namun pasti telah menjelma menjadi
sebuah keyakinan publik yang memandang kaum perempuan sebagai mahluk Tuhan
yang tidak berhak mendapatkan kesempatan dan perlakuan sama untuk berkembang
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dan menempati posisi puncak di ruang publik sebagaimana dialami oleh kaum laki-laki
sebagai mitra sejajarnya. Ketidak adilan terhadap peran ideal perempuan, yang biasa
dikenal dengan istilah bisa gender tersebut, telah melahirkan beragam gerakan protes
terhadap praktik ketidak adilan gender yang bersumber dari tafsir agama dan budaya
yang secara historis muncul pertama di Eropa dan menginspirasi gerakan sejenis di
belahan dunia lainnya.
Konsep gender dan kajiannya lahir sebagai respon dari usaha banyak pihak
untuk meluruskan legitimasi-legitimasi stereotype yang keliru yang mendapatkan
pembenaran dari sumber-sumber religi. Padahal pada kenyataannya, semua agama
diyakini tidak pernah menempatkan manusia baik laki-laki atau perempuan dalam
posisi yang tidak seimbang. Posisi agama sebagai penunjuk jalan bagi umat tentu tidak
akan menempatkan makhluknya secara serampangan, dan gender menjadi salah satu
cabang ilmu yang mengeksplorasi maksud dan tujuan yang tersirat dalam firmanfirman agama.
Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan
perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan
yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil.
Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali ciri-ciri manusia yang
bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender) di campuradukkan.
Pembedaan peran gender ini akan membantu untuk menelaah kembali tentang
pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan lakilaki. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu
waktu ke waktu lainnya, bergantung pada waktu dan budaya setempat.
Hal-hal kodrati yang melekat kepada laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan
biologis dalam hal alat reproduksi yang pada perempuan membawa konsekuensi pada
menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, bukan hal yang harus dipertentangkan
dalam kesetaraan gender. Sebab jenis kelamin biologis ini merupakan ciptaan Tuhan,
bersifat kodrat dan tidak dapat berubah. Hal yang perlu diubah adalah kebudayaan
yang menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam
berperilaku yang akhirnya berujung kepada pembatasan hak, akses, partisipasi, control
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dan manfaat dari sumberdaya dan informasi. Sehingga lahir pembedaan pada
kepantasan dan ketidakpantasan laki-laki atau perempuan dalam menduduki jabatan
atau pekerjaan tertentu. Hal-hal seperti memandang tabu laki-laki ada di dapur dan
menggendong anaknya di depan umum, serta tabu perempuan bekerja merupakan
contoh dari penafsiran atas hal-hal kodrati tersebut.
Gerakan feminisme yang digagas aktifis perempuan Barat untuk mencapai
kesetaraan kaum perempuan dalam segala hal, merupakan gerakan yang pada mulanya
menggugat tafsir-tafsir religi terhadap ketidak adilan gender yang terjadi. Philip J. Adler
dalam “World Civilization” menggambarkan bagaimana kekejaman masyarakat Barat
dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Hingga abad ke-17, masyarakat
Eropa masih memandang perempuan sebagai jelmaan syaitan atau alat bagi syaitan
untuk menggoda manusia, dan meyakini bahwa sejak awal penciptaannya, perempuan
merupakan ciptaan yang tidak sempurna. Oleh karena itu perempuan disebut dengan
“female” yang berasal dari bahasa Grek, femina berasal dari kata “fe” dan “minus”, “fe”
bermakna “faith” yang berarti kepercayaan atau iman. Sedang “mina” berasal dari kata
“minus” yang berarti kurang, dan “femina” adalah seseorang yang kurang imannya.1
Keyakinan yang merata bahwa perempuan lebih rendah menjadi semacam
“ideologi” yang kemudian mengakibatkan gereja menafsirkan hal yang sama. Dalam
catatan Thomas Aquinas, Summa Theologia, menyetujui pernyataan Aristoteles bahwa
“perempuan adalah lelaki yang cacat atau memiliki kekurangan (defect male)”.2
Dukungan gereja terhadap tafsiran ini mendorong lahirnya perlawanan dari kaum
perempuan yang menemukan momentumnya dalam semangat Revolusi Perancis
(1789). Perjuangan kebebasan yang digaungkan masyarakat Perancis saat itu,
menggabungkan semangat kaum pria dan wanita. Perempuan-perempuan Perancis
menjalankan dukungannya dengan turut berjalan di pasar bersama pejuang kebebasan
menuntut agar raja mengawal harga dan menyediakan roti di rumah-rumah.
Keikutsertaan perempuan dalam gerakan ini serta keberanian perempuan dalam
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menyuarakan tuntutannya, mendorong lahirnya paradigma baru, bahwa perempuan
bukan sekedar makhluk rendahan.3
Keberhasilan gugatan perempuan di Perancis, memunculkan semangat gerakangerakan perempuan lainnya. Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton pada tahun
1848 mengadakan sidang Konvensi Hak-hak Perempuan di Seneca Falls yang dihadiri
oleh 300 peserta dan menghasilkan deklarasi yang menuntut reformasi hukum
perkawinan, perceraian, pewarisan harta dan anak. Di tahun 1895, Elizabeth Candy
Stanton menerbitkan buku “The Women Bible” dimana kata-kata yang mengandung
ajaran yang merendahkan perempuan bukanlah kata-kata Tuhan, melainkan himpunan
tentang sejarah dan cerita yang ditulis oleh kaum lelaki.4 Dalam semangat yang serupa,
gejolak gerakan feminisme di kalangan masyarakat Kristen Barat terjadi pula di
masyarakat Muslim dan lainnya. Lepas dari perdebatan tentang gender di kalangan ahli
dan mazhab pemikiran religi, berikut pandangan positif agama dan budaya Nusantara
terhadap posisi dan peran perempuan di wilayah publik.
C. Perempuan dalam Perspektif Agama-Agama
1. Islam
Seiring dengan derasnya wacana tentang pembebasan (liberation) dan
pemberdayaan (empowerment) kaum perempuan, dewasa ini fenomena kesetaraan
gender telah menjadi isu penting dalam setiap agama, termasuk Islam. Di tengahtengah masih kuatnya upaya domestikasi perempuan dan dominasi patriaki, kalangan
feminis berusaha mengeluarkan perempuan dari pusat laki-laki. Istilah yang dipakai
untuk perilaku ini adalah " ex-sentralisme" . Kaum perempuan harus dibebaskan dari
peran kulturalnya selama ini sebagai " kanca wingking" 5. Salah satu di antara pemikiran
yang memberikan sumbangan terhadap relasi gender adalah adanya perbedaaan fisik-
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4

  

  

64

19

biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu antara lain terlihat pada
aksesori organ reproduksi, seperti alat kelamin dan buah dada6.
Kenyataan biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ini telah
melahirkan dua teori, yaitu teori nature dan teori nurture Komaruddin Hidayat, dalam
Nasaruddin umar7. Teori nature mengatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki
dan perempuan adalah bersifat kodrati (nature). Anatomi biologis laki-laki yang
berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam menentukan peran sosial di
antara keduanya. Laki-laki memerankan peran utama dalam kehidupan masyarakat
karena dipandang lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sementara itu, teori
nurture berpendapat bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan
tidaklah ditentukan oleh faktor biologis, melainkan lebih karena kontruksi sosialbudaya. Oleh karena itu, peran-peran sosial atau etika sosial yang membedakan relasi
laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap baku dan difahami sebagai doktrin
keagamaan, menurut penganut teori nurture, pada dasarnya bukanlah merupakan
kehendak Tuhan, dan bukan pula merupakan produk determinasi biologis, melainkan
sebagai produk kontruksi sosial (social construction)8
Berkaitan dengan dua teori di atas, al-Qur' an tidak memberikan dukungan yang
tegas terhadap salah satunya, tetapi al-Qur' an cenderung memberikan kebebasan
kepada kecerdasan manusia di dalam mengidentifikasi pembagian peran antara kaum
laki-laki dan perempuan. Menyadari bahwa hal itu tidak mendapatkan perincian yang
jelas di dalam al-Qur' an, dengan demikian terbuka peluang adanya penafsiran dalam
membangun pola relasi gender yang saling menguntungkan. Berikut ini akan diuraikan
sejumlah persoalan perempuan yang merupakan hasil pemahaman atau penafsiran para
pemikir Muslim yang berkaitan dengan relasi gender, yang meliputi persoalan
kepemimpinan, kesaksian, kewarisan, dan hijab.
Persamaan dalam Kedudukan dan Potensi Salah merupakan satu prinsip dari
ajaran Islam (al-Qur’an) adalah ajaran tentang persamaan di antara manusia. Manusia
menempati kedudukan yang sama di hadapan Allah. Faktor yang membedakan antara
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laki-laki dan perempuan di hadapan Allah bukanlah karena 3 faktor fisik-biologisnya,
malainkan semata karena ketaatan kepadaNya (al-Taqwa). Di antara ayat al-Qur�an
yang memuat prinsip persamaan ini antara lain: Wahai seluruh manusia, sesungguhnya
Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal, sesungguhnya
yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa (Q.S. 49:13).9
Ajaran persamaan ini digemakan juga oleh Nabi Muhammad saw., ketika beliau
menyatakan: “Wahai manusia! Dengarlah! Tuhanmu adalah satu. Tidaklah orang Arab
lebih superior dibanding non-Arab. Begitu juga orang non-Arab tidak lebih superior
dibanding orang Arab. Tidak pula orang yang berkulit hitam lebih superior dari orang
kulit putih, dan bagitupun tidaklah orang berkulit putih lebih superior dari orang kulit
hitam, melainkan karena kesalehannya.”10.
Selain itu ditemukan pula ayat al-Qur’an yang secara khusus menunjuk kepada
persamaan antara laki-laki dan perempuan. Di antara ayat-ayat itu adalah: Siapa saja
yang mengerjakan amal-amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedang
mereka orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak
dianiaya walau sedikitpun (Q.S. 4:124)11. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan (Q.S. 16:97).12.
Selain persamaan kedudukan, secara potensi diakui pula bahwa tidak ada
perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mahmud Syaltut, dalam bukunya al-Islam
wa al-Thaqat al-Mu’attalat menegaskan, bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki
dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada
perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua
dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab
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dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitasaktivitasnya, baik yang bersifat umum maupun yang khusus13.
Salah satu ayat yang selalu menjadi fokus utama ketika membahas masalah
rumah tangga dan efek kepemimpinan adalah ayat 34 surat al-Nisa. Dari ayat ini telah
muncul pandangan yang stereotip bahwasanya kepemimpinan dalam rumah tangga itu
ada di tangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini kemudian
melebar ke sektor publik, yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin.
Pandangan yang demikian ini telah mendorong kalangan pemikir Muslim untuk
melihat kembali pemaknaan ayat tersebut, karena dilihatnya mengandung penafsiran
yang bias gender yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. Oleh sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara
(mereka)14.
Menurut Quraish Shihab ayat di atas merupakan legitimasi kepemimpinan
lakilaki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga.
Menurutnya kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak isteri dalam 7
berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya
walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapatnya kepemimpinan ini merupakan
sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang
membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami
atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya
kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Di samping itu suami (lakilaki) memiliki kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota
keluarganya15. Untuk memperkuat pendapatnya Shihab mengutip al-Qur’an ayat 228
dari surah al-Baqarah: Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
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menurut cara yang ma' ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat
atas mereka (para isteri) (Q.S. (2):228).16
Dalam perspektif yang lain, ayat tersebut di atas dipahami secara berbeda oleh
kalangan pemikir Muslim. Asghar Ali Engineer (1994) misalnya, berpendapat bahwa
surat al-Nisa ayat 34 itu tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat
itu diturunkan. Menurutnya, struktur sosial pada zaman nabi tidaklah benar-benar
mengakui kesetaraan (equality) antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tidak
boleh mengambil pandangan yang semata-mata bersifat teologis, tetapi harus
menggunakan pandangan sosio-teologis. Dalam pandangan Engineer, keunggulan lakilaki bukan merupakan keunggulan jenis kelamin, tetapi berupa keunggulan fungsional,
karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (dan
keluarga). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu, papar Engineer, seimbang
dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melakukan tugas-tugas
domestik dalam rumah tangga. Alasannya adalah karena perempuan ketika itu masih
sangat rendah kesadaran sosialnya dan pekerjaan domestik sebagai kewajiban
perempuan. Sementara laki-laki memandang dirinya sendiri lebih unggul karena
kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk
perempuan.17
Berbeda dengan pandangan ini, Masdar F. Mas’udi (1997) mengatakan bahwa
kata qawwâmûna ‘alâ an-nisâ tidak semata ditafsirkan dengan menguasasi atau
mensultani perempuan, melainkan dapat pula ditafsirkan dengan penopang atau
penguat perempuan. Karena arti yang demikian, menurut Mas’udi, ternyata ditemukan
dalam surah al-Nisa (4) 135 dan al-Maidah (5):8. Sehingga dengan demikian ayat itu
artinya adalah “kaum laki-laki adalah penguat dan penopang kaum perempuan dengan
(bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah
yang mereka berikan”. Dengan pengertian seperti itu, maka secara 9 normatif sikap
suami (laki-laki) kepada isteri (perempuan) bukanlah “menguasai’ atau “mendominasi’
dan cenderung memaksa, melainkan mendukung dan mengayomi. Bukankah dengan
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pengertian seperti ini lebih sesuai dengan prinsip mu’âsyarah bil ma’rûf (Q.S. 4:19) dan
prinsip saling melindungi (Q.S. 2: 187).18
Persoalan kepemimpinan (imamah) perempuan atau peran mereka di wilayah
publik sering dikaitkan dengan sebuah hadits Nabi yang seolah-olah melarang
kepemimpinan perempuan. Hadis Nabi yang berasal dari Abi Bakrah tersebut
menyatakan, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat
puteri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: “Tidak akan beruntung satu
kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (HR Bukhari). Namun
demikian, menurut mufassir Indonesia Quraish Shihab, yang perlu digaris bawahi dari
hadis di atas adalah, bahwa hadis itu tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi
hadis di atas yang semata menunjuk kepada masyarakat Persia dan tidak ditujukan
untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan.19
Jika hadits di atas dipahami sebagai pesan dan ketentuan yang mutlak dari Nabi
bahwa syarat kepemimpinan itu mesti laki-laki, maka mengapa al-Qur’an menunjukkan
kisah seorang perempuan yang memimpin negara. Kisah al-Qur’an tentang kesuksesan
Bilqis menjadi ratu dari negeri Saba’ merupakan bukti kuat pandangan positif kitab suci
al-Qur’an terhadap kepemimpinan perempuan, sebagaimana diutarakan dalam surah
al-Naml (27: 23)20, “ Sesungguhnya Aku (Hud) menjumpai seorang perempuan yang
memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana
yang besar”.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terbuka
peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala negara. Kesimpulan yang demikian juga
diperkuat dengan tidak adanya hadis Nabi yang secara jelas mensyaratkan pemimpin
itu harus laki-laki. Fakta sejarah ikut memperkuat kebolehan perempuan menjadi
kepala negara, yaitu dengan adanya beberapa orang ratu (sulthanah) di kerajaan Aceh21.

                                                                                
                                          
18

  Masdar  F  Mas’udi,  Islam  dan  Hak-‐hak  Reeproduksi  Perempuan,  1997,  Bandung:  Mizan.,  hal.  61    
  Quraish  Shihab.  Op.  Cit.,  hal.  314  
  Lihat  Surah  An-‐Naml:  23  
21
  Masdaf  F  Mas’udi,  Op.  Cit.,  hal.  59  
19
20

  

  

24

69

Ayat al-Qur’an lain yang sering menjadi rujukan terkait dengan hak-hak politik
perempuan adalah surat 9:71,22 “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan
perempuan, sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh
untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan
kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan. Menurut
Shihab pengertian kata awliya mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan.
Sedangkan pengertian yang terkandung dalam kalimat menyuruh mengerjakan yang
ma’ruf mencakup segala segi kebaikan. Sehingga setiap laki-laki dan perempuan
hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat
dan memberi saran atau nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.23
2. Kristen Protestan
Dalam tradisi Kristiani, keberadaan laki-laki dan perempuan hakikatnya adalah
setara. Pandangan positif al-Kitab tersebut digambarkan oleh Kejadian 1 ayat (27),
Mazmur 8 ayat (59) bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Allah. Bukan
berarti Tuhan punya telinga dan sebagainya, tetapi manusia selain merupakan anugerah
sebagai mahkluk yang mulia, juga mempunyai kewajiban untuk mencerminkan citra
Allah yang mulia.24
Dalam Kejadian 2 ayat (15-18) disebutkan; "Tuhan menciptakan manusia di
taman Eiden untuk mengusahakan dan memelihara Eiden. Eiden itu bukan merupakan
suatu tempat, tetapi merupakan sebuah kondisi, yang kita sebagai orang yang beriman
menggambarkannya sebagai salam, salom, sahdu dan sandu. Suasana di mana relasi
manusia dengan Allah, relasi manusia dengan sesama, dengan lingkungan terjadi
harmonisasi25. Ditegaskan pula,

khususnya dalam di Kejadian 2 ayat (18), yang
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menyatakan, "Tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku memberikan penolong yang
sepadan dengan dia."
Teks ini secara tradisional ditafsirkan hadirnya seorang perempuan bagi lakilaki. Jika ditafsirkan bermakna bahwa manusia jangan merasa sombong. Maksudnya
orang sadar bahwa dalam mengelola Eiden ini dia membutuhkan orang lain serta
bagaimana orang menerima kehadiran orang lain sebagai penolong yang diberikan oleh
Allah dan punya kedudukan yang sama. Hal ini mempunyai konteks umum dan khusus.
Konteks umum adalah bagaimana orang menerima kehadiran orang lain sebagai
penolong, bukan sebagai rival yang harus disingkirkan. Sedangkan dalam konteks
khusus adalah bagaimana seseorang menyambut istri atau suami.26
Wacana posisi perempuan dalam tradisi Kristen sudah terjadi di masa Yesus.
Terdapat tiga mazhab, yaitu Mazhab Farisi, Mazhab Bilel dan Mazhab Sama'i. Mazhab
Bilel misalnya, perempuan dipandang dalam posisi yang rendah, sehingga laki-laki
boleh menceraikan perempuan dengan alasan apa saja. Terkait dengan masalah
tersebut, Yesus memberikan pengajaran; "Tidakkah kamu membaca bahwa Tuhan
menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab
itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya
menjadi satu daging, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah
dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia."27
Jawaban Yesus ini mengandung beberapa prinsip dalam penghayatan
perkawinan. Pertama, bahwa Allah menciptakan manusia sejak semula menjadikan
mereka laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini seseorang yang mengahayati
perkawinan akan terpatri dalam

kesadaran dirinya sebagai ciptaan Allah yang

terhormat. Dengan kesadaran bahwa dirinya

sebagai ciptaan Allah yang punya

kehormatan, maka dia akan memperlakukan istrinya dalam pengkudusan dan
kehormatan. Jadi perkawinan bukan hanya kebutuhan biologis semata. Pasangan saya
bukan sekedar alat pemuas bagi saya, pasangan saya adalah manusia yang harus saya
kuduskan dan saya hormati.28
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Kedua, bahwa teks ini disusun di zaman yang sangat kental dengan budaya
patriarkhi. Yang dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya hanya laki-laki, seharusnya
semua. Menurut teks Matius 19 bahwa tidak sebatas laki-laki, perempuan juga harus
meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan suaminya. Pada kenyataannya, dalam
masyarakat protestan, perempuan juga meninggalkan orangtuanya, tetapi mereka
masih sangat takut untuk melakukan teks kritik, sehingga tidak berani secara ekplisit
mengeluarkannya. Meninggalkan ayah dan ibunya itu bukan berarti meninggalkan
kekerabatan dan tanggungjawabnya untuk menghormati orangtua, tetapi memiliki arti
sebagai sikap mandiri. Orang yang sudah berani menikah berarti dia juga harus sudah
berani mandiri, baik secara materiil maupun mandiri secara spiritual.29
Ketiga, dalam teks dikatakan bahwa keduanya merupakan satu daging, mereka
tidak lagi dua melainkan satu. Hal ini berarti bahwa Yesus mengajarkan bahwa
perkawinan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan. Satu kesatuan utuh dalam ikatan perkawinan
mengandung pengertian kesamaan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami
dan isteri.30
Persamaan hal dan kewajiban pasangan suami isteri dijelaskan secara gamblang
dalam Kurintus 7 ayat (3 dan 4), "Hendaknya suami memenuhi kewajibannya terhadap
istrinya demikian istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri,
tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi
istrinya." Hal ini berarti ikatan dalam perkawinan bukan hanya ikatan batin saja.31
Keempat, dalam teks dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah jangan
diceraikan. Di sini Yesus mengajarkan bahwa perkawinan itu bagian dari karya Allah.
Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 disebutkan, "Perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, tiap-tiap
perkawinan disahkan oleh Undang-Undang".32
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Dalam

tradisi

reformasi,

al-Kitab

memegang

peranan

penting

dalam

mengembangkan iman umat Kristus.33 Beberapa prinsip yang dianggap menjadi inti
ajaran maupun identitas Kristiani adalah:
a.

The “golden rule” yang dimaksud sebagai inti dari kehidupan yang

ditawarkan dan diajarkan dengan bayaran sangat mahal dan Kasih. Kasih itu adalah
kekuatan yang membongkar batas dan meninjau prasangka yang ada dalam diri
manusia. ia sebagai titik tolah untuk berdialog lebih jauh. Titik tolak ini akan
mengkonfortasi diri dengan proses dan target di dalam kehidupan sehingga proses
pembaruan diri patut dilakukan terus menerus. Kekristenan dijadikan media untuk
pembaruan manusia dalam berbagai aspek: internal maupun relasi dengan manusia
lainnya.
Pengalaman adalah cara membahasakan “kasih” itu. Oleh karena kasih itu
tidak abstrak tetapi konkret dan dialami. Bagaimana mewujudkan kasih ditengah
ketimpangan, termasuk ketimpangan relasi gender yang telah terus menerus
mengakibatkan sekelompok orang merasa melulu menjadi korban sedangkan pada
pihak yang lain terdapat kelompok orang yang terjebak dalam kemanjaan kuasa dan
ketidaksetraan.
Pemahaman bahwa Allah adalah kasih, ia menginginkan kasih menjadi aura
kehidupan segenap ciptaanNya. Kalau re-kreasi dilakukan manusia dalam berbagai
bentuk dan corak, yang disebut kebudayaan maka yang diharapkan hal itu dilandasi
oleh kasih, berproses di dalam kasih atau terhadap yang lain dan mencerminkan
eksistensi dari ciptaan itu sendiri maupun Sang Penciptanya.
b.

Keadilan Allah adalah karakter yang mengamati semesta ini, baik dalam

hukum kausalitas maupun relasi-relasi lainnya. Keyakinan akan prinsip ini
mengingatkan terus menerus akan bahwa kepercayaan kepada Allah maka keadilan itu
perlu dijabarkan secara mendetail dalam aspek-aspek hidup.
c.

Kebudayaan manusia telah berkembang begitu lama dan mengandung

kompleksitas yang tinggi sehingga terlihat kesulitan besar untuk merubah dengan
sekehendak hati. Namun pemahaman yang dapat melandasi pendekatan terhadap
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berbagai bentuk kebudayaan tidaklah asing, karena pendekatan itu sama saja dengan
melakukan pendekatan terhadap teks al-Kitab yang ditulis dalam berbagai bentuk
kebudayaan penulis, pembaca dan pendengarnya.
Prinsip melandasinya adalah bahwa roh Allah bekerja di dalam setiap
ciptaanNya (manusia dan ciptaan lainnya) dengan segala cara sesuai dengan
kehendakNya. Dengan demikian tidak ada kebudayaan manusia yang melulu
mengandung hal-hal yang tidak baik dan disamping itu tidak pula ada kebudayaan
manusia yang sempurna.
Manusia sebagai citra Allah, menempatkan manusia (perempuan dan lakilaki) dalam posisi setara. Manusia memerlukan hikmat untuk mempertahankan
entitasnya sebagai “citra Allah”. Hubungan-hubungan utama dalam kerangka sebagai
citra Allah antara lain:
a. Hubungan manusia dengan Allah, manusia adalah citraNya. Jal ini sudah
jelas. Namun yang masih terlihat timpang adalah penggambaran Allah sering
didominasi secara maskulin (Bapa, Raja, Hakim) dan itu yang selalu
diteruskan

dalam

tradisi

gereja.

Padahal

didalam

Alkitab

sendiri

menempatkan ciri dan karakter Allah yang juga feminime seperti: bagaikan
induk ayam yang melindungi anaknya, Ibu bagi umatNya, mengajar umatNya
berjalan, merawat, dll. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perempuan.
Dengan mengungkapkannya dengan lebih adil menjadi bagian dari pewarisan
tradisi, maka hubungan -hubungan dengan Allah akan lebih memberdayakan
manusia yang mengininkan relasi yang khusus, unik dan bervariasi dengan
Allah.
b. Hubungan manusia dengan sesama, yang dalam spririt cinta kasih dan citra
Allah, semua manusia layak dihargai dan diperlakukan dengan setara dan
adil, sekalipun berbeda dalam banyak hal, secara kodrati maupun hasil
konstruksi sosial.
c. Hubungan manusia dengan ekologi, melihat rumahnya ini dengan kecintaan
untuk memelihara, malayani sehingga menjadi kediaman yang bertahan
untuk generasi selanjutnya. Suatu bentuk kecintaan dan keadilan yang
berdasar pada keinginan mempertahankan citra itu.
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Dipihak lain, banyak pula perempuan dan laki-laki yang susah payah dan
beresiko, dapat mempertahankan citra itu dengan setia dalam kesederhanaan sekalipun
di antara mereka ada yang namanya tidak tersebut, tidak diingat atau sengaja
dihilangkan dalam penuturan karena pandangan tertentu. Mereka berjuang sehingga
melahirkan pengakuan bahwa mereka adalah citra Allah yang setara dengan manusia
lainnya.
Hal itu dapat dilihat dalam cerita-cerita dibawah ini:
a. Perempuan yang mengurapi Yesus, yang melakukan tindakan pengurapan,
keluar dari batas-batas yang dibuat untuk memasung kesetaraan. Perbuatannya
itu diingat Yesusu dan dipesankan untuk diingat komunitas sebagai keberanian
berdasarkan iman untuk dengan jeli melakukan tindakan pemulihan dan
pembebasan dari struktur yang tidak adil.
b. Perempuan Samaria yang menggugat paradigma yang dimunculkan oleh Yesus
untuk pembongkaran struktur yang tidak adil berdasarkan ras (rasial).
c. Perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus sebagai misionaris yang
memulai titik balik gerakan Yesus dengan memperkenalkan

fenomena

pembebasan.
d. Yusuf Arimatea, dalam solidaritas terhadap ketimpangan struktur dan sistem
yang dilegitimasi oleh hukum-hukum agama dan politik.
e. Maria ibu Yesus, mewakili paradigm pembebasan muda yang sering
disubordinasi karena peran reproduksi, sebuah peran yang dianggap alamiah dan
arena itu tidak bernilai.
f. Miryam seorang pemimpin agama yang menempatkan diri sebagai mitra bagi
saudarqa laki-laki, dan membebaskan diri dari diskriminasi kultur, politik
maupun agama.
g. Yesus, adalah salah satu diantara manusia yang berusaha mempertahankan citra
itu sampai ke akhir hayatnya. Ia dimuliakan oleh Allah karena jalan hidupnnya
adalah jalan kasih, jalan untuk mempertahankan kesetaraan semua manusia
dihadapan Allah yang mutlak. Jalan yang membuka hubungan-hubungan yang
telah kaku karena perbedaan kelas, ras, gender dan berbgai perbedaan lainnya.

  

  

30

75

Pokok tentang citra Allah ini membuka kemungkinan yang sama sulit maupun
luasnya kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal yang mulia, termasuk
didalamnya krisis terhadap berbagai bentuk penidasan karena hal itu berarti
penghancuran terhadap citra itu. Pada lain pihak melihat eksistansi Allah sebagai hal
yang sangat pribadi untuk laki-laki maupun perempuan; setiap orang layak bertemu
dam mnegalami (tanpa wakil) pertemuan dengan Allah dan berefleksi dalam totalitas
pemahaman diri dan pengalamannya.34
3. Katolik
Persoalan gender dalam Katolik tidak terlepas dari konteks tradisi dan budaya,
khususnya budaya agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, laki-laki mempunyai posisi
yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dominasi ini menciptakan
ketidakadilan gender. Ketika suatu perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki, maka
dianggap sebagai suatu kebenaran. Begitu juga di Indonesia, ajaran Kristen tidak dapat
terlepas dari budaya warga Indonesia.35
Dalam Kejadian 2 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari bumi.
Manusia yang pertama kali diciptakan adalah Adam. Kemudian dari tulang rusuk Adam
diciptakanlah Hawa. Kemudian disebutkan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa karena
Hawa. Teks ini memunculkan pandangan bahwa perempuan adalah manusia kedua.
Perempuan juga dipandang sebagai sumber dosa. Gereja mengambil teks ini sebagai
dasar pandangan hubungan (relasi) antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan ini
dipandang hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Posisi sub ordinat perempuan seperti
inilah yang menjadi dasar pandangan awal gereja mengenai perempuan.36
Namun dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman,
Gereja menolak ketidakadilan gender, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Gereja memperhatikan dengan serius dasar-dasar ajaran agama, yaitu; tradisi, teologi
dan filsafat, kitab suci serta ajaran gereja dengan pastoral lainnya.37
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a. Aspek Tradisi
Salah satu sumber ajaran iman dan moral Katolik adalah tradisi. Tradisi gereja
masih dipengaruhi oleh budaya yang bersifat patriarkhis. Suami merupakan penguasa
dalam keluarga. Wanita diletakkan dalam posisi subordinat. Hal ini merupakan suatu
bentuk ketidakadilan gender yang mendasar. Namun Perjanjian Baru memandang
bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, sehingga dengan jelas Perjanjian Baru
menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka
perlu diadakan perubahan penafsiran kitab suci, terutama Kitab Perjanjian Lama.38
b. Aspek Teologi dan Filsafat
Dalam Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, pencitraan Allah adalah
sebagai Bapak, sehingga muncul pandangan bahwa Allah adalah laki-laki. Hal ini
mengontruksikan suatu pemikiran bahwa laki-laki adalah penguasa dalam keluarga
sehingga

sangat

berpotensi

menimbulkan

kekerasan

dalam

rumah

tangga.

Sesungguhnya hubungan manusia dengan Allah adalah bersifat personal sehingga Allah
dapat mempersonifikasikan diri sebagai Bapak maupun sebagai Ibu.
c. Aspek Kitab Suci
Dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa perempuan merupakan
manusia kedua, perempuan sebagai penggoda. Teks normatif ini sangat berpotensi
memunculkan kekerasan dalam rumahtangga jika ditafsirkan secara salah. Padahal
dalam Kejadian 1 ayat (26) disebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan
perempuan sama secitra dengan Allah, keduanya adalah baik.
Dalam Kitab Perjanjian Lama, banyak ketentuan-ketentuan yang menempatkan
perempuan sebagai mahkluk kedua, dan diposisikan pada posisi yang sub ordinat. Hal
ini sangat berpotensi memunculkan kekerasan psikologis dalam keluarga.
Pencitraan perempuan yang cenderung terasa tidak adil gender ini diperbaharui
dan diformulasikan kembali dalam Kitab Perjanjian Baru. Dalam Kitab Perjanjian Baru,
perempuan mendapat posisi yang sejajar dengan laki-laki. Yesus menempatkan
perempuan pada posisi yang harus dihormati. Bahkan karena dianggap terlalu
memuliakan perempuan dan terlalu memperjuangkan perempuan inilah kemudian
Yesus ditangkap dan kemudian dihukum salib oleh penguasa pada waktu itu yang
memegang faham patriarkal.
                                                                                                                          

38

  Tim  Penyusun,  Gender  dalam  perspektif  agama  Katolik.  2004.  Jakarta:  Kementrian  Pemberdayaan  
Perempuan.,  hal  27  

  

  

32

77

d. Aspek Ajaran Gereja
Dalam pandangan Gereja Katolik, perempuan dianggap mempunyai martabat
yang sama dengan laki-laki. Mereka mempunyai hak untuk berperan dalam masyarakat.
Pengakuan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan haruslah dihormati. Gereja
mengemukakan sikap keterbukaan dalam keluarga, sehingga interaksi dalam keluarga
muncul kesejajaran. Gereja Katolik dengan jelas bersikap tidak toleran terhadap
ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender yang berpotensi memicu kekerasan
dalam keluarga.
Dalam Katolik ada satu komisi yang melayani urusan keluarga yaitu pastoral
keluarga yang bertugas melakukan pendampingan keluarga, untuk menanggulangi
munculnya kekerasan dalam rumahtangga, termasuk perceraian.
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik menolak ketidakadilan
gender. Tetapi untuk mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat masih terdapat
hambatan yaitu faktor tradisi patriarkhis.
4. Hindu
Dalam pandangan Hindu keberadaan alam semesta adalah ciptaan Brahman,
Tuhan Yang Maha Esa. Alam sesmesta keberadaannya bukan sesuatu yang memang
sudah ada, ia ada karena memang diciptakan sebagaimana dinyatakan dalam
Artharvaveda VI. 61.3: Aku (Tuhan Yang Maha Esa) menciptakan langit dan bumi.
Aku menciptakan musim-musim dan tujuh sungai suci.
Demikian Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini secara
bertahap, setelah bumi (alam semesta) diciptakan barulah kemudian menyusul
penciptaan makhluk-makhluk isinya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang
kemudian manusia.
Wanita sebagai istri bukanlah pendamping suami semata, tetapi hidup
bersama untuk menyukseskan swadharma grhasta asrama, membina putra menjadi
suputra dan bersama-sama untuk mengabdi pada jagat. Sesungguhnya wanita menurut
pandangan Hindu sangat mulia, sejajar dengan laki-laki. Cuma dalam beberapa
ketentuan adat-istiadat sering dijumpai wanita menjadi subordinasi laki-laki, atau
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hanya sebagai pelaksana kebijakan kaum laki-laki. Padahal sesunguhnya perbedaan
laki-laki dan perempuan hanyalah swadharma-nya.39
Ajaran agama Hindu telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi terciptanya
kesetaraan gender antara perempuan dan pria. Garansi kesetaraan yang mematahkan
predikat streotip bahwa perempuan itu manusia kelas dua secara jelas tersurat dalam
ajaran Weda, meskipun masih berupa dasar-dasar ajaran etika seperti ajaran sila
krama, tata susila dan tri hita karana. Ajaran-ajaran itu selanjutnya melahirkan
beragam ajaran sesana seperti wiku sesana, rsi sesana, werti sesana, aji sesana, stri
sesana serta putra sesana.40
Menurut I.B. Sudarsana sesana-sesana ini yang mengatur tatanan kehidupan
sosial masyarakat Hindu, sehingga tercipta gerak kehidupan yang harmonis dan selaras
di dalam kegiatan bermasyarakat. Jika merujuk pada kitab suci Weda, tak ada yang
namanya gender dominan maupun subdominan. Tak ada ada doktrin bahwa pria itu
lebih tinggi hakikat serta martabatnya dibandingkan kaum wanita. Wacana tentang
tuntutan kesetaraan gender antara perempuan dan pria, katanya, makin lantang
diteriakkan para perempuan di belahan dunia mana pun. Tuntutan tentang kesetaraan
gender ini sangat manusiawi bahkan mulia. Belakangan ini kaum perempuan sudah
berani bersuara lantang dan tergerak hatinya untuk mengetahui jati dirinya serta
mengetahui secara jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban seorangperempuan.41
Tuntutan kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah kritik dan rem untuk kaum
pria supaya tidak memperlakukan seorang perempuan semena-mena. Prinsip
kesetaraan dan keharmonisan antara kaum perempuan dan pria harus dilandasi dengan
suara hati nurani yang berbudi luhur sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Lanjut Sudarsana, konsep kesetaraan gender dari sudut pandang ajaran agama
dijelaskan dalam ajaran Maya Tattwa. Dalam ajaran itu diungkapkan Sang Hyang Widhi
bermanifestasi menjadi dua kekuatan untuk menciptakan alam semesta beserta isinya
yakni kekuatan cetana (kesadaran) disebut kekuatan purusa (maskulinum). Kekuatan
yang lainnya adalah acetana (ketidaksadaran) yang disebut kekuatan prakerthi atau
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predhana (feminin). Kedua kekuatan itu memiliki proporsi serta fungsi masingmasing.42
Kekuatan purusa menciptakan parama siwa tattwa, sadha siwa tattwa, siwa tatwa
sampai terciptanya kekuatan panca dewata. Kekuatan predhana menciptakan kekuatan
mahat, budhi, ahamkara, triguna, panca tan matra sampai adanya kekuatan panca
maha butha. ''Ajaran Maya Tattwa ini menegaskan bahwa sebelum manusia tercipta,
kesetaraan gender unsur kewanitaan dengan unsur kelaki-lakian telah diciptakan.
Namun memiliki proporsi dan fungsi masing-masing serta berjalan sinergis, saling
ketergantungan seolah-olah terciptanya suatu sistem sebagai ekosistem,'' jelas
Sudarsana. Lebih lanjut Sudarsana mengatakan, ekosistem inilah yang menjadi hukum
Rta sesuai yang diungkapkan dalam Weda. Hukum Rta ini disebut dharma dan semua
makhluk di alam semesta ini telah diikat oleh Dharmanya Sang Hyang Widhi. Oleh
karena itu, tak satu makhluk pun bisa terlepas dari ikatan dharma sehingga lahirlah
yang disebut swadharma.43
Dengan adanya swadharma, kehidupan makhluk di alam semesta ini dapat
mencerminkan aktivitas yang dinamis, seimbang, selaras, dan serasi. Kalau swadharma
ini diubah oleh manusia sendiri, hanya atas dasar kemajuan zaman dan teknologi, itu
sama dengan mengubah kesadaran, keseimbangan dan keserasian alam terhadap isinya.
Perubahan kesadaran bisa timbul disharmoni dan akan berimplikasi negatif terhadap
akhlak, moral, budi dan perilaku manusia sehingga kehancuran tak terhindarkan hal ni
yang disebut kali yuga.44
5. Budha
Tradisi Budha tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial yang timpang. Kondisi
masyarakat India pada masa pra-Buddha diwarnai oleh perlakuan yang diskriminatif
atas kasta dan gender. Salah satu ajaran Brahmanisme yang sangat seksis mengatakan
bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak melaksanakan ritual penyucian pada saat
upacara kematian orang tua mereka (ayah), dan akan mengangkat ayah mereka masuk
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ke alam surga. Sementara perempuan tidak berhak dan diyakini tidak memiliki
kemampuan untuk menyelamatkan orang tua mereka.
Dalam situasi demikian, Buddha hadir membawa pembaharuan. Kasta
dihapuskan, perempuan diberi hak dan kesempatan yang hampir sama dengan laki-laki
dalam menjalani kehidupan religius maupun sosial. Totalitas sikap Buddha yang adil
gender ialah didirikannya Sangha Bhikkhuni atau komunitas perempuan yang
menjalani hidup suci secara selibat. Perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan
pilihan atas jalan hidupnya sendiri: menjadi perumah-tangga biasa, atau meninggalkan
peran tradisional tersebut dan hidup sebagai bhikkhuni. Buddha Gautama telah
mewujudkan keadilan gender yang hampir setara, yang pada konteks jaman tersebut
merupakan hal yang sangat radikal.45
Pembaharuan yang dibawa oleh Buddha tersebut bertolak dari Hukum Karma
yang diajarkannya: Kemuliaan seseorang tidak berasal pada kelahirannya yang berjenis
kelamin atau dari keturunan (kasta) tertentu, melainkan ditentukan oleh perbuatan
yang dilakukan. Ritual-ritual persembahan atau pengorbanan tidak dapat menyucikan
batin dan membebaskan seseorang dari samsara; oleh karenanya, salah satu keyakinan
yang mendiskreditkan perempuan karena dianggap tidak dapat menyucikan orang
tuanya setelah mereka meninggal adalah tidak benar.46
Buddha menegaskan potensi pencapaian spiritual yang sama antara kaum lakilaki dan perempuan asal tekun melatih diri dengan menyempurnakan: Sila (moralitas),
Samadhi (konsentrasi), dan Pañña (kebijaksanaan). Tidak ada bias gender atau
seksisme dalam ‘ajaran Buddha yang fundamental dan universal.47
Setelah Buddha mangkat (Parinibbana), status perempuan mengalami
kemerosotan lagi. Perkembangan Buddhisme belakangan, terutama sejak munculnya
sekte-sekte, telah melahirkan pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan yang
bertentangan dengan semangat ajaran Buddha yang egaliter.48
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Adanya pandangan bahwa terlahir sebagai perempuan lebih banyak menderita
karena faktor-faktor biologisnya seperti takdir untuk mengalami menstruasi,
mengandung, melahirkan, menyusui, dan memesarkan anak sedikit banyak telah
mendorong pada munculnya ketidak seimbangan dan ketdak adilan gender. Keyakinan
yang salah akan ketidakmampuan perempuan mencapai ‘kebuddhaan’ selama masih
terperangkap dalam fisik dan kesadarannya sebagai perempuan juga membawa efek
yang menyudutkan posisi perempuan. Pandangan-pandangan salah semacam ini harus
dikoreksi, jika menginginkan pemahaman dan keadilan gender dapat terwujud dalam
kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.49
Pembenahan dalam cara berpikir tentang gender perlu diikuti dengan perubahan
dalam sikap dan perilaku. Buddha tidak hanya memberikan doktrin-doktrin, tetapi juga
memberikan

‘jalan’

untuk

mengurangi

penderitaan

dan

mengantarkan

pada

kebahagiaan. Penderitaan dalam perspektif Buddhis erat kaitannya dengan sifat
‘dukkha’ yaitu ‘tidak kekal,’ ‘tidak memuaskan,’ dan ‘tidak sempurna’ dari kehidupan
ini. Penderitaan muncul ketika seseorang menginginkan sesuatu yang bertentangan
dengan sifat kehidupan. Doktrin tidak dapat merubah sifat dan perilaku seseorang.
Dengan hanya mengerti ajaran-ajaran tentang baik-jahat, terpuji-tercela, kekal-fana,
memuaskan-mengecewakan, dan seterusnya tidak mampu merubah karakter seseorang
menjadi baik.
6. Konghucu
Kisah perjuangan perempuan mendapatkan haknya begitu jelas dalam tradisi
Khonghucu yang dalam istilah aslinya disebut Ji Kau, atau Agama Ji, yang berarti
Agama bagi Yang Lembut Hati, yang terbimbing, yang terpelajar dalam ajaran Suci.50
Wacana tersebut terdapat, misalnya, dalam kitab Sanjak (Shi-Ching, bagian
Chiang Chung-tsu, Sanjak 3, berjudul,”Menjinjing Busana) terdapat sanjak yang
memperlihatkan

bagaimana

seorang

perempuan

berupaya

mempertahankan

martabatnya di hadapan laki-laki . Demikian bunyinya,” Chung, kekasihku yang
terhormat, kumohon janganlah bertindak demikian, melompat masuk ke kebunku,
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hingga mematahkan dahan pohon cendanaku. Kerusakan itu dapat kuabaikan, tetapi
bila ada seorang sekitar mengetahui perbuatanmu itu, mereka akan bertanya, gerangan
apakah yang membawa pemuda itu ke sana? Kata-kata mereka inilah yang
kuhawatirkan. Engkau, duhai Chung mendapat jantung hatiku; tetapi umpat caci
merekalah yang akan mencemarkan daku”.
Sanjak di atas menunjukkan kepada kita bahwa meskipun wanita bebas-merdeka
pada zaman itu, tetapi mereka tidak menyetujui percintaan bebas tanpa batas-batas
kesusilaan.51
Pada Sanjak 6 yang terdapat pada Bagian Wei (Sanjak Wei), berjudul Mang
(Bajingan) berbunyi sebagai berikut (penggalan kecil saja yang dikutip), ”Tetapi engkau
tak mengenal tebing maupun pantai, nafsumu tak pernah mengingkari hal ini. Kembali
pada masa remajaku yang bahagia, tatkala rambutku masih terikat pada pita, dengan
tak berpikir panjang lebar, engkau kuikuti; aku tak mengerti, bahwa janji setia dan
senyum manismu ternyata palsu belaka. Bagiku engkau mengucapkan sumpah suci,
siapa tahu, kini kau ingkari semua. Tak ku sangka engkau begitu jahanam. Sekarang
aku menyesal tanpaguna”.
Sanjak di atas menggambarkan kecaman perempuan secara terbuka terhadap
perlakuan sewenang-wenang oleh kaum pria terhadap perempuan. Tentu mengharukan
sekali seorang perempuan mengungkapkan secara terus terang perlakuan yang
diterimanya bagaikan “habis manis sepah dibuang” oleh pria hidung belang.52
Contoh lain dapat dilihat pada penghargaan Mencius terhadap perempuan dan
lembaga perkawinan tercermin dari ayat berikut ini53: Mencius (atau Bingcu) berkata,”
saling kerajsama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga adalah
hubungan yang terbesar di dalam hidup manusia”.
Pada bagian lain dalam Kitab Bingcu dikatakan,”… Setelah seorang anak laki-laki
menjalankan upacara mengenakan topi ( tanda sudah akil-balig), sang Bapa memberi
petuah-petuahnya. Seorang anak perempuan ketika akan berangkat menikah, sang ibu
memberi petuah-petuahnya. Ketika akan berangkat, diantar sampai pintu lalu
dinasehati, ”Anakku yang berangkat menikah, berlakulah hormat, berlakulah hati-hati,
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janganlah berlawanan-lawanan dengan suamimu. Memegang teguh sifat menurut di
dalam kelurusan itulah Jalan Suci seorang perempuan”.
Dengan kata lain secara tekstual dapatlah disimpulkan bahwa pada hakikatnya
tidak ada pembedaan terhadap perempuan dalam tradisi Konghucu. Dari ayat-ayat di
atas terlihat jelas dikehendaki terpeliharanya hubungan yang harmonis antara suamiisteri, sesama saudara tidak memandang gender, sehingga dapat dibangun kehidupan
sosial yang saling menghargai peranan satu sama yang lainnya, mengingat manusia
diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini memiliki arti dan fungsinya masingmasing.54

D. Perempuan dalam Pandangan Budaya Nusantara
Senada dengan pandangan agamawan terhadap perempuan yang didominasi
perspektif patriakhal, budaya ikut mendukung hal serupa. Akumulasi dari paduan
perspektif dominan ini misalnya dapat dijumpai dalam hal dunia politik bagi kalangan
perempuan yang di identikkan sebagai dunia kaum adam. Pandangan ini menjadi salah
satu faktor yang menyciptakan penyingkiran kaum perempuan dari urusan publik.
Konstruksi budaya ini telah membuat perempuan harus menempati posisi kedua yang
hanya berperan di sektor domestik. Konstruksi budaya ini dapat dijumpai pada budaya
Jawa, misalnya, yang memandang perempuan hanya dianggap sebagai kanca wingking
atau teman dibelakang yang tugasnya tidak jauh dari urusan masak (memasak), macak
(berdandan), dan manak (melahirkan). Hal ini tidak lepas dari nilai maupun norma
yang berada di masyarakat yang telah menetapkan posisi perempuan, seolah-olah sudah
menjadi kodrat perempuan, untuk menjadi “ratu dan pengurus rumah tangga”,
sehingga perempuan tidak diberi kesempatan untuk beraktifitas di luar rumah, dan jika
mereka melakukan aktifitas di luar rumah maka hal tersebut dianggap menyalahi
kodrat.55
Menurut Goldberg partiarki adalah sebuah sistem organisasi baik politik,
ekonomi, industri, finansial, maupun religi dimana dalam hirarkis diduduki oleh laki                                                                                                                          
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laki.56 Sementara itu Tosh menjabarkan patriarki sebagai sebuah konsep dimana kaum
laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan kaum perempuan
baik dalam level fisik maupun social.57 Menurut Wulandari, budaya dan etos kerja
patriarki sangat diwarnai gaya hidup yang maskulin. Laki-laki mendominasi arena
politik, memfromulasikan aturan-aturan permainan politik, dan mendefinisikan
standar untuk evaluasi. Selanjutnya kehidupan politik diatur sesuai norma dan nilainilai laki-laki. Politik didasarkan pada ide tentang menang kalah atau kompetisi
konfortasi. Patriarki dilihat kaum feminis bukan sebagai penyebab terjadinya
penindasan pada kaum perempuan namun lebih sebagai masalah yang menyebabkan
terjadinya bentuk penindasan tersebut.58
Budaya patriarki bukan budaya yang ada sejak manusia lahir sehingga bisa
menyebarkan pandangan, perspektif dan pemahaman manusia terhadap kesetaraan
perempuan dan laki-laki. Budaya patriarki adalah hasil dari konstruksi manusia (lakilaki) yang melanggengkan “kekuasaan dan superioritas” atas kaum perempuan. Dengan
demikian perempuan yang mandiri dan berpolitik tidak mudah diterima. Ambisi yang
dimiliki perempuan di bidang politik dianggap sebagai perilaku yang tidak feminis
sehingga lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil di bidang politik dibandingkan
dengan laki-laki. Semua itu merupakan produk budaya patriarki yang masih mengakar
kuat di Indonesia yang menyebabkan perempuan tidak terbiasa ikut serta dalam
pengambilan keputusan di sektor public.59
Pandangan

yang

memposisikan

perempuan

sebagai

mahluk

marginal

sesungguhnya menafikan fakta sejarah yang sebaliknya, dimana perempuan tercatat
sebagai aktor publik yang sukses di wilayah nusantara. Di lingkungan kerajaan
Majapahit di Jawa Timur tercatat pernah diperintah oleh Ratu selama 22 tahun, ketika
raja Jayanegara meninggal tahun 1328. Karena tidak dikarniai seorang anak, maka raja
mengangkat adik perempuannya untuk menggantikan kedudukannya. Dialah yang
dikenal dengan Ratu Tribhuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani.
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Setelelah memerintah selama 22 tahun, ia mengundurkan diri (th. 1350), dan
kemudian digantikan oleh putranya Hayam Wuruk. Di masa inilah kerajaan Majapahit
tersohor, terkenal sampai ke manca negara. Masa akhir kekuasaan Majapahit kurang
lebih selama 16 tahun, digantikan juga oleh Ratu Suhita.60
Di Jawa tengah, dari abad ke VII M. Tepatnya tahun 647 M. Menurut catatan asal
Cina, rakyat kerajaan Holing (Kerajaan Kalingga) menobatkan seorang perempuan
sebagai ratu dengan gelar Ratu His Mo (Sima). Pemerintahannya pada saat itu dikenal
sangat adil bijaksana meski bersifat keras. Sebagai contoh apapun yang terjatuh di
jalanan tidak seorang pun penduduk berani mengambilnya; dan cerita ini sampai ke
negeri Cina; demikian pula ketegasan hukum berlaku tanpa pandang bulu. Berita ini
menarik perhatian Raja Ta Shih. Dikirimnya pundi-pundi berisi emas dan kemudian
diletakkan di jalan menuju kerajaan. Pundi-pundi tersebut selama tiga tahun tidak satu
orang pun berani menyentuhnya. Ketika dengan tidak sengaja putera sng Ratu terinjak
benda-benda tersebut dan kemudian sampai ke Ratu, dengan kemarahannya ia pun
(Putera makota) dijatuhi hukuman mati. Para menteri berupaya membujuknya agar
diberi keringanan, akhirnya diputuskan dengan hukuman potong kaki yaitu pada jarijari kakinya.61
Pada masa perkembangan Islam, di Jawa Tengah juga ditemukan seorang
pemimpin perempuan yang berkuasa di daerah Jepara kekuasaan kerajaan Demak;
yaitu Ratu Kalinyamat. Pada masa pemerintahannya kota Jepara berkembang sangat
pesat, perdagangan sampai ke luar negeri. Tahun 1547 ia mengirim dua kali bantuan
armada ke kerajaan Acah di Selat Malaka dan Ambon untuk menusir penjajah Portugis;
sampai sekarang makan dan bekas kerajaannya (di Jepara Kota Rembang) dapat kita
saksikan.62
Di Sumatra, Aceh misalnya terukir sebagai kawasan kerajaan Islam nusantara
yang paling banyak pernah dipimpin oleh penguasa perempuan. Peran mereka dalam
melawan penjajah tidak bisa dipandang sebelah mata. Belanda sebagai penjajah disaat
itu hampir 40 tahun selalu mendapat perlawanan di Aceh. Perempuan Aceh pegang
peranan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, jiwa raganya dikorbankan demi
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membela bangsa, negara dan agamanya. Dengan semangat kepahlawanan dan kesatria
mereka (Perempuan Aceh) dikagumi oleh musuh; karena mereka berani tampih dengan
gagah, berani memimpin perang di medan laga; misalnya Cut Nya’Din. Selai itu tercatat
Cut Meutia, Pocot Meura Intan, Pocut Baren dan lain lain.63
Kepemimpinan perempuan Aceh tidak kalah hebatnya memeganng tampuk
pemerintahan pada saat itu. Hampir 60 tahun (1640-1699) negeri ini dipimpin oleh
para Sultanah yang terkenal. Masing-masing Sultanah mengeluarkan uang emas yang
disebut deureuham (dirham). Mereka dikenal memiliki kapabilitas yang tinggi; berbagai
Bahasa (Arab, Persia dan Spanyol) dikuasai, dibalik bahasa daerahnya; tidak heran
mereka sukses dalam memimpin negerinya dengan bijak.64
Demikian juga di Sulawesi, sebuah kerajaan Islam abad XIX dipimpin oleh
seorang penguasa perempuan Siti We Tenreolle dan berkuasa tahun 1856 di Ternate
(Kini Ibu Kota Maluku Utara yang menguasai kerajaan Bugis (di Sulawesi Selatan).65
Sejumlah fakta historis Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa kaum perempuan pun
tidak kalah dengan mitranya laki-laki di dalam pengabdiannya sebagai pemimpin
bangsa pada masanya.66
Jika ditelisik lebih dalam, sesungguhnya banyak pandangan positif terhadap
kaum perempuan dalam hasanah kebudayaan nusantara:
1. Bugis-Makassar
Dalam konteks budaya masyarakat bugis dikenal budaya sikapatau (saling
menghargai) dan sipakallebi (saling menghormati). Budaya sikapatau atau sikapalebbi
itu tidak dimaksudkan untuk jenis kelamin tertentu, melainkan untuk laki-laki dan
perempuan. Sifat masyarakat bugis berbeda dengan arab jahiliyyah yang memandang
kelahiran nak perempuan sebagai aib keluarga. Bagi masyarakat bugis, melahirkan nak
laki-laki berselang-seling dengan anak perempuan (mallapi daun) menjadi suatu
kebanggan.67
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Mengenai kepemimpinan dalam ruang publik, ulama bugis tidak menguraikan
secara detail pandangannya terhadap hal ini (MUI Sulawesi Selatan, 1, 1988: 269). Bisa
jadi pandangannya menyetujui perempuan untuk berkiprah dalam hal kepemimpinan
dalam wilayah publik. Indikasinya, mereka tidak mengutip hadis yang sering dijadikan
dalil untuk menolak perempuan tampil di arena publik. Masyarakat bugis
menempatkan perempuan pada posisi setara dengan posisi laki-laki. Meskipun secara
umum ulama masa lalu menyatakan

bahwa tugas laki-laki adalah pemimpin

perempuan, sebagaimana pemimpin yang memimpin rakyatnya dalam bentuk perintah,
larangan dan semacamnya, sebagai penguasa (musallitun) atas perempuan.68
Dalam masyarakat bugis Makassar, perempuan di sebut makkunrai (Bugis) atau
baine (Makassar), keduanya mengandung makna tersendiri.69 Makkunrai adalah
penyebutan orang Bugis terhadap Gender perempuan. Penyebutan “Makkunrai”berasal
dari kata”Unre”, yakni sejenis busana rok bawahan yang jika ditambah awalan “ma” dan
akhiran “i” sebagai kata kerja, berarti pemakai Rok. Maka bahasa bugis mencitrakan
gender tersebut dari sejenis busana yang lazim dipakainya. Sedangkan Baine’ bagi
masyarakat Makassar bermakna lebih “agung” lagi, yakni : Baine yang mendekati kata
bine (benih atau cikal bakal), sehingga dapat dimaknai sebagai “asal atau permulaan”.
Namun bagaimanapun perbedaan harfiah dan makna terhadap perempuan bagi
kedua suku bangsa terbesar di Sulawesi ini, tetap saja menempatkan perempuan
sebagai puncak martabat kemanusiaannya. Bukan sekedar simbol, melainkan
merupakan esensi luhur yang menandai derajat dan martabat dalam suatu rumpun
keluarga. Sebagai contoh : suatu keluarga dapat dinilai tingkat strata sosialnya ketika
anak gadisnya dilamar dengan jumlah mahar (mas kawin) tertentu.
Kedudukan perempuan dalam masyarakat Bugis Makassar sangat dipengaruhi
oleh hukum adat yang tak tertulis namun di ajarkan secara turun temurun. Perempuan
secara umum di kualifikasikan sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masayarakat.70
Dalam tradisi Bugis, peran perempuan tidak hanya dijadikan simbol kejelitaan
atau pengasuh rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya, tetapi jauh sejak masa epos
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La Galigo mula dikisahkan, Perempuan Bugis sudah ikut mendominasi pranata sosialbudaya dan politik di kerajaan-kerajaan Bugis.
Nenek moyang masyarakat Bugis yang disebut Tomanurung dikisahkan tidak
hanya seorang lelaki bernama Batara Guru, tapi juga disandingkan dengan personifikasi
perempuan jelita bernama We Nyilik Timo, permaisurinya. We Nyilik Timo juga
dipercaya sangat berperan melahirkan gagasan-gagasan besar tentang pondasi
bangunan kebudayaan Bugis awal.
Dalam buku the History Of Java (1817) Thomas Stanford Raffles mencatat kesan
kagum akan peran perempuan Bugis dalam masyarakatnya. Raffles menggambarkan
wanita Bugis dengan ungkapan, “The women are held in more esteem than could be
expected from the state of civilization in general, and undergo none of those severe
hardships, privations or labours that restrict fecundity in other parts of the world”
(Perempuan Bugis Makassar menempati posisi yang lebih terhormat daripada yang
disangkakan, mereka tidak mengalami tindakan kekerasan, pelanggaran privacy atau
dipekerjakan paksa, sehingga membatasi aktifitas/kesuburan mereka, dibanding yang
dialami kaumnya di belahan dunia lain).71
Status sosial perempuan Bugis sangatlah tinggi. Hal itu dapat kita lihat baik
dalam realitas sosial maupun dalam naskah kuno. Secara sosial kita bisa
menyebut sosok Colliq Pujié, seorang perempuan Bugis yang hidup pada abad ke-19
yang berprofesi sebagai penulis, sastrawan dan juga negarawan. Dalam naskah kuno
perempuan Bugis disebut berani (materru') dan bijaksana (malampé' nawa nawa).
Budaya

Bugis-Makassar tidak membatasi

perempuan

untuk

berekspresi

menjadi pemimpin. Satu di antara perempuan Bugis yang terkenal memperjuangkan
kemerdekaan pada masa pemerintahan Belanda adalah Opu Daeng Siradju. Opu Daeng
Siradju memperoleh gelar sebagai macan betina dari Timur, terbukti dengan beberapa
kali beliau keluar-masuk penjara tetapi dalam dirinya tak sedikit pun rasa gentar
terlebih lagi mundur sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Sehingga, dalam ruangruang kultural perempuan dan laki-laki Bugis-Makassar terpatri konsep kesejajaran
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peran dan fungsi. Artinya, walaupun memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun
tetap terdapat batasan kerja individual yang terbentuk secara fitrawi.72
Peran perempuan hebat lainya dapat kita temukan di desa Bontoloe Kab. Gowa
perempuan ini di percaya lebih mampu di bandikan sosok seorang laki-laki dalam hal
ritual, di Bontoloe, adaq baine selalu menikah dengan pemangku jabatan tradisional,
kecuali karaeng. Adaq baine dari penguasa desa adalah perempuan yang bertanggung
jawab terhadap kalompoang dan yang bertugas menyenggarakan ritual yang berkaitan
dengan pusaka keramat tersebut, Perempuan dewasa ini bertanggung jawab terhadap
pusaka keramat di Bontoloe telah mengembang tugas tersebut sekitar 30 tahun
sementara selama periode yang sama karaeng telah di pengang oloh empat orang.
Perempuan yang memelihara kalompoang, yang tidak dapat di ganti selama dia masih
hidup, menepati jabatan adaq yang tertinggi di desa. Dia di anggap sebagai perwakilan
adaq yang paling tinggi, termasuk dalm kepempinan politik dan spiritual,
sementara karaeng tidak lebih dari pelaksanaan kekuasaan politik di bawah legitimasi
pusaka keramat. Sinong, perempuan tua yang bertugas menjaga kalompoang Bontoloe,
adalah orang yang pada saat yang sama di pandang memiliki pengetahuan yang paling
mendalam tentang adaq serta kepercayaan tradisional.73
Pada umumnya kaum perempuan merupakan “pemeran utama” dalam praktek
kepercayaan tradisional sehari-hari. Mereka dianggap ahli dalam bidang itu dan hal itu
semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa di beberapa desa, kaum perempuan
berperang pula sebagai dukun (sanro). Selama pelaksanaan ritual, kaum perempuan
mempersiapkan dan mengatur berbagai jenis persembahan dan memastikan agar
seluruh rangkaian upacara dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan
dalam kepercayaan dan adaq. Selain itu perempuan juga bertanggung jawab terhadap
semua unsur “keduniawian” suatu ritual, seperti memasak dan menyajikan hidangan
kepada para peserta dari desa tersebut yang nenghadiri upacara, maupun peserta yang
datang dari tempat lain. Dalam istilah modern, kita dapat katakan bahwa manajemen
kepercayaan tradisional lebih banyak di serahkan kepada kaum perempuan, sedang
kaum pria lebih mendominasi pelaksanaan ritualnya, termasuk membakar kemenyan,
membacakan mantra (baca-baca), menyucikan sesuatu dengan air atau minyak. Hal itu
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khususnya terjadi dalam ritual menyangkut hubungan simbolis antara kepercayaan
dengan struktur politik komunitas tersebut. Sebaliknya perempuan melaksanakan
sebagian besar ritual atau tahapan-tahapan ritual dalam ruang lingkup pribadi atau
keluarga, misalnya ritus-ritus daur hidup.74
2. Sunda
Budaya suku sunda memiliki pandangan positif terhadap perempuan, terutama
bagi perempuan dari daerah orang sunda, atau perempuan pasundan. Sosok perempuan
sangat terhormat dan penting dalam kearifan masyarakat sunda. Sosok yang di hormati,
dilindungi dan memiliki kemandirian.
Mitos dongeng poe (asal usul hari), misalnya, menempatkan perempuan sebagai
sentral dari terjadinya hari-hari. Simbol Robayah, sebagai hari Rabu atau Rebo,
kemudian menjadi tokoh mitos perempuan, yakni miitos sebagai gambaran kosmologi
Sunda yang mengakui eksistensi perempuan dalam kehidupan. Kepercayaan Sunda
Buhun mempercayai eksistensi Sunan Ambu. tokoh sentral perempuan yang memiliki
kualitas kasih sayang, keibuan, berwak pengasih, dan pengertian kepada manusia di
bumi. Dalam banyak pantun, sebagai salah satu seni sastra budaya suku Sunda.
Dikisahkan banyak tokoh yang dinisbatkan pada keturunan kerajaan Sunda
Padjadjaran, mengadu masalah kepada Sunan Ambu. Bahkan, Sunan Ambu seringkali
mengirim utusan-utusan yang bertugas mendampingi mereka. utusan dewata yang
memiliki keahlian dan kelebihan banyak membantu pajajaran dalam mengalahkan
lawan-lawan.
Menurut Saefullah, wanita dikomunitas Sunda dihormati sedemikian rupa.
Menurutnya, sikap ini dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisionalyang tumbuh dalam
budaya Sunda maupun oleh agama Islam yang secara nyata merupakan agama yang
paling kuat berakar dalam kehidupan orang sunda. Suatu penbuktian kultural untuk
teori ini adalah ketika dikatakan Sunda itu Islam dan Islam itu Sunda

adanya

peribahasa indung tunggal rahayu bapa tangkal darajat alias tiada keselamatan,
kebahagiaan, dan kesejahteraan tanpa doa ibu dan bapak. Sebab indung nu
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ngakandung bapak nu ngayuga, tak akan ada kasih sayang ibu dan bapak. Jelas, kedua
pribahasa tersebut amat menghormati posisi indung atau ibu.75
Sementara itu menurut Rosidi, keyakinannya yang menyatakan bahwa wanita
Sunda memiliki kedudukan yang terhormat dalam pembendaharaan budaya urang
Sunda berhubungan dengan salah satu legenda Sunda Kuno bernama Sunan Ambu
(Dewa Wanita) yang menjadi simbol keagungan di Buana Agung (dunia langit yang
sakral).76 Hal serupa sebagaimana di bedah dengan apik oleh Sumardjo melalui telaah
hermeneutiknya terhadap pantun-pantun Sunda telah menunjukkan bahwa pada
keyakinan Sunda kuno wanita menempati posisi yang demikian penting dalam
kosmologi orang Sunda. Bahasannya yang mendalam mengenai kedudukan Sunan
Ambu di Kahyangan dengan para Pohaci sebagai pembantunya dalam mitologi Sunda
mengantarkan pemahaman bahwa wanita dalam keyakinan spiritual orang Sunda
menempati posisi yang agung tersendiri.77
Ulasan lain dari Sumardjo juga ketika membedah mitologi Dewi Sri (yang juga
sering disebut Nyi Pohaci) yang akhirnya karena “ketentuan Hyang Aung’ harus
berkorban karena pola hubungan yang unik dengan saudara kembarnya Kalabusu dan
Budugbusu yang dari pengorbanannya melahirkan tanaman padi menunjukkan bahwa
alm pikir orang Sunda terpatri pada kedudukan dan pengorbanan wanita demi kebaikan
umat manusia (orang Sunda). Melalui telaahnya tersebut sampai pada kesimpulan
bahwa dalam pikiran Sunda lama wanita Sunda bukanlah pelengkap bagi laki-laki
melainkan laki-laki yang menjadi subordinan bagi wanita.
Pandangan positif budaya Sunda terhadap perempuan ini berbeda terbalik pada
masa-masa tertentu yang membatasi kebebasan perempuan Sunda. Di satu pihak
wanita demikian dihormati sementara di pihak lain dia tidak sebebas laki-laki untuk
pergi ke luar desa atau berhubungan degan dunia luar. Wanita tidak dapat dipilih untuk
memegang jabatan puncak dalam komunitas, sehingga jargon awewe pondok lengkah
atau awewe dulang tinande masih menjadi uger uger kebebasan wanita di Jawa Barat.
Penelitian Palmer , misalnya, laporannya pada tahun 1967 menunjukkan bahwa wanita
Sunda tidak sebebas laki-laki dalam menghadiri rapat-rapat desa. Mereka masih
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mendominasi sektor domestik di rumah tangga daripada memasuki ranah publik untuk
memegang suatu tanggung jawab yang lebih besar. Hal serupa dikuatkan oleh studi
yang dilakukan oleh Wessing, bahwa kalau pun wanita harus keluar desa, maka niscaya
ia didampingi seorang laki-laki dari keluarganya, namun menurtnya, hal ini dilakukan
justru untuk melindungi kehormatan wanita tersebut.78
3. Minang
Masyarakat minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di dunia
yang menganut system kekerabatan matrilineal.79 Penduduk Indonesia yang teridiri
dari beragam etnis masyarakat, hampir seluruhnya menganut sistem patrilineal.80
Dalam system kekerabatan masyarakat Minangkabau yang matrilineal, perempuan
mendapatkan posisi yang berbeda jika dibanding dengan perempuan dalam masyarakat
patrilineal.81
Perempuan minang sudah berperan dalam pencaturan politik di Minangkabau
sejak lama, dapat dilihat dari cerita-cerita klasik Minangkabau, seperti dalam kaba,
tambo ataupun mitos serta legenda. Selain dari mitos Bundo Kanduang, Minangkabau
memiliki banyak nama yang dijadikan mitos, yakni Mande Rubiah (Ibu Rubiah). Mande
Rubiah merupakan seorang tipikal ratu dalam masyarakat Lunang di pesisir selatan
sesungguhnya memilki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Sebagai seorang ratu di
Rumah Gadang, ia memiliki wilayah kekuasaan. Dalam sejarah minagkabau tersebut,
perempuan sangat berperan dalam berbagai urusan publik sebagai pengontrol
kekuasaan, tetapi dimasa-masa tiga dekade terakhir ini mengalami penurunan, bahkan
telah hilang, dalam proses pemarjinalan yang sangat panjang yang dimulai oleh
kolonialisme Belanda, dilanjutkan oleh Orde Baru, dan belum banyak perubahan pada
masa reformasi. Khususnya, pada masa berkuasanya rezim Orde Baru, pola sentralistik
yang dipraktikkkan sangat mereduksi peran politik perempuan Minangkabau.82 Namun
demikian ditengah upaya-upaya peminggiran peran perempuan Minang, sejarah telah
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mencatat srikandi-srikandi asal suku Minang yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebut saja diantaranya Rohana
Kudus sang jurnalis yang cerdas dan berani, Rasuna Said sang aktifis pergerakan dan
politik semasa dan setelah kemerdekaan, Siti Manggopoh sang penyusup ke jantung
pertahanan kolonial di masa perang, dan lainnya.
E. Tokoh Perempuan Dalam Lintasan Tradisi Agama-agama

Tidak saja pandangan positif terhadap kaum perempuan, dalam tradisi religi
dijumpai sejumlah tokoh perempuan yang identik dengan sejarah

agama-agama

tersebut. Tokoh-tokoh perempuan tersebut telah menjadi suri tauladan yang
menginspirasi bagi kiprah publik kaum perempuan sepanjang masa.
1. Khadijah: Sosok Interprener Pendobrak Tradisi
Semua umat muslim sepakat bahwa salah satu tokoh wanita yang paling penting
dalam sejarah agama Islam adalah Khadijah, ibu kaum Muslimin (Umm al-Mukminin).
Tokoh penting ini tidak hanya istimewa karena statusnya sebagai istri nabi Muhammad
SAW, tapi juga sebagai wanita muslimah yang telah yang mampu memberikan teladan
bagi wanita-wanita muslim lainnya.
Khadijah binti Khuwailid lahir pada tahun 555 M di Mekkah (sekarang masuk
wilayah Arab Saudi), diriwayatkan bahwa Khuwailid bin Asad, ayah dari Khadijah
sangat bergembira dengan kelahiran putrinya ini padahal dalam tradisi masyarakat
Arab pada waktu itu, memiliki anak perempuan merupakan sebuah aib bagi keluarga
sehingga sering terjadi penguburan hidup terhadap bayi-bayi perempuan yang baru
lahir.
Keluarga Khadijah merupakan keluarga yang terpandang di Mekkah. Bakat
bisnisnya menurun dari ayahnya seorang saudagar sukses yang sudah biasa
menjalankan perniagaannya ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Pada tahun 575
Ayah Khadijah meninggal dan sepuluh tahun kemudian ibunya juga meninggal. Hal ini
kemudian menjadikan Khadijah sebagai pewaris dari semua harta kekayaan orang
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tuanya. Khadijah kemudian mengambil alih bisnis orang tuanya dan kemudian
mengembangkannya menjadi lebih baik. Posisi dirinya sebagai wanita yang dalam
tradisi bangsa Arab cenderung terpinggirkan tidak lantas membuat Khadijah menyerah
oleh keadaan. Terbukti Khadijah dikemudian hari menjadi salah satu tokoh yang paling
berpengaruh di tanah Arab. Karyawan yang membawa barang dagangannya berjumlah
sangat banyak bahkan konon melebihi jumlah pedangang-pedagang dari Mekkah
lainnya jika digabungkan sekaligus.
Selain dikenal sebagai pedagang sukses, Khadijah juga dikenal dengan
kemulyaan dirinya dalam menjaga kehormatannya. Karakter inilah yang membuat
dirinya di juluki al-Thahirah, sebagai bentuk penghargaan atas kesucian yang Khadijah
miliki. Khadijah menurut berbagai riwayat merupakan sosok wanita yang cantik yang
berahlak mulia. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya tak heran banyak laki-laki
yang ingin meminangnya. Tercatat sebelum menikah dengan Nabi Muhammad,
Khadijah telah menikah sebanyak dua kali. Pertama dengan Abu Halah bin Zurarah alTamimi, dari suami pertamanya ini Khadijah dikarunia dua orang anak yakni Halah dan
Hindun. Tidak lama setelah kelahiran anak kedua, Abu Halah meninggal dunia
sehingga Khadijah pun menjadi janda untuk pertama kalinya. Pernikahan kedua
khadijah dilaksanakan dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi. Namun pernikahan keduanya
pun tidak berangsung lama karna Atiq juga kemudian meninggal dunia.
Status janda ini terus berlanjut hingga kedatangan seorang pemuda yang
nantinya akan menjadi suami terakhir dari Khadijah, yakni Nabi Muhammad SAW.
Pada awalnya Nabi Muhammad bekerja sebagai pembawa dan penjual barang dagangan
Khadijah. Nabi Muhammad yang pernah menjadi pedagang barang dagangan
pamannya Abu Thalib sangat terkenal dengan kejujurannya, oleh karena itu Khadijah
pun tertarik untuk memperkerjakan Nabi Muhammad.
Berawal dari kerjasama perdagangan ini, maka Khadijah pun jatuh hati kepada
Nabi Muhammad karena kejujuran dan sifat baiknya. Nabi Muhammad memiliki budi
pekerti yang agung, berakhlak mulia, dan jujur. Semua ini diketahui oleh Khadijah
melalui perantara salah satu pembantunya yang bernama Maysarah yang juga ikut
menemani Nabi Muhammad selama melaksanakan perjalanan jauh untuk berdagang.
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Akhirnya melalui perantara Nafisah binti Muniyah, Khadijah pun menanyakan
kepada Nabi Muhammad apakah dia bersedia menikahinya. Nabi Muhammad pun
menyetujui permintaan tersebut sehingga kedua mempelai itupun menikah. Nabi
Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah berusia 40 tahun pada waktu itu.
selama pernikahan dengan Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah mengambil istri
lain sebagaimana lazimnya masyarakat Arab pada waktu itu. kecintaan Nabi
Muhammad kepada Khadijah sangat mendalam bahkan ketika Khadijah sudah wafat
pun Nabi Muhammad tetap memujinya sehingga sering menimbulkan kecemburuan
dari istri-istri beliau yang lain.
Bersama dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai enam orang anak, yakni
Qasim, Abdullah, Zainab Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Lima diatara anak
tersebut wafat sebelum Nabi Muhammad kecuali Fatimah.
Sebagai seorang istri, Khadijah memberikan teladan dengan mendukung
sepenuhnya

keputusan

suaminya

tersebut

sehingga

Khadijah

sering

datang

mengunjungi Nabi yang sedang menyepi di Gua Hira untuk memberikan makanan.
Khadijah tahu bahwa apa yang dilakukan suaminya ini bukanlah semata-mata tindakan
yang tak bermakna. Sebaliknya, Khadijah meyakini bahwa apa yang dilakukan
suaminya tersebut akan menghasilkan manfaat dan kebaikan buat Nabi Muhammad.
Masa-masa ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul menjadi masamasa yang paling genting dalam kehidupan Khadijah. Suaminya kini telah dipilih Allah
untuk menyebarkan agama Islam. Maka Khadijah pun dengan sukarela membantu
suaminya tersebut dengan apapun yang dia miliki. Banyak pengikut-pengikut awal nabi
Muhammad merupakan orang-orang lemah dan miskin. Disini Khadijah berperan
sebagai penolong bagi umat-umat muslim tersebut. Khadijah mendermakan sebagian
besar hartanya untuk menolong mereka termasuk membebaskan budak-budak muslim
yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikannya.
Ketika rasulullah beserta keluarga besarnya, Bani Hasyim diembargo dan diusir
dari Mekkah, Khadijah juga dengan segala daya dan upaya yang dia miliki berusaha
untuk membantu mereka. Segala kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah digunakan
untuk membantu perjuangan suaminya. Melalui keyakinan yang teguh bahwa suaminya
  

  

96

51

merupakan Nabi akhir zaman untuk umat manusia, Khadijah telah memantapkan
hatinya untuk turut berjuang dalam menyebarkan agama Islam. Namun sayang
Khadijah tidak sampai menemani Rasulullah hingga akhir hayat beliau, karena
Khadijah akhirnya meninggal di usia 65 tahun mendahului Raslullah SAW.
Khadijah telah menempatkan wanita muslimah sebagaimana mestinya. Sebagai
istri dari seorang Nabi, Khadijah telah menunjukkan sikap kesetiaan dan pengorbanan
yang luar biasa untuk keberhasilan suaminya. Sebagai sosok wanita Khadijah juga
menjadi teladan buat muslimah-muslimah lainnya. Khadijah menunjukkan bagaimana
sejatinya Islam juga sangat menghargai kaum perempuan. Khadijah yang merupakan
seorang pedagang sukses telah menunjukkan betapa seorang muslimah juga diizinkan
untuk mengejar cita-cita tertingginya dan berkarir sesuai dengan apapun yang
diinginkan selama itu halal. Semua fakta ini menjadi semacam bantahan kepada
kelompok-kelompok Islam yang masih menganggap bahwa wanita harus membatasi
dirinya dengan tinggal dirumah tanpa memiliki hak untuk mengembangkan dirinya
sebagaimana dicontohkan oleh Khadijah dan suaminya Muhammad SAW.
Rahasia Sukses Khadijah
Selain bermodalkan keimanan dan spiritualitas yang tinggi hasil didikan Nabi,
Khahadijah dikenal sebagai wanita pengusaha yang pandai membaca peluang usaha
dengan manajemen yang mumpuni dimasanya. Modal Khodijah yang ia dapatkan dari
suami dan keluarganya yang pedagang tidak pernah didiamkan begitu saja. Khadijah
kreatif dan menjalankan uang supaya selalu bergerak dan produktif. Ia tidak suka uang
yang ditimbun dan tidak manfaat. Untuk hal ini Khadijah pernah menginventariskan
modalnya dari warisan suaminya kepada ayahnya dengan sistem bagi hasil.
Kemampuan manajerial Khadijah berpadu dengan kehandalannya merekrut
karyawan dan menjalin mitra bisnis. Dalam memilih mitra bisnis, Khadijah
menentukan kriteria bagi seluruh anak buahnya yaitu: kejujuran, tanggung jawab,
dapat dipercaya. Hal Ini dimaksud untuk menjamin keamanan dan keselamatan
barang-barang dagangannya. Untuk perkaras integritas ini Khadijah memiliki standar
upah yaitu dua ekor unta muda untuk seorang pemuda mitra bisnisnya dan empat ekor
unta bagi karyawannya yang paling baik integritas dan kejujuannya. Dalam memilih
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karyawan, Khadijah juga menerapkan proses wawancara seperti yang ia lakukan kepada
Rasulullah SAW serta mengajukan kontrak di awal.
Rahasia sukses Khadijah terletak pada kesukaanya berderma. Suatu hari
datanglah Halimah Sya’diyah ke rumahnya. Khadijah begitu menghormati Halimah
sebagai ibu susu suaminya SAW sehingga Halimah menjadi tamu istimewa. Halimah
menceritakan kondisi kampung halamannya yang ditimpa kemelaratan dan kekeringan.
Ketika pulang, Khadijah membekali Halimah dengan seekor unta dan 40 ekor kambing.
Saat Rasulullah dan bani Hasyim di boikot oleh kaum Quraisy. Khadijah tetap serta
mendampingi nabi dan membantu orang-orang yang terisolasi akibat boikot tersebut.
Melengkapi kebiasannya dalam berderma, Khadijah dikenal sebagai wanita yang
pandai membaca peluang dan berani mengambil keputusan meskipun berlawanan
dengan tradisi. Hal ini dibuktikan dengan keputusannya untuk meminta dinikahi oleh
Muhammad bin Abdullah. Keputusan ini menjadi bukti Khadijah berani mengubah
tradisi Arab yang mapan dimana dalam masalah jodoh wanita hanya boleh menunggu
dan menerima.83
2. Aisyah: Sosok Sederhana Lautan Ilmu
Tidak

lengkap

menggambarkan

tokoh-tokoh

perempuan

ummat

Islam

(ummahaat al-Mukminin) paling berpengaruh tanpa keberadaan sosok Aisyah, isteri
Nabi sepeninggal Khadijah. Aisyah telah menjadi contoh perempuan Muslim dalam hal
politik dan agama sekaligus. Dalam ranah publik Aisyah dikenal sebagai figur yang
bersebarangan dengan pemimpin Muslim yang tak kalah sentralnya, yaitu Ali r.a, yang
dikenal berseberangan secara politis dengan isteri Nabi yang dikenal cerdas dan
sederhana tersebut. Dalam urusan agama, Aisyah ditetapkan sebagai rujukan dalam
urusan agama Islam. Kelebihan Aisyah dari sahabat Nabi lainnnya adalah
keunggulannya dalam bidang agama.
Aisyah memiliki gelar ash-Shiddiqah, sering dipanggil dengan Ummu Mukminin,
dan nama keluarganya adalah Ummu Abdullah. Kadang-kadang ia juga dijuluki
Humaira’. Namun Rasulullah sering memanggilnya Binti ash-Shiddiq. Ayah Aisyah
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bernama Abdullah, dijuluki dengan Abu Bakar. Ia terkenal dengan gelar ash-Shiddiq.
Ibunya bernama Ummu Ruman. Ia berasal dari suku Quraisy kabilah Taimi di pihak
ayahnya dan dari kabilah Kinanah di pihak ibu. Aisyah lahir pada bulan Syawal tahun
ke-9 sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun
ke-5 kenabian.
Aisyah, sebagai istri rasulullah SAW, yang sekaligus juga kepala negara, peran
Aisyah tidak terbatas pada hal domestik kerumahtanggaan. Sejarah mencatat bahwa
para istri nabi selalu mendampingi nabi saat berperang. Aisyah menjalankan peran ini
dengan penuh keikhlasan dan suka cita, ketika kebetulan beliau mendapat kesempatan
mendampingi Rasul. Perhatian Aisyah terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan
secara umum juga sangat besar. Salah satu buktinya adalah Aisyah mampu memberikan
jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan para sahabat. Dan Hisyam
bin Urwah pernah berkata, “Pada zamannya tidak ada orang yang menandingi Aisyah
dalah tiga bidang ilmu yaitu fiqh, ilmu pengobatan dan ilmu syair”.
Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita
muslim dimasanya: sosok sederhana berkarakter kuat. Aisyah menghuni ruangan yang
berukuran kurang dari 12 x 12 kaki bersama-sama dengan Nabi. Ruangan itu beratap
rendah, terbuat dari batang dan daun kurma, diplester dengan lumpur. Pintunya cuma
satu, itu pun tanpa daun pintu, dan hanya ditutup dengan secarik kain yang
digantungkan di atasnya. Selama masa hidup Nabi, tak jarang Aisyah merasakan
kekurangan makanan. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya
sampai keesokan harinya, karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang
yang membutuhkannya. Pada suatu hari di bulan Ramadhan, waktu Abdullah ibn
Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah satu lakh dirham, Aisyah membagikan
uang itu sebelum waktu berbuka puasa. Apa yang mereka miliki banyak diberikan
kepada orang yang lebih menghajatkan. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan
napasnya yang terakhir, Aisyah tidak nempunyai minyak untuk penerangan.
Selain sosok sederhana dan penderma, Aisyah dikenal pula sebagai wanita
dengan pengetahuan mumpuni. Pengabdiannya kepada masyarakan dan usahanya
untuk mengembangkan pengetahuan agama tidak ada tandingannya. Jika orang
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menemukan persoalan mengenai sunna h dan fiqh yang sukar untuk dipecahkan, soal
itu akhirnya dibawa kepada Aisyah, dan kata kata Aisyah menjadi keputusan terakhir.
Aisyah melengkapi tokoh-tokoh cerdik pandai didikan Nabi seperti Ali r.a, Abdullah ibn
Abbas dengan Abdullah ibn Umar di tahun-tahun pertama Islam.
3.Ratu Bilqis: Pemimpin Wanita Melegenda
Jauh sebelum era Nabi Muhammad, dunia pernah memiliki seorang penguasa
perempuan, Ratu Bilqis.

Ia adalah seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman, yang

kepemimpinannya diabadikan dalam Al-Qur’an sebagai pemimpin yang kuat dan
berpengaruh. Bilqis merupakan sosok ratu yang cerdik, cantik dan memiliki jiwa
kepemimpinan. Ada riwayat yang mengatakan, setelah kematian ayahnya, rakyat Saba
dipimpin oleh seorang lelaki. Namun kepemimpinanya mendatangkan kerusakan. Bilqis
pun turun tangan dan mengambil alih kepemimpinan. Ayah Bilqis merupakan raja yang
besar dan ia tidak ingin menikah dengan penduduk Yaman. Sehingga, ia menikah
dengan perempuan dari bangsa jin yang bernama Raihanah binti as Sakan dan
melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Talaqam atau yang disebut dengan
Bilqis.
Awal pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis memang tidak biasa. Pertemuan
mereka bermula dari burung hud-hud yang tidak sengaja melintas wilayah kekuasaan
Bilqis. Burung hud-hud ketika itu diperintahkan Nabi sulaiman untuk mencari sumber
mata air. Burung hud-hud dieprintahkan Nabi sulaiman karena memiliki indera yang
tajam terhadap sumber mata air. Kisah tentang Nabi Sulaiman AS dan Ratu Bilqis
tertera dalam Al-Qur’an surah an-Naml ayat 20-44. Burung hud-hud melaporkan negeri
saba sebagai sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita. Mereka juga
menyampaikan bahwa kaum Saba masih menyembah matahari. Setan telah
menghalangi mereka sehingga memandang perbuatan buruk kaum Saba dipandang
Indah, sebagaimana diutarakan dalam Al-Qur’an, suarah An-Naml ayat 24.
Setelah mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman AS tidak terima dan meminta
burung hud-hud untuk menyampaikan surat yang isinya mengajak Bilqis taat kepada
Allah (QS An-Naml: 28). Burung hud-hud diperintahkan menjatuhkan surat tersebut
kepada Bilqis dan menunggu apa reaksi sang ratu atas surat tersebut (Q.S An-Naml:28).
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Setelah menerima surat tersebut, Rabu Bilqis mengumpulkan para pembesarnya.
(Q.S an-Naml: 29). Ia meminta pertimbangan para pembesar kerajaan untuk menjawab
surat dri Nabi Sulaiman (Q.S An-Naml: 32). Sang ratu memberi kesempatan kepada
para pembesarnya untuk menyampaikan saran. Mereka menyebut Saba adalah negeri
besar dan memiliki kekuatan untuk berperang, namun semua keputusan akhir
diserahkan kepada Ratu Bilqis (an-Naml: 34).
Keterangan di atas memberikan pelajaran, meski Balqia memegang kekuasaan
yang besar, ia tetap berlaku demokratis. Ia memberikan kesempatan para pembantunya
untuk memberiakn saran. Mendapatkan masukan tentang kemampuan negeri Saba
untuk berperang, sang ratu memilih jalan damai. Ia tidak ingin mengorbankan
rakyatnya. Ia paham benar konsekuensi jika melakukan konfortasi dengan Nabi
Sulaiman.
Sang ratu memilih menjawab surat Nabi Sulaiman dan mengirim utusan dengan
membawa beberapa hadian sebagai simbol persahabat (Q.S An-Naml: 35). Sikap
bijaksana Bilqis sangat menonjol. Ia tidak ingin rakyatnya menjadi hina. Ia meilih
menjalin hubungan yang baik dengan Nabi Sulaiman AS
Saat Bilqis mengunjungi istana Nabi Sulaiman AS, ia terkagum-kagum dengan
kemegahana singgasana Nabi Sulaiman: Lantainya terbuat dari kaca dan dibawahnya
berisi air. Seolah-olah air menjadi lantai istana Nabi Sulaiman. Saat Bilqis memasuki
istana Nabi Sulaiman, ia sampai mengangkat bajunya karena khawatir basah.
Kenyataan menunjukkan bahwa Bilqis adalah seorang Ratu yang memerintah
suatu bangsa dalam suatu negara (yang kini disebut dengan negara Yaman). Kisah ratu
Bilqis dalam al-Qur’an merupakan bukti pandangan positif al-Qur’an tentang sosok
perempuan yang berperan sebagai penguasa jaman yang diilustrasikan dalam Q.S AnNaml: 23: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka,
dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”
4. Bunda Theresa: Pejuang Kemanusiaan Universal
Agnes Gonxha Bojaxhiu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda
Theresa merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal dalam sejarah Katolik. Lahir
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di Skopje, Vilayet (Provinsi) Kosovo 26 Agustus 1910. Bunda Theresa merupakan sosok
yang tidak hanya mengabdikan dirinya untuk umat Katolik, tapi juga seluruh
kemanusiaan. Selama lebih dari 47 tahun Bunda Theresa memberikan pelayanan
kepada orang-orang yang terpinggirkan. Melalui Missionaries of Charity (Missionaris
Cinta Kasih) yang pertama kali didirikannya di daerah Calcuta, India, Bunda Theresa
mengabdikan hidupnya untuk menolong orang miskin, yatim piatu, dan orang lain yang
membutuhkan pertolongan.
Lahir dari keluarga sederhana pasangan Nikolle dan Drana Bojaxhiu, Bunda
Theresa yang merupakan anak bungsu yang kehilangan ayahnya pada saat masih
berusia delapan tahun. Setelah kematian ayahnya, Bunda Theresa dibesarkan oleh
ibunya sebagai seorang pemeluk Katolik yang taat. Sejak kecil Bunda Theresa sangat
tertarik dengan kisah-kisah perjuangan para missionaris Katolik di berbagai penjuru
dunia. Kisah-kisah inilah yang menjadi Theresa kecil bercita-cita untuk mengabdikan
hidupnya sebagai seorang missionaris. Pada 1928, saat usianya menginjak 18 tahun,
Theresa memutuskan untuk menjadi suster dan bergabung dengan kesusteran Loreto di
Rathfarnham, Irlandia.
Selama berada di Irlandia, Bunda Theresa belajar bahasa Inggris, bahasa yang
digunakan oleh kaum missionaris Loreto yang nantinya akan dikirim ke India. Bunda
Theresa kemudian pergi ke India pada tahun 1929 dan ditempatkan di wilayah
Darjeeling di kaki pegunungan Himalaya. Selama berada disana, Bunda Theresa juga
belajar bahasa Hindi dan Bengala agar lebih mudah melakukan pelayanan kepada
masyarakat lokal di India.
Selain ditugaskan di wilayah darjeeling, bunda Theresa juga ditugaskan untuk
mejadi guru di sekloah St. Maria di Calcutta. Antara tahun 1929-1948, Bunda Theresa
mengajar Geografi di sekolah tersebut dan kemudian menjadi kepala sekolah. Selama
tinggal di wilayah tersebut, Bunda Theresa sangat prihatin dengan kemiskinan yang ada
disana. Hatinya tergerak untuk membantu masyarakat sekitar yang hidup dalam
penderitaan terutama pada saat wabah kelaparan menyerang wilayah tersebut pada
tahun 1943. Hal ini bertambah buruk ketika terjadi konflik sektarian pada tahun 1946
akibat dari pecahnya wilayah India menjadi dua negara yakni India dan Pakistan.
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Semenjak menjadi guru di Calcutta, Bunda Theresa sudah aktif membantu
masyarakat yang membutuhkan disana. Namun baru pada tahun 1948, Bunda Theresa
mendaatkan izin resmi dari Gereja Katolik untuk tinggal diluar sekolah dan membantu
orang-orang miskin di India. Pada desember 1948, Bunda Theresa resmi menanggalkan
jubah biarawan Loreto dan menggantinya dengan pakaian Sari biasa. Dia kemudian
tinggal bersama warga miskin dan menolong mereka, memberikan makanan, obatobatan, dan pakaian gratis serta layanan pendidikan kepada orang-orang msikin
tersebut. pada tahun 1949, Bunda Theresa mendapatkan kewarganegaraan India dan
mengumpukan

perempuan-perempuan

muda

rekan

sesama

biarawati

untuk

memantapkan hati guna menciptakan sebuah komunitas keagamaan baru yang
bertugas untuk membantu orang-orang “termiskin diantara yang paling miskin”.
Misionaris Cinta Kasih kemudian dibentuk pada tahun 1950, melalui pergerakan
ini Bunda Theresa menjalankan misinya. Dengan berbekal dana yang seadanya, Bunda
Theresa bersama anggota missionaris lainnya mengunjungi kawasan-kawasan kumuh di
Calcutta. Sempat tertekan oleh keadaan yang menimpanya, Bunda Theresa mengalami
keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali ke kehidupan sebelumnya yang nyaman.
Namun, keyakinan yang mendalam akan kebenaran yang sedang dia emban
membuatnya untuk tetap teguh menjalankan misinya tersebut.
Pada tahun 1952, Bunda Theresa mendirikan tempat yang bernama Home or The
Dying, sebuah rumah sakit yang didedikasikan untuk orang-orang miskin. Rumah sakit
ini tidak hanya melayani umat Katolik, tapi juga melayani berbagai macam pasien dari
latar belakang sosial keagamaan yang beragam. Rumah sakit ini kemudian tersebar
tidak hanya di Calcutta, tapi juga di berbagai macam wilayah di India. Selain itu, Bunda
Theresa juga mendirikan banyak klinik-klinik yang khusus menangani penderita Lepra.
Tempat-tempat ini selain sebagai pusat penyembuhan bagi orang yang terkena
penyakit, juga sekaligus sebagai tempat-tempat berkumpulnya orang-orang miskin dan
kelompok-kelompok tepinggirkan lainnya.
Di tempat seperti inilah mereka bisa saling bercengkrama dalam keadaan yang
layak dan disini pula mereka merasa belajar tentang cinta kasih dari Bunda Theresa dan
para anggota missionaris Cinta Kasih lainnya. Rumah sakit ini juga menjadi tempat
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penampungan bagi orang-orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal. Ketika mereka
kemudian meninggal di rumah sakit, maka para suster akan menguburkannya sesuai
dengan agama yang dianutnya.
Selain membuka rumah sakit, pada tahun 1955 missionaris Cinta Kasih juga
membuka Nirmala Shisu Bhavan, yakni sebuah tempat penampungan anak yatim piatu
dan anak-anak tunawisma. Apa yang telah dilakukan Bunda Theresa mendapatkan
perhatian dari pemerintah dan masyarakat India.
Bunda Theresa melakukan kegiatannya dengan landasan bahwa cinta kasih
merupakan karunia dari Tuhan yang harus disebarkan kepada manusia lainnya. Bagi
missionaris Cinta Kasih, menolong orang-orang yang menderita merupakan pekerjaan
yang mulia karna Kristus sendiri seringkali menjelma dalam wujud orang-orang yang
menderita. Hal yang sangat di luar kebiasaan dari gerakan Missionaris Cinta Kasih
binaan Bunda Theresa adalah sikapnya yang menolak sepeserpun bayaran dari orangorang yang ditolongnya. Sebagai pemimpin gerakan ini, Bunda Theresa percaya bahwa
apa yang mereka lakukan merupakan perintah Tuhan dan

mereka hanya

membutuhkan balasan dari Tuhan, bukan dari manusia.
Pada tahun 1960, missionaris Cinta Kasih telah memiliki 25 tempat
penampungan orang miskin di seluruh India. Setelah program mereka dinilai
bermanfaat, maka gerakan inipun mulai melebarkan jangkauannya di luar India. Pada
tahun 1965, missionaris besutan Bunda Theresa dibentuk di Venezuela, kemudian
menyebar ke negara-negara lain seperti Italia, Tanzania (1968), Australia (1969),
Amerika Serikat (1971), Vietnam (1975), dan lain-lain.
Saat perang berkecamuk di Lebanon tahun 1987, Bunda Theresa turut ambil
bagian dalam misi kemanusiaan disana. Bunda Theresa dan anggota missionaris Cinta
Kasih berhasil menyelamatkan 37 anak-anak yang terjebak dalam pertempuran antara
Israel melawan gerilyawan Palestina. Bunda Theresa sering mengunjungi zona perang
dan rumah sakit-rumah sakit yang hancur di Lebanon untuk mencari orang-orang yang
terjebak perang. Pada tahun 1980-an juga Bunda Theresa juga mengunjungi banyak
negara-negara Komunis di Eropa Timur yang mulai membuka diri. Bunda Theresa

  

  

104

59

membantu korban gempa di Armenia dan korban Chernobyl di Ukrainia serta pergi ke
Ethiopia untuk membantu rakyat yang kelaparan disana.
Bunda Theresa menderita penyakit jantung semenjak tahun 1983, dia berencana
untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan missionaris Cinta Kasih. Namun para
pengikutnya menolak pengunduran diri tersebut sehingga Bunda Theresa tetap
menjalankan tugasnya sebagai pemimpin misionaris Cinta Kasih yang sudah tersebar di
berbagai kawasan dunia. Kesehatan Bunda Theresa pun mulai menurun, dan pada
tahun 1996 Bunda Theresa terjatuh dan mengakibatk patah tulang. Faktor usia dan
sakit yang dideritanya membuat Bunda Theresa semakin melemah dan tidak lagi
maksimal menjalankan misi kemanusiaan yang telah dilakukan semenjak usia belianya.
Pada 5 September 1997 Bunda Theresa menghembuskan nafas terahir dan dimakamkan
di gereja St Thomas di Calcutta dengan upacara kenegaraan oleh pemerintah India.
Bunda Theresa dengan missionaris Cinta Kasihtelah menghasilkan karya yang
luar biasa bagi kemanusiaan. Sebagai seorang Katolik yang taat, bunda theresa juga
telah berjasa dalam mengembangkan ajaran agama Katolik yang penuh kasih sayang.
Pada saat kematiannya, missionaris Cinta Kasih telah memiliki lebih dari 4000 suster
dan 300 anggota biasa yang menjalankan 610 misi di 123 negara. Diantara misi tersebut
termasuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, teutama bagi penderita HIV, Lepra,
dan TBC. Missionaris Cinta Kasih juga mendirikan dapur-dapur umum untuk orangoreang yang kelaparan serta membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil di seluruh
dunia. Apa yang dilakukan oleh Bunda Theresa ini memberikan suatu contoh yang jelas
bagaimana wanita memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah pengabdian kepada
kemanusiaan. Bunda Theresa telah membuktikan kepada dunia bahwa seorang wanita
juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada Tuhan.
5. Kunti : Aktor Utama Epos Mahabharata
Dewi Kunti adalah tokoh tragis yang memiliki sifat kepahlawanan. Dewi Kunti
muncul dari masa ledakan sejarah purbakala Mahabharata. Sebagaimana diceriterakan
dalam Mahabharata, sebuah sanjak epos yang terdiri dari 110.000 ayat, Kunti adalah
istri Maharaja Pandu dan ibu dari lima putra termasyhur bernama Pandawa.
Keberadaan Dewi Kunti sebagai seorang ibu dari Panca Pandawa patut dicermati untuk
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dijadikan tokoh panutan pada kehidupan kini dan yang akan datang. Epos Mahabharata
sangat identik dengan tradisi Hindu, yang dari inspirasinya kebudayaan Hindu telah
berkembang di Bali.
Dewi Kunti tokoh wanita dalam epos Mahabharata yang dipilih oleh Tuhan Yang
Mahakuasa sebagai ibunya lima pemimpin yang berhasil menegakkan dharma melawan
adharma. Liku-liku kehidupan Dewi Kunti dalam epos Mahabharata ini sangat patut
dicermati untuk dipetik nilai-nilai filosofisnya untuk dijadikan bahan pemikiran dalam
menata peran wanita pada umumnya dari kedudukan ibu khususnya. Dewi Kunti
adalah salah satu tokoh penting dalam pertikaian politik yang rumit. Lima puluh abad
yang lalu pertikaian politik tersebut memuncak dalam perang Kuruksetra. Perang
Kuruksetra adalah perang dahsyat perebutan kekuasaan yang merubah arah sejarah
dunia.
Semula Kunti bernama Prtha. Kunti adalah putri Surasena, kepala dinasti Yadu
yang mulia. Di dalam Mahabharata diceriterakan bahwa Kunti "telah diberkahi wajah
yang cantik dan watak yang baik; dia senang sekali dengan hal-hal hukum [dharma]
dan melakukan sumpah-sumpah yang mulia." Dewi Kunti juga mempunyai berkat luar
biasa. Di usia belia ayahnya Surasena memberikan putrinya untuk menjadi anak angkat
Kuntibhoja, saudara misan dan kawan akrab Surasena yang belum mempunyai anak
(karena itu dia diberi nama "Kunti"). Di rumah ayah angkatnya, Kunti diberi tugas
mengurus kesejahteraan tamu-tamu. Pada suatu hari, seorang resi yang ahli kebatinan
dan perkasa bernama Durvasa datang ke sana dan senang sekali karena Kunti
mengabdikan diri tanpa mementingkan dirinya sendiri. Durvasa meramalkan bahwa
Kunti akan mengalami kesulitan dalam berketurunan. Karena itu, Durvasa memberikan
berkat kepada Kunti agar Kunti dapat mendatangkan dewa mana pun dan berketurunan
dengan dewa itu.
Dewi Kunti pada mulanya bernama Pritha, putri Surasena sepupu Raja
Kuntibhoja dari dinasti Yadhu. Karena Raja Kuntibhoja tidak berputra, maka Surasena
menyerahkan putrinya kepada Raja Kuntibhoja untuk menjadi putri angkat Raja. Sejak
menjadi putri dari Raja Kuntibhoja itulah Pritha bernama Dewi Kunti. Dalam
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Mahabharata, Dewi Kunti dilukiskan wanita yang amat cantik lahir batin. Karena itu
dalam kerajaan Dewi Kunti mendapat tugas mengurus tamu-tamu kerajaan.
Kekurangan Dewi Kunti sebagai wanita menurut Resi Durwasa hanya sulit
memiliki anak. Untuk mengatasi hal itu Resi Durwasa memberikan mantra pengarad
untuk mendatangkan para dewa untuk dimohon memberikan Dewi Kunti putra yang
dikehendakinya. Sebelum menjadi suami Raja Pandhu mantra pengarad itu
diujicobakan untuk mendatangkan Dewa Surya.
Ternyata Dewa Surya datang menganugerahkan putra yang dilahirkan lewat
telinganya. Karena itulah putra anugtrah Dewa Surya itu diberi nama Karna. Setelah
menjadi permaisuri Raja Pandhu mantra pengarad itu kembali dilakukan untuk
mendatangkan Dewa Dharma, Dewa Bayu dan Dewa Indra. Dari tiga dewa itulah lahir
Dharmawangsa, Bima dan Arjuna. Istri kedua Raja Pandu bernama Dewi Madri
melahirkan Nakula dan Sahadewa anugerah Dewa Kembar yang bernama Dewa Aswin.
Dari lima bersaudara putra Raja Pandu inilah yang disebut Panca Pandawa.
Setelah Raja Pandu dan Dewi Madri meninggal, maka Dewi Kunti-lah yang bertanggung
jawab sebagai pengasuh dan pendidik Panca Pandawa. Latar belakang rohani kelahiran
Panca Pandawa ini yang melatari lahirnya pemimpin yang tepat untuk melindungi Ibu
Pertiwi dan penghuninya dari kehancuran.
6.Dewi Kwan Im: Mitos Pejuang Kemanusiaan
Kwan Im pertama dikenal Cina pada abad pertama SM, bersamaan dengan
masuknya agama Buddha di negeri tirai bambu itu. Pada abad ke-7, Kwan Im mulai
dikenal di Korea dan Jepang karena pengaruh Dinasti Tang. Pada masa yang sama,
Tibet juga mulai mengenal Kwan Im dan menyebutnya dengan nama Chenrezig. Dalai
Lama sering dianggap sebagai reinkarnasi dari Kwan Im di dunia.
Jauh sebelum masuknya agama Buddha, menjelang akhir Dinasti Han, Kwan Im
Pho Sat dikenal di Tiongkok purba dengan sebutan Pek Ie Tai Su yaitu Dewi Welas Asih
Berbaju Putih. Kwan Im

sendiri merupakan dialek Hokkian yang dipergunakan

mayoritas komunitas Tionghoa di Indonesia. Nama lengkap dari Kwan Im adalah Kwan
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She Im Phosat yang merupakan terjemahan dari nama aslinya dalam bahasa Sanskrit,
Avalokitesvara.
Dewi Kwan Im lahir pada tanggal 19 bulan 2 tahun Kongcu – lik, pada jaman
Kerajaan Ciu / Cian Kok pada tahun 403-221 Sebelum Masehi.Pada tanggal 19 bulan 6
yaitu pada usia 17 tahun memperoleh Penerangan dan mencapai tingkatan Boddisattva
/ Hud / Fo. Pada tanggal 19 bulan 9 di tahun yang sama, mencapai kesempurnaan dan
berhasil Mokswa, naik ke langit bersama badan kasarnya menjadi Kwan Se Yin Pao Sat
Jien So Jien Yen atau Dewi Kwan Im Tangan Seribu – Mata Seribu – Kepala Seribu.
Dewi Kwan Im selalu membawa botol Amertha atau wadah suci berisi Embun Welas
Asih yang berkhasiat mensucikan segala kotoran (dosa) serta menyembuhkan.
Dewi Kwan Im Miao San mengendarai ikan Tombro yaitu lambang keteguhan
menghadapi tantangan (seperti ikan Tombro berenang melawan arus meloncati jeram).
Hal ini menjadi seruan agar umat teguh tekadnya dan kuat menghadapi tantangan di
dunia dengan jalan yang benar. Bertangan Seribu, Bermata Seribu bahkan Berkepala
Seribu lambang bisa mampu menjangkau berbagai hal, Penyayang dan penuh Welas
Asih. Kadang naik Bunga Teratai lambang Kesucian yang selalu bersih, biarpun tumbuh
di atas Lumpur, agar umat meneladani makna yang tersirat dalam kehidupannya.
Di India Kwan Im (Avalokitesvara) sendiri asalnya digambarkan berwujud lakilaki, begitu pula pada masa menjelang dan selama Dinasti Tang (618-907). Namun pada
awal Dinasti Sung (960-1279), berkisar pada abad ke 11, beberapa dari pengikut
melihatnya sebagai sosok wanita seperti digambarkan oleh para seniman. Perwujudan
Kwan Im sebagai sosok wanita lebih jelas pada masa Dinasti Yuan (1206-1368). Sejak
masa Dinasti Ming, atau berkisar pada abad ke 15, Kwan Im secara menyeluruh dikenal
sebagai wanita.
Menurut cerita, Dewi Kwan Im adalah titisan Dewa Che Hangyang berreinkarnasi ke bumi untuk menolong manusia keluar dari penderitaan, karena beliau
melihat begitu kacaunya keadaan manusia saat itu dan sebagai akibatnya terjadi
penderitaan di mana-mana. Dewa Che Hang memilih wujud sebagai wanita agar lebih
leluasa untuk menolong kaum wanita yang membutuhkan pertolongannya.
Dalam tradisi Buddhisme yang berkembang pesat di China, diyakini bahwa
segala permohonan yang berangkat dari ketulusan dan niat suci, maka biasanya Dewi
Kwan Im akan mengabulkan permintaan tersebut. Terutama pada saat-saat genting
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dimana seseorang tengah berhadapan dengan bahaya. Sehingga dalam kurun ribuan
tahun, pengabdian moral dari Dewi Kwan Im dikenal berporos empat jalan kebenaran.
Yakni, pengembangan kebajikan, pengembangan toleransi dan saling hormat
menghormati, pengendalian batin dan mawas diri, serta menghindarkan dari mara
bahaya.
F. Perempuan-Perempuan Inspirasi Nusantara
1. RA Kartini: Sang Pembebas di Sarang Feodalisme
Mengapa Raden Ajeng Kartini menempati posisi istimewa dalam sejarah
emanisipasi wanita di Indonesia, di bandingkan dengan figur wanita lain di nusantara?.
Pernyataan ini amat sering diutarakan oleh banyak pihak, sembari membandingkan
Kartini dengan tokoh wanita lainnya yang lahir di bumi Pertiwi.
Sosok Kartini yang hidup di jaman peralihan penuh kecamuk dan pertarungan
antara dua budaya Barat yang dibawa oleh kaum kolonial dan budaya feodalisme Jawa
yang absolut menjadikan Kartini memiliki makna tersendiri bagi perjalanan sejarah
pembebasan kaum wanita nusantara dari keterkungkungan dan subordinasi budaya
Jawa dan nusantara yang umumnya sangat patriakhal. Revolusi industri yang ditandai
oleh penemuan kapal uap, senjata, telpon, kereta api, menjadikan Kartini sebagai sosok
artikulatif yang mewakili ketegangan budaya feodal menghadapi dunia yang tengah
berubah. Perubahan-perubahan ini membuat pandangan Kartini menghujat segala hal
dilingkungannya yang seharusnya tidak terjadi dan dialami oleh kaum perempuan.
Kartini, meskipun tidak pernah menjadi ratu atau duduk di singgah sana kekuasaan,
dikenal sosok yang kritis terhadap apa saja yang dinilainya tidak sejalan dengan harkat
kemanusiaan, termasuk didalamnya pandangan budaya dan agama.
R.A Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Kota Jepara. Gelar Raden Ajeng
menunjukkan bahwa Kartini terlahir dari kalangan keluarga bangsawan Jawa. Gelar
Raden Ajeng dipergunakan Kartini sebelum ia menikah. Seteah menikah gelar Kartini
menjadi Raden Ayu sebagaimana lazim dalam tradisi kraton Jawa.
Ayahnya R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Ario Tjondronegoro IV, seorang
bangsawan yang menjabat sebagai bupati Jepara. Seperti kakek Kartini, R.M.
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Sosroningrat merupakan orang yang terpandang yakni bupati Jepara kala Kartini
dilahirkan.
Dari garis ibu, Kartini memiliki kakek kalangan agamawan, meski bukan kelas
bangsawan. Ibu kartini, M.A. Ngasirah tak lain adalah anak seorang kiai atau guru
agama di Telukawur, Kota Jepara. Bahkan menurut sebuah sumber sejarah Kartini
merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI, sementara ayahnya berasal
usul dari kerajaan Majapahit.
Lantaran Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, ayah Kartini R.M.
Sosroningrat sesuai dengan posisinya sebagai Bupati diharuskan menikah dengan
bangsawan juga. Ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama
Raden Adjeng Woerjan, seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura.
Tumbuh ditengah keluarga bangsawan dengan dua ibu Kartini memiliki 11 orang
saudara, yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Kartini adalah anak
kelima. Daris 11 bersaudara Kartini merupakan anak perempuan tertua. Sebagai putri
bangsawan

Jawa,

Kartini

juga

berhak

memperoleh

pendidikan.

Ayahnya

menyekolahkan Kartini kecil di ELS (Europese Lagere School). Disanalah Kartini
hingga usianya 12 tahun mengenal dunia luar dengan belajar Bahasa Belanda, sebelum
Kartini ahirnya diharuskan di pingit (tinggal di rumah) sebagai persiapan menuju
jenjang perkawinan sebagaimana lazimnya dalam tradisi ningrat Jawa.
Meskipun harus tinggal di rumah, pengalaman Kartini sepanjang belajar di
sekolah kolonial berbahasa Belanda menjadikannya terus menjadi manusia pembelajar.
Kecakapannya dalam berbahasa Belanda ia tuangkan kedalam suarat menyurat yang ia
kirimkan ke kawannya yang berada nun jauh di negeri Belanda. Korespondensi antara
Jawa dan Eropa ini membuat Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang
ia baca dari surat kabar, majalah serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia
mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi yang menurutnya
masih tertinggal jauh tertinggal dalam banyak hal dan kesempatan.
Tidak saja rajin membaca suarat kabar dan majalaah terbitan Eropa, di usianya
yang ke 20 Kartini sudah banyak membaca buku-buku karya Louis Coperus yang
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berjudul De Stille Kraacht, karya Van Eeden, Augusta de Witt serta berbagai romanroman beraliran feminis yang terbit dalam bahasa Belanda, selain membaca karya
Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Untuk memenuhi hasrat
intelektualnya ayah Kartini mengizinkan putrinya membuka sekolah di dekat
kediamannya untuk mengajari anak perempuan pribumi disekitarnya, meskipun Kartini
dilarang melanjutkan studinya untuk belajar ke Batavia (sekarang Jakarta) atau ke
negeri Belanda.
Kegemaran Kartini membaca tulisan berbahasa Belanda menjadikan Kartini
memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dengan
perhatian khusus pada masalah-masalah emansipasi wanita. Menaruh Kartini, seorang
wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, dan kesetaraan. Kepedulian dan
keprihatinannya atas nasib wanita pribumi ia tuangkan dalam surat-surat yang
berisikan keluhan-keluhan tentang kondisi wanita pribumi. Menurut Kartini ketidak
beruntungan wanita pribumi tidak lepas dari peran budaya Jawa yang lebih banyak
menghambat kemajuan kaum perempuan pribumi ketika itu. Menurut Kartini,
perempuan pribumi, khsusunya Jawa, harus menyingkirkan kendala budaya feodal agar
bisa lebih maju.
Pengalaman pribadinya sebagai gadis Jawa yang harus di pingit menggambarkan
nasib serupa yang dialami kebanyakan perempuan Jawa, yang karenanya mereka tidak
bebas bebas untuk menuntuk ilmu

karena adat yang mengekang kebebasan

perempuan.

Kartini

Pandangan

pembebasan

bagai

kaum

perempuan

dalam

menghadapi kejumudan budaya feodalisme inilah menjadikannya berbeda dengan
kebanyakan

tokoh

wanita

nusantara

lainnya.

Lebih-lebih

ketika

pandangan

emansipasinya ia tuliskan dan dibaca oleh kawan-kawannya yang tinggal di negeri
Kincir Angin. Serta merta pemikiran putri Jawa ini terdengar di belahan bumi Eropa.
Sebuah kenyataan luar biasa yang dilakukan oleh seorang wanita di negeri jajahan pada
masanya. Pandangan kritisnya terhadap nilai dan norma feodalisme Jawa dianggap
sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat.
Tidak saja masalah persamaan kaum perempuan pribumi dan perempuan
lainnya di Eropa, Kartini juga menyinggung hal lain, seperti agama. Menurutnya
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kondisi wanita pribumi yang kirang beruntung tidak lepas dari konstribusi tafsir agama
yang tidak seharusnya terjadi. Agama dalam pandangan Kartini sudah keluar dari
fungsinya yang sejati sebagai penjaga manusia dari perbuatan terscela. Secara Kartini
mempertanyakan mengapa laki-laki dapat berpoligami, dan mengapa mengapa kitab
suci itu harus dibaca dan dihafal tanpa kewajiban perlu memahaminya. Padahal tegas
Kartini, “Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya
dosa diperbuat orang atas nama agama itu”.
2. Malahayati : Panglima Perang dari Aceh
Jauh sebelum Kartini, Nusantara pernah mempunyai tokoh pemimpin wanita,
yang bersuara lantang, tegas, lagi disegani. Dialah Keumalahayti, putri kerajaan Aceh
yang lahir semasa Kerajaan Aceh dibawah Sultan Alaiddin Ali Riayat Syah IV yang
memerintah antara tahun 1589-1604 M.
Putri nan berani di medan perang itu lebih terkenal dengan sebutan Malahayati.
Berdasarkan sebuah manuskrip yang tersimpan di University Kebangsaan Malaysia,
berangka tahun 1254 H atau sekitar tahun 1875 M, Keumalahayati (dalam bahasa Aceh
artinya sebongkah batu yang indah dan bercahaya) berasal dari kalangan bangsawan
Aceh, dari kalangan sultan-sultan Aceh terdahulu. Disebutkan oleh manuskrip tersebut
bahaw Malahayati merupakan Muslimah pertama di dunia yang menjadi laksamana di
zaman pelayaran pra-modern. Yang lebih penting prestasi Malahayati, Aceh merupakan
kawasan Nusantara yang pernah memiliki penguasa perempuan (sultanah) paling
banyak. Fakta ini tidak bisa disebut sebuah kebetulan; sebaliknya sebuah kenyataan
betapa egaliternya budaya kawasan paling ujung pulau Sumatera itu.
Meski tidak seterkenal Cut Nyak Dien, Malahayati mudah ditemukan di
tumpukan literatur Barat maupun China, khususunya dalam lietratur kemaritiman.
Bagi akademisi Barat, Malahayati disejajarkan dengan Semiramis, Permaisuri Raja
Babilonia dan Katherina II, Kaisar Rusia.
Jiwa dan bakat kepemimpinan bahari Malahayati kiranya menurun dari kakek
dan ayahnya, yang juga seorang laksamana. Ayah Malahayati adalah

Laksamana

Mahmud Syah, sedangkan kakek dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad
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Said Syah putra dari Sultan Salahuddin Syah (1530-1539), putra dari Sultan Ibrahim Ali
Mughayat Syah (1513-1530 M) sang pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.
Awal kiprah Malahayati di lingkungan istana Aceh bermula sebagai kepala
pengawal dan protokol di dalam dan luar kerajaan. Karir militernya semakin moncer
ketika Malahayati berhasil mengusir kapal perang Belanda yang dipimpin Genderal
Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang menginjakkan kakinya di tanah
Aceh. Tidak cukup sampai disini, sukses Laksamana Malahayati ditandai oleh
keberhasilannya mengahiri hidup pemimpin pasukan kolonial yang terkenal bengis
tersebut dalam sebuah pertempuran “satu lawan satu” di geladak kapal pada 11
September 1599.
Sepeninggal suaminya, Malahayati memohon kepada Sultan al-Mukammil, raja
Aceh yang berkuasa dari 1596-1604, untuk membentuk sebuah armada perang dengan
prajurit para janda pejuang Aceh yang gugur dalam pertempuran di Selat Malaka. Bak
gayung bersambut, saat Aceh tengah meningkatkan keamanannya, permohonan
Malahayati dipenuhi Sultan. Gangguang yang datang dari Portugis atasa Aceh saat itu
menjadi alasan utaman Sutan untuk mengangkat sekaligus Malahayati sebagai
panglima armada usulannya. Armada tersebut bernama Armada Inong Balee atau
Armada Perempuan Janda. Sejak itulah gelar laksamana angkatan laut perempuan
pertama di sandang Malahayati di depan namanya.
Armada Inong Balee bermarkas di Teluk Lamreh Krueng Raya, dengan
pertahanan benteng yang tingginya sekitar tiga meter, dibangun kengkap dengan
meriam. Sisa-sisa kemegahan benteng peninggalan Laksamana Malahayati hingga kini
masih bisa dilihat di Aceh. Debut pertempuran perdana Malahayati saat ia memimpin
pasukan melawan Portugis di perairan Selat Malaka. Meskipun pertempuran laiut,
Laksamana Malahayati bertanggung jawab pula atas strategi pertahanan di darat.
Untuk menghadapi Portugis, laskar Inong Balee dilengkapi seratus lebih kapal perang.
Pasukan yang semula hanya 1000 orang, lama-lama bertambah hingga mencapai 2000
prajurit handal. Hal ini yang membuat armada asing yang melintas di Selat Malaka
beftambah ciut untuk bermain-main dengan Aceh. Tak jauh dari pangkalan militer ini,
Malahayati juga membangun Benteng Inong Balee. Dengan kekuatan prima ini,
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Laksamana Malahayati tidak saja selalu siap menghadapi serangan militer lawan yang
datang tiba-tiba, tapi juga ia bertanggung jawab mengawasi sentra perekonomian Aceh
yaitu pelabuhan laut dan syahbandar.
Kiprah dan ketenaran Malahayati di Eropa kiranya tidak bisa dipisahkan dari
keberadaan dua bersaudara pimpinan delegasi Belanda: Cornelis De Houtman dan
Frederick De Houtman. Kedua genderal Belanda ini pada tanggal 21 Juni 1599
memimpin saudagar Belanda yang datang ke Aceh, dengan menggunakan kapal De
Leeuw dan De Leeuwin, yang dikendalikan oleh kedua Genderal kakak beradik tersebut.
Seusai berperang melawan Banten, keduanya melanjutkan ekspedisi dagangnnya di
tanah Serambi Mekah.
Setibanya di Aceh, keduanya disambut dengan baik oleh Sultan di istana.
Kedatangan dua orang bersaudara ini berhasil memikat Sultan sehingga Belanda
diizinkan untuk melakukan perdagangan dengan Aceh sekaligus diizinkan untuk
membuka kantor dagang di Aceh. Kerjasama ini dimanfaatkan Aceh untuk menyewa
kapal-kapal Belanda yang akan digunakan untuk mengangkut pasukan ke Johor.
Perjanjian sewa kapal itu ditandatangani tanggal 30 Juli 1599 dan direncanakan
berangkat pada tanggal 11 September pada tahun yang sama. Namun tanpa di dugam
menjelang keberangkatan pasukan Aceh ke Johor pihak Belanda ingkar janji. Melalui
kapten kapal J. Van. Hamskerek pihak Belanda melarang pasukan Aceh naik ke atas
kapal.
Sontak Aceh tidak terima dengan perlakuan anak buah Genderal De Houtman
tersebut. Sebagian pasukan Aceh yang telah berada di atas kapal langsung marah dan
mengamuk ketika Belanda menembaki beberapa pembesar Aceh yang masih berada di
atas sampan termasuk kerabat sultan dan korban dan kedua belah pihak pun tidak bisa
dihindari. Pertempuran antara pasukan Aceh dan Belanda di laut dilaporkan ke Sultan
dan didengar Keumalahayati yang saat itu menjadi Panglima Pengawal lstana. Saat itu
juga, Keumalahayati memberi komando pasukannya untuk berkumpul dan mengepung
kantor perwakilan dagang Belanda. Dalam peristiwa itu Genderal Cornelis De Houtman
tewas di tangan Laksamana Malahayati, sementara pimpinan armada Belanda Jacob
Cornelis van Neck di tawan.
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Peristiwa terbunuhnya de Houtman dan penawanan Jacob Cornelisz van Neck
telah menggegerkan bangsa Eropa, lebih-lebih pasukan Belanda. Dilain pihak peristiwa
tersebut menaikkan pamor Laksamana Malahayati, karena Mahkamah Amsterdam
menjatuhkan hukuman denda kepada pimpinan pasukan Belanda Paulus Van Caerden
sebesar 50.000 gulden yang harus dibayarkan kepada Aceh, atas tindakannya
menenggelamkan kapal dagang Aceh serta merampas seluruh muatan di atas kapal
dagang tersebut. Tak hanya sebagai laksamana, Malahayati ternyata juga merupakan
sosok negosiator ulung. Pada Agustus 1601, Malahayati memimpin Aceh untuk
berunding dengan dua utusan Maurits van Oranje yaitu Laksamana Laurens Bicker dan
Gerard de Roy. Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, dengan tetap
bagi Belanda harus membayar 50 ribu gulden tersebut sebagai kompensasi penyerbuan
yang dilakukan oleh Paulus van Caerden.
Peristiwa penting lainnya selama Malahayati menjadi Laksama adalah ketika ia
mengirim tiga utusan ke Belanda, yaitu Abdoelhamid, Sri Muhammad dan Mir Hasan
ke Belanda. Ketiganya merupakan duta-duta pertama darikerajaan di Asia yang
mengunjungi Eropa. Rombongan duta Aceh itu tiba pada Agustus 1602, tapi pada 9
Agustus Abdul Hamid meninggal dunia di Eropa dan dimakamkan diperkarangan
gereja St Pieter di Middelburg, Zeeland.
Hingga Juni 1606 Malahayati disebut masih memimpin pasukan Aceh
menghadapi armada Portugis di bawah Alfonso de Castro yang menyerbu Kreung Raya.
Sejumlah sumber sejarah menyebut Malahayati gugur dalam pertempuran melawan
armada Portugis tersebut.

Jasad Laksamana wanita pemberani itu kemudian

dimakamkan di lereng Bukit Lamkuta, sebuah desa nelayan yang berjarak 34 kilometer
dari Banda Aceh.
Malahayati sungguh melegenda. Keberaniannya melahirkan banyak cacatan
orang asing. Kehebatannya memimpin laskar wanita dan keberanian dan tak tisnya di
medan pertempuran serta kepiawaiannya di meja perundingan tidak hanya dikenal di
Eropa, tapi juga Arab, Cina dan India. Nama Malahayati saat ini dipakai untuk jalan,
rumah sakit, universitas, hingga kapal perang TNI Angakatan Laut Republik
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Indonesia. Totalitas pengabdian Laksamana Malahayati kepada Sultan Iskandar Muda
(1607 M--1636 M), Aceh mencapai puncak kejayaannya.

3.Tribhuana Tungga Dewi: Tokoh Perempuan di Balik Kejayaan
Majapahit
Tidak hanya tokoh emansipasi dan panglima wanita, Nusantarapun pernah
memiliki seorang penguasa yang namanya melegenda, khususnya bagi masyarakat Jawa
Timur. Dialah Tribhuana Tunggadewi. Nama aslinya adalah Dyah Gitarja, lalu
Tribhuana Wijayatunggadewi, puteri sulung Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit.
Ibunya adalah Gayatri, putri Kertanegara.
Tahta Tribhuana ada di Kahuripan, sebuah kawasan di sekitar Sidoarjo,
wilayah kedaulatan Majapahit. Oleh karena itu, Tribhuana seringkali di sebut sebagai
Bhre Kahuripan. Dari prasasti singasari (1351) diketahui gelar abhisekanya adalah Sri
Tribhuwanot-tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani, yang memerintah sejak
tahun 1328-1351.
Selama ini masyarakat Indonesia lebih mengenal nama Hayam Wuruk dana
Maha Patih Gajah Mada di bandingkan dengan Tribhuana Tunggadewi. Padahal dibalik
ketidak tenarannya itu, sepak terjang isteri dari Bhre Tumapel (Cakradara) ini ikut andil
besar dalam kejayaan kekuasaan Majapahit. Tribhuana Tunggadewi sangat berperan
merintis Majapahit menuju masa keemasan. Sejarah mencatat bahwa Tribhuana
Tunggadewi adalah sosok di balik kesuksesan Gajah Mada menjadi bayangkara
Majapahit. Sejak jauh hari, Tribhuana mengetahui kemampuan dan bakat Gajah Mada
yang semulai karirnya sebagai abdi kesayangan Tribhuana. Ketika Tribhuana di angkat
sebagai ratu di Kahuripan, Gajah Mada pun diangkat sebagai patih Kahuripan. Paska
Jayanegara mangkat, Tribhuana Tunggadewi pun langsung menggantikannya sebagai
penguasa, diikuti oleh Gajah Mada yang menjadi Mahapatih kerajaan Majapahit. Tanpa
campur tangan Tribhuana Tunggadewi, musathil nusantara memiliki Gajah Mada yang
terkenal dengan sumpah palapanya yang berisi tekad menyatukan gugusan pulau
dibawah kekuasaan Majapahit. Inilah cikal bakal geopolitik Indonesia modern yang dari

  

  

116

71

sumpah Mahapatih Gajah Mada telah menginspirasi semangat kesatuan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Prestasi menonjol raja ketiga Majapahit Tribhuanatunggadewi Maharajasa
Jayawisnuwardhani yang lain adalah ketika ia menjadi aktor intelektual di balik
redupnya pemberontakan terhadap Majapahit yang dilakukan oleh Keta dan Sadeng.
Bahkan dalam kasus Sadeng, saat itu Tribhuana masih bertindak sebagai panglima
perang Majapahit. Keperkasaannya telah sanggup menumpas pemebrontakan kedua
kerajaan tersebut terhadap pemerintah pusat Majapahit. Tidak hanya di situ, Tribhuana
juga terlibat sebagai pengarah penyusunan rencana besar Gajah Mada yang diberi nama
Sumpah Palapa. Di bawah kepemimpinan Tribhuana, Majapahit sukses menakhlukkan
Pajang, Dalem Bedahulu, sebuah kerajaan di Pulau Bali dan kemudian berhasil
menaklukkan seluruh wilayah Bali. Tidak sebatas penaklukan kerjaan-kerajaan di pulau
Jawa, Tribhuana juga sukses menakhlukkan Kerajaan Melayu dan kawasan Sumatera.
Selama kekuasaan Tribhuana yang hampir berumur 30 tahun itu, kerajaan
Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di seantero Nusantara bahkan
lebih. Setelah Rajapatni Dyah Dewi Gayatri meninggal pada tahun 1350, Tribhuana
Tungga Dewi terpaksa turun tahta dan digantikan oleh putranya, Hayam Wuruk.
Menurut Pararaton, Tribhuaawa Tunggadewi di dharmakan dalam Candi Pantarapura
yang terletak di desa Panggih. Sedangkan suaminya, yaitu Kertawadhana Bhre Tumapel
meninggal tahun 1386, dan didharmakan di Candi Sarwa Jayapurwa, yang terletak di
desa Japan, Jawa Timur.
Prestasi luar biasa penguasa perempuan Majapahit ini lalu diteruskan oleh
puteranya, Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk naik tahta, peranan Tribhuana di
bidang politik masih tetap dominan. Tribhuana tetap menjadi pengarah cita-cita agung
Majapahit. Kali ini tugas utama Tribhuana adalah tempat kemana putranya Raja Hayam
Wuruk sang penguasa Majapahit beserta pembesar istana dalam mempertahankan
Majapahit sebagai salah satu pusat kekuasaan terbesar di Jawa menggantikan
kebesaran dua kekuasaan nusantara sebelumnya: Sriwijaya di Sumatera Selatan dan
Mataram di Jawa Tengah. Ketiga geopolitik nusantara di masa silam inilah entitas
geopolitik negara modern Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dan harus terus
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dipertahankan sampai kapanpun oleh segenap komponen bengsa di bawah ideologi
nasional Pancasila. Semangat persatuan dan kesatuan bumi nusantara tentu saja tidak
bisa lepas dari sumpah Palapa yang pernah diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada,
abdi istana Majapahit semasa penguasa wanita paling berpengaruh saat itu, Tribhuana
Tungga Dewi.
Selain ketiga wanita hebat pada bagian ini, nusantara masih memiliki tokohtokoh wanita hebat lainnya seperti, sebut saja diantaranya, Siti Aisyah We Tenriolle
dari Sulawesi Selatan, Dewi Sartika dari Pasundan, Jawa Barat, Rangkayo Rasuna Said
dari Minagkabau, Sultan Seri Ratu Tajul Alam Safituddin Johan Berdaulat dari Aceh,
dan sebagainya.
G. Perempuan Hebat Era Modern
1. Rohana Kudus: Tokoh LSM dan Pers Asal Minangkabau
Beda Kartini beda Rohana Kudus. Meski lahir tidak terpaut terlalu jauh dengan
Kartini, Rohana Kudus memiliki pengalaman yang berbeda. Tidak terlahir dari keluarga
ningrat seperti Kartini, Rohana memilik pengalaman dalam pergerakan kemerdekaan
langsung.

Meski

tidak

pernah

menjadi

penguasa

atau

pemimpin

formal,

persentuhannya dengan organisasi modern seperti surat kabar menjadikan Rohana
sejajar dengan tokoh-tokoh wanita di belahan dunia lainnya yang tercatat pernah
menjadi pemimpin nasional ataupun tokoh wanita berpengaruh.
Perjuangan Rohana Kudus dalam menembus paradigma masyarakat Indonesia
di zamannya, mungkin merupakan perjuangan yang sangat komplit. Bagaimana tidak,
Rohana Kudus yang lahir dalam kungkungan budaya matrilineal kuat dilingkungan adat
istiadat Minangkabau, Sumatera Barat, tercatat sebagai wartawati pertama, yang bukan
hanya menulis tetapi juga mendirikan dan memimpin surat kabar sendiri.
Keprihatinannya atas nasib yang menimpa kaumnya telah melahirkan kesan tersendiri
bagi Rohana Kudus, untuk berjuang setara dengan kaum laki-laki.
Lahir dari keluarga jurnalis di Koto Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat pada 20
Desember 1884, Rohana Kudus menghabiskan waktu masa kecilnya tidak bersama
dengan ayah dan ibu kandungnya. Meski ayahnya, Muhammad Rasyad Maharaja
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seorang jurnalis, Rohana belajar membaca dari ibu angkatnya, istri seorang Jaksa
Alahan Panjang. Penulis Tamara Djaja (1980) pernah menceritakan masa kecil Rohana:
“waktu itu di Alahan Panjang belum ada sekolah rakyat, belum ada anak-anak
bersekolah, karena Alahan Panjang hanyalah sekolah kecil saja. Setiap waktu
Rohana membaca dengan suaranya yang lantang. Buku-buku yang ada di rumah
habis dibacanya, karena rajin membaca itulah dia mengerti.”84
Mendorong kegemaran putri kecilnya, ayah angkatnya dengan sengaja
berlangganan surat kabar terbitan Medan Berita Kecil, dan Rohana menjelma menjadi
pendongeng untuk anak-anak seusianya. Bahkan bukan hanya anak-anak seusianya,
Rohana mulai menceritakan ulang semua bacaannya kepada siapapun yang bertanya,
dan sedari kecil, Rohana telah menjadi orator ulung. Lagi-lagi, ayahnya kemudian
memfasilitasi kesenangan Rohana ini dengan membelikan perlengkapan tulis menulis,
untuk kegunaan belajar bersama, dan Rohana kecil telah menjadi guru bagi sesamanya.
Koto Gadang, dikenal sebagai kelahiran asal sejumlah tokoh pergerakan
nasional, seperti Haji Agus Salim, Sutan Syahrir dan Rohana Kudus sendiri. Di kota ini
dikenal banyak perantau yang sukses, dengan industri rumah tangga digerakkan
sepenuhnya oleh kaum perempuan sebagai seuatu ciri khasnya. Melalui langkah
awalnya sebagai guru Rohana membuka sekolah untuk mengajari anak-anak pandai
membaca dan mengaji. Dibantu Ratna Puti, seorang istri Jaksa wilayah Kayu Tanam,
Rohana mendrikan perkumpulan yang ia beri nama “Kerajinan Amai Setia” (KAS)
pada 11 Februari 1911. Perkumpulan ini mengajari perempuan untuk 1) Menulis
membaca, 2) Berhitung, 3) Urusan Rumah Tangga, 4) Agama, akhlak, 5) Kerajinan
tangan, 6) Jahit menjahit, 7) Gunting menggunting, 8) Sulam menyulam dan lain
sebagainya.85
Kerajinan Amai Setia telah berhasil merubah pola pikir perempuan sekaligus
merubah kesan masyarakat Koto Gadang tentang perempuan terdidik, dimana
sebelumnya masyarakat khawatir dengan terdidiknya perempuan akan menyaingi kaum
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pria dan membuat para perempuan bekerja di luar rumah serta mengabaikan pekerjaan
rumahnya. Bagi Rohana Kudus sendiri, pendidikan kepada perempuan tidak berarti
akan mengabaikan perannya sebagai seorang perempuan. Pendidikan harus diberikan
kepada perempuan karena mereka memiliki hak untuk mengetahui dan berkontribusi
pada lingkungannya.
Melalui KAS Rohana menyuarakan keyakinannya bahwa agama tidak pernah
mengekang perempuan untuk terdidik. Sebaliknya agama mendorong manusia untuk
mempotensikan akalnya, dan pendidikan adalah jalan untuk mempotensikan akal
perempuan. Dengan keyakinan ini, Rohana mengemukakan alasannya mengapa
perempuan harus terdidik kepada orang-orang yang menolak gagasannya. Tidak
sekedar menjadi lembaga pendidikan, KAS telah berhasil mendorong berkembangnya
aset lokal menjadi sentra industri. Di bawah bimbingan Rohana Kudus KAS telah
menjelma menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam
pemberdayaan ekonomi perempuan di Koto Gadang awal abad 20. Keterampilan
membordir dan menjahit pada perempuan mengembangkan perekonomian keluarga.
Bahkan konon, keterampilan membordir di Padang merupakan hasil bimbingan dari
KAS yang di motori Rohana Kudus. Keberhasilan ini tidak luput dari kritikan pedas
terhadap KAS dan Rohana yang dianggap menyelewengkan keuangan KAS. “Anjing
menggonggong, kafilah tetap berlalu” adalah gambaran paling tepat untuk sikap
Rohana Kudus yang tegar menghadapi bermacam hujatan dan fitnah: tidak surut
karena fitnah, malah semakin maju.
Sukses dengan KAS, pada tahun 1916 Rohana Kudus mendirikan “Sekolah
Rohana” di Bukittinggi. Sekolah ini didirikan sebagai bentuk perlawanan atas orangorang yang tidak setuju dengan keberadaan KAS. Bagi Rohana pendidikan adalah
bentuk untuk mencerdaskan perempuan dan sama sekali tidak dalam upaya melampaui
lelaki. “Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai lelaki. Wanita
tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya, yang harus berubah
adalah wanita harus mendapay pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Wanita
harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah
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yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan,”
demikian tegas Rohana Kudus.86
Dibalik aktifitasnya sebagai tokoh pendidikan dan LSM, sejak tahun 1912 Rohana
sudah menggeluti dunia tulis menulis dann surat kabar. Bakat menulis Rohana Kudus
menurun dari ayahnya yang seorang jurnalis. Kemampuannya menulis di surat kabar
telah menempatkan Rohana Kudus sebagai jurnalis perempuan pertama dengan surat
kabarnya “Sunting Melayu”, berdiri pada 10 Juli 1912. Sunting Melayu tercatat surat
kabar padusi (perempuan) pertama di Indonesia.
Kiprah jurnalis Rohana di dunia jurnalis pergerakan telah membuka cakrawala
baru dalam dunia pers pada masa itu. Rohana mengisi kekosongan perempuan dari
liputan pers, sekaligus ia membuktikan diri tentang kesanggupannya dalam bidang pers
yang belum terjamah oleh kaum perempuan ketika itu. Dua hal ini merupakan
sumbangsih besar

yang diberikan oleh Rohana Kudus pada jamannya, dimana

perempuan hanya terkungkung dalam ranah domestik, menjadi seorang ibu dan isteri
pendamping suami, dengan pekerjaan rutin di rumah dan dapur dan lingkungan
pergaualan sekitar rumah.
Kiprah jurnalistik Rohana Kudus telah mendorong pemerintah Sumatera Barat
menobatkannya sebagai wartawati pertama di Minangkabau. Sebuah penghargaan
diberikan kepada jasa-jasa Rohana Kudus pada tanggal 17 Agustus 1974. Penghargaan
ini diterima setelah dua tahun Rohana meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1972.
Pada 16 Februari 2008 pemerintah pusat menganugrahi tokoh pers wanita Koto Gadang
itu dengan Bintang Jasa Utama, sebuah penghargaan tertinggi negara bagi seorang
tokoh yang terbukti berjuang bagi bangsa dan negaranya.
2.Margaret Thatcher: Sang Politisi Tangguh
Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher lahir dengan nama Margaret
Roberts di Grantham, Lincolnshire, pada tanggal 13 Oktober 1925. Ayahnya bernama
Alfred Roberts, yang berasal dari Northamptonshire, dan ibunya bernama Beatrice
Ethel (née Stephenson) dari Lincolnshire. Ia menghabiskan masa kecilnya di Grantham,
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tempat ayahnya memiliki dua toko kelontong. Roberts dan kakaknya Muriel dibesarkan
di sebuah flat yang terletak di dekat rel kereta api. Ayahnya aktif dalam politik lokal dan
di gereja Methodist, menjabat sebagai anggota dewan kota dan seorang pengkhotbah di
gereja setempat. Ia membesarkan putri-putrinya sebagai Methodist yang taat. Ayah
Thatcher sebenarnya berasal dari keluarga Liberal, namun ia memutuskan untuk
menganut paham independen. Ia adalah Walikota Grantham pada tahun 1945-1946 dan
kehilangan posisinya sebagai anggota dewan pada 1952 setelah Partai Buruh
memenangkan suara mayoritas di Dewan Kota Grantham pada tahun 1950.
Thatcher kecil bersekolah di Sekolah Dasar Huntingtower Road dan lalu
memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke Kesteven and Grantham Girls' School.
Laporan sekolahnya menunjukkan bahwa ia adalah pekerja keras dan mengalami
perbaikan secara terus-menerus, Kegiatan ekstrakurikulernya antara lain piano, hoki
lapangan, pembacaan puisi, dan berenang. Ia menjadi ketua murid pada tahun 19421943. Pada tahun keenamnya, ia mengajukan beasiswa untuk belajar kimia di
Somerville College, Oxford. Awalnya, permohonannya ini ditolak, namun akhirnya ia
mendapat tempat di Oxford setelah calon lainnya mengundurkan diri. Ia mulai kuliah di
Oxford pada tahun 1943 dan lulus pada 1947 dengan gelar Second Class Honours dalam
bidang Ilmu Kimia. Penelitian akhirnya adalah mengenai kristalografi X-ray, yang
dibimbing oleh Dorothy Hodgkin.
Thatcher lalu menjadi Presiden Oxford University Conservative Association pada
tahun 1946. Pandangan politiknya saat di universitas dipengaruhi oleh karya-karya
seperti The Road to Serfdom karya Friedrich von Hayek (1944), yang memandang
bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian adalah awal dari terbentuknya
negara otoriter. Setelah lulus, Roberts pindah ke Colchester, Essex, dan bekerja sebagai
ahli kimia di perusahaan penelitian BX Plastics. Ia kemudian bergabung dengan
Organisasi Konservatif lokal dan mengikuti konferensi partai di Llandudno pada tahun
1948 sebagai wakil dari University Graduate Conservative Association. Dalam
konferensi tersebut, ketua Konservatif terkesan dengannya, dan ia diminta bergabung
dengan partai. Roberts terpilih sebagai anggota partai pada bulan Januari 1951. Saat
acara makan malam pasca terpilihnya Roberts sebagai kandidat Konservatif untuk
daerah pemilihan Dartford pada tanggal 15 Februari 1951, ia bertemu dengan calon
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suaminya, Denis Thatcher, seorang pengusaha sukses dan kaya yang berstatus duda.
Dalam persiapannya untuk pemilu, Roberts pindah ke Dartford, disana ia bekerja
sebagai ahli kimia di J. Lyons and Co.
Mengawali karier sebagai kimiawan riset sebelum menjadi barrister, Thatcher
terpilih menjadi Anggota Parlemen (MP) untuk wilayah Finchley pada tahun 1959.
Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu
Pengetahuan pada tahun 1970. Tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada
pemilihan ketua Partai Konservatif dan menjadi Ketua Oposisi, sekaligus wanita
pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Ia menjadi Perdana
Menteri setelah memenangkan pemilu 1979.
Setelah resmi menetap di 10 Downing Street, Thatcher memperkenalkan
serangkaian inisiatif politik dan ekonomi untuk membalikkan apa yang ia anggap
sebagai kejatuhan nasional Britania Raya. Filosofi politik dan kebijakan ekonominya
menekankan deregulasi (terutama di sektor keuangan), pasar buruh yang fleksibel,
swastanisasi BUMN, dan mengurangi kekuasaan dan pengaruh serikat dagang.
Popularitas Thatcher selama tahun-tahun pertama masa jabatannya menurun karena
resesi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Perbaikan ekonomi dan Perang Falklands
1982 membuat dukungan terhadap Thatcher melesat, sehingga ia terpilih lagi tahun
1983.
Thatcher terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada tahun 1987, tetapi
Community Charge-nya (biasa disebut "pajak pemungutan suara") sangat tidak populer
dan pandangannya terhadap Komunitas Eropa tidak diungkapkan kepada Kabinetnya.
Ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan ketua partai pada November 1990,
setelah Michael Heseltine menantang kepemimpinannya. Thatcher memegang gelar
bangsawan seumur hidup sebagai Baroness Thatcher dari Kesteven di County
Lincolnshire. Gelar ini memberinya tempat di Majelis Tinggi.
Thatcher pertama kali mencalonkan diri sebagai Anggota Parlemen Inggris
pertama kali pada tahun 1950 mewakili konstituen Dartford. Ia dikalahkan dalam
pemilihan itu dan ketika Inggris kembali mengadakan pemilihan umum 1951, ia kalah
lagi meskipun Partai Konservatif yang dipimpin oleh Winston Churchill memenangkan
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pemilu tahun itu atas Perdana Menteri Clement Attlee dari Partai Buruh (Labour). Ia
menikah dengan Denis Thatcher pada tahun 1951 dan tidak mencalonkan diri pada
tahun 1955 karena ingin fokus pada keluarganya. Pada tahun 1959, ia mencalonkan diri
lagi di Finchley sebagai Anggota Parlemen untuk ketiga kalinya. Ia menang kali ini dan
masuk ke Parlemen. Ia berhasil menduduki banyak posisi strategis di pemerintahan
Harold McMillan meskipun posisi itu di berada di bawah menteri negara secara hirarki.
Pada tahun 1964, Partai Konservatif dikalahkan. Edwar Heath diangkat menjadi
Pemimpin Partai yang baru, dan secara otomatis menjadi Pemimpin Oposisi. Thatcher
mendukung Heath di oposisi. Dalam kabinet bayangan ala oposisi, Thatcher diangkat ke
banyak posisi penting, membuat ia berhasil duduk di frontbench. Pada tahun 1970,
ketika terjadi ketidakpercayaan terhadap Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin
oleh Harold Wilson, Edward Heath memenangkan pemilu dan dilantik menjadi
Perdana Menteri Britania Raya berikutnya. Thatcher diangkat ke posisi Menteri
Pendidikan.

Beberapa

kontroversi

selama

posisinya

sebagai

menteri

adalah

pemotongan biaya terutama pembagian susu di sekolah.
Pemerintahan Heath dikalahkan dalam pemilu 1974 dengan perbandingan suara
yang tipis. Thatcher sendiri berhasil mengamankan kursinya di parlemen namun
Konservatif benar-benar kehilangan kontrol terhadap negara. Beberapa bulan
kemudian, pemilu diadakan lagi untuk mengakhiri parlemen menggantung, karena
tidak ada partai yang mendapatkan mayoritas mutlak. Dalam pemilu kedua tahun 1974,
Heath membawa partainya ke dalam kekalahan lebih dalam. Dua kali kekalahan pemilu
ini membuat banyak ketidakpuasan dalam partai terhadap Heath namun tidak ada yang
berani menantang kepemimpinan Heath. Thatcher resmi mencalonkan diri pada bulan
Desember 1974. Kampanye ini menarik karena belum ada wanita yang mencalonkan
diri sebagai pemimpin partai. Ambisi Thatcher memenangkan pemilihan memang
besar. Ia mengubah penampilannya dengan melepas topi, menggunakan pakaian yang
lebih modis, mengubah gaya rambutnya, bahkan mengubah suaranya. Thatcher berhasil
memenangkan pemilihan pemimpin partai dan ia diangkat sebagai Pemimpin
Konservatif pada Febuari 1975 dan secara resmi menjadi Pemimpin Oposisi. Ia
mengkritik pemerintahan dan sosialisme. Ia dikenal sangat lantang melawan
komunisme dan dominasi Uni Soviet serta mendukung kapitalisme. Ide-idenya menarik
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dan banyak membawa dukungan padanya, kontras dengan Perdana Menteri James
Callaghan yang sedang berada di ujung tanduk.
Setelah Thatcher mengundurkan diri pada November 1990, ia tetap menjadi
Anggota Parlemen dan duduk di Backbench hingga 1992. Ia masih menjadi tokoh yang
aktif di publik Inggris meskipun pada kenyataannya citranya terpolarisasi. Thatcher
diakui berhasil mentransformasi Inggris terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Ia
mengubah negaranya dari negara kuno menjadi negara modern dengan eksistensi besar
di pergaulan internasional. Thatcher bekerja di Philip Morris sebagai konsultan geo
politik namun ini tidak lama. Mantan wanita kuat Inggris itu meninggal di London,
pada 8 April 2013 setelah menderita stroke.

3. Benazir Bhutto: Pejuang Perempuan di Pusat Konservatisme Agama
Benazir Ee Geok Bhutto lahir di Karachi, 21 Juni 1953 adalah perempuan
pertama yang memimpin sebuah negara Muslim. Benazir terpilih sebagai Perdana
Menteri Pakistan pada 1988, namun 20 bulan kemudian ia digulingkan oleh presiden
negara itu yang didukung militer, Ghulam Ishaq Khan. Namun Benazir terpilih kembali
pada 1993, dan tiga tahun kemudian kedudukan diberhentikan di tengah-tengah
berbagai skandal korupsi oleh presiden yang berkuasa waktu itu, Farooq Leghari.
Benazir Bhutto adalah anak sulung dari Perdana Menteri Pakistan yang
digulingkan, Zulfikar Ali Bhutto, yang meninggal di tiang gantungan rejim militer
Pakistan. Ibu Benazir, Begum Nusrat Bhutto, keturunan

suku Kurdi-Iran. Kakek

Benazir dari pihak ayahnya, Sir Shah Nawaz Bhutto adalah seorang Sindhi dan tokoh
penting dalam gerakan kemerdekaan Pakistan.
Benazir Bhutto belajar di Taman Kanak-kanak Lady Jennings dan kemudian di
Convent of Jesus and Mary di Karachi. Setelah dua tahun belajar di Rawalpindi
Presentation Convent, ia dikirim ke Jesus and Mary Convent di Murree. Ia lulus ujian
O-level (dalam sistem pendidikan Inggris, setara dengan SMA kelas 1). Pada April 1969,
ia diterima di Radcliffe College dari Universitas Harvard. Pada Juni 1973, Benazir lulus
dari Harvard dengan gelar dalam ilmu politik, sebelum melanjutkan ke Universitas
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Oxford pada musim gugur 1973. Lulus dari Oxford dengan gelar magister dalam
Filsafat, Politik dan Ekonomi. Ia pun terpilih menjadi Presiden dari Oxford Union yang
bergengsi.
Setelah selesai studi di Inggris, Benazir kembali ke negerinya. Namun karena
ayahnya sedang dipenjara yang mengantarnya ke tiang gantungan, Benazir dikenakan
tahanan rumah. Tak lama dia diizinkan kembali ke Inggris pada 1984, dan memimpin
dari pengasihgan partai besutan ayahnya, Partai Rakyat Pakistan (PPP).
Pada 16 November 1988, dalam sebuah pemilihan umum terbuka pertama
dalam waktu lebih dari sepuluh tahun, partai pimpinan Benazir memenangi jumlah
kursi terbanyak di Dewan Nasional. Kemenangan ini yang menghantarkan Benazir ke
puncak politik sebagai Perdana Menteri dengan pemerintahan koalisi pada usianya
yang ke 35 tahun. Ia tercatat menjadi wanita termuda dan perempuan pertama yang
memimpin sebuah negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam berpaham
konservatif di era modern.
Setelah dipecat oleh presiden Pakistan saat itu dengan tuduhan korupsi,
partainya kalah dalam pemilihan umum. Benazir kemudian memimpin gerakan oposisi.
Posisinya digantikan oleh Nawaz Sharif selama tiga tahun. Hasil pemilihan umum
Oktober 1993 kembali dimenangkan oleh koalisi PPP dan mengembalikan Benazir ke
puncak kekuasan sebagai Perdana Menteri hingga 1996, hingga pemerintahannya
dibubarkan kembali dengan tuduhan serupa: korupsi.
Beragam tuduhan dari korupsi hingga pencucian uang terhadap PM. Benazir tak
terbukti. Belakangan namanya dibersihkan. Suaminya, Asif Ali Zardari, mendekam
selama delapan tahun di penjara, meskipun ia tidak pernah terbukti bersalah. Zardari
dibebaskan pada November 2004. Selama lebih dari 10 tahun, suami-istri ini telah
menghadapi sekitar 90 kasus bersama-sama, namun tak satupun yang terbuktikan. Bagi
Benazir, semua tuduhan itu bermotivasi politik dan dengan tegar ia siap menghadapi
semuanya. Pada 2005, Asif Zardari mengatakan dalam sebuah wawancara di Televisi
Pakistan bahwa militer telah menawarkan untuk membebaskannya dan mencabut
semua tuduhan terhadap dirinya bila ia setuju untuk meninggalkan politik dan negara
itu. Namun Zardari menolak.
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Pada masa pemerintahan Benazir inilah kelompok Islam garis keras Taliban
memperoleh tempat yang menonjol di Afganistan karena dukungannya kepada Benazir.
Namun dalam kenyataannya, antara Benazir dan Taliban secara terbuka saling
berlawanan dalam masalah-masalah sosial. Menurut Taliban, sebagai seorang
perempuan, Benazir tidak berhak menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri di
negara Muslim. Namun militer Pakistan tetap mendesak dan Benazir sepakat untuk
memberikan dukungan. Ia juga melihat Taliban sebagai kelompok yang dapat
menstabilkan Afghanistan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi warganya.
Sebagai konsensinya pemerintahan Benazir memberikan dukungan militer dan
keuangan kepada kelompok Taliban, bahkan hingga mengirim tentara Pakistan ke
Afghanistan. Dukungan Benazir inilah menjadi modal Taliban merebut kekuasaan di
Kabul pada September 1996.
Dalam

kampanye-kampanye

menyuarakan keprihatinannya atas

pemilunya,

pemerintahan

Benazir

selalu

mengenai masalah-masalah sosial, kaum

perempuan, masalah kesehatan dan diskriminasi terhadap perempuan. Benazir juga
mengumumkan rencana-rencana untuk membentuk stasiun-stasiun polisi perempuan,
pengadilan, dan bank-bank pembangunan khusus untuk perempuan.
Pada 2002 Presiden Pakistan, Pervez Musharraf memperkenalkan amandemen
terhadap konstitusi Pakistan yang melarang perdana menteri untuk menjabat lebih dari
dua periode jabatan. Hasilnya amandemen ini berhasil mendiskualifikasi Benazir dari
kemungkinan kembali berkuasa. Langkah-langkah politik kotor ini dilakukan oleh
kalangan poitisi yang melihat merasa terancam kedudukannya, selain kersesahan dari
kelompok politik militer atas kebijakan-kebijakan politik Benazir Bhutto.
Karir politik Benazir mengalami kemunduran sejak tahun 1999. Ia di asingkan di
Dubai, Uni Emirat Arab. Di sana Benazir mengasuh anak-anakn dan ibunya, yang
menderita penyakit Alzheimer. Dari Dubai Benazir berkeliling dunia untuk memberikan
kuliah dan tetap menjaga hubungannya dengan para pendukung Partai Rakyat
Pakistan. Benazir dan ketiga orang anaknya (Bilawal, Bakhtawar and Asifa)
dipersatukan kembali bersama suami dan ayah mereka pada Desember 2004 setelah
lebih dari lima tahun saling berpisah. Benazir telah bersumpah untuk kembali ke
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Pakistan dan mencalonkan diri kembali sebagai Perdana Menteri dalam pemilihan
umum November 2007.
Pada 18 Oktober 2007 ia kembali ke Pakistan untuk mempersiapkan diri
mengahadapi pemilu. Dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan, dua buah bom
meledak dekat rombongan yang membawanya. Benazir selamat, tapi sedikitnya 126
orang pendukung setianya tewas.
Tak lama berselang dari usaha pembunuhan atas dirinya, pada tanggal 27
Desember 2007 Benazir ditembak oleh seorang pembunuh yang kemudian juga
meledakkan sebuah bom bunuh diri. Pembunuhan ini terjadi ketika ia baru saja
meninggalkan Liaquat National Bagh di Rawalpindi dalam rangka kampanye pemilihan
umum yang akan berlangsung di awal 2008. Benazir meninggal di Rawalpindi, di usia
yang ke 54 tahun. Sepeninggal Benazir, hingga hari ini Pakistan belum lepas dari
ancaman Islam radikal yang dimotori Taliban, bom bunuh diri, dan konflik antara
Sunni dan Syiah yang semakin kompleks. Namun Benazie tetaplah dikenang rakyat
Pakistan dan dunia sebagai sosok yang gigih berjuang melawan kekuatan-kekuatan anti
demokrasi dan anti diskriminasi yang dibelakangnya dibela oleh kekuatan militer dan
Islam garis keras yang merasa terusik kepentingannya oleh sepak terjang perjuangan
Benazir Bhutto.
4. Park Geun Hye: Politisi Tangguh Korea Selatan
Park Geun-hye, lahir di Samdeok-dong, Jung-gu, Daegu, Korea Selatan, 2
Februari 1952. Di usianya yang ke 64 tahun ia tercatat sebagai wanita pertama yang
terpilih sebagai Presiden Korea Selatan yang ke 18. Dia juga adalah wanita pertama
kepala negara dalam sejarah modern Asia Timur Laut. Sebelum menjadi presiden, dia
adalah ketua dari konservatif Partai Nasional (GNP) antara 2004 dan 2006 dan antara
2011 dan 2012. GNP kemudian berubah nama menjadi "Saenuri Partai" pada Februari
2012. Park, demikian biasa ia disapa rakyatnya, adalah juga anggota dari Majelis
Nasional Korea, dan telah melayani empat era parlemen berturut-turut sebagai wakil
konstituen antara tahun 1998 dan 2012. Bakat politiknya menurun dari ayahnya Park
Chung-hee, Presiden ke-3 Korea Selatan 1963-1979. Ayah Park dianggap sebagai salah
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satu politisi paling berpengaruh di Korea Selatan sejak presiden dua Kims: Kim Youngsam dan Kim Dae-jung.
Park lahir sebagai anak pertama dari pasangan Park Chung-hee dan Yuk Youngsoo. Park memiliki dua laki, Park Ji-man, dan adik perempuan, Park Seoyeong. Pada
tahun 1953, keluarganya pindah ke Seoul dan ia lulus dari Sekolah Seoul Jangchung
Dasar dan Sungshim (Sacred Heart) Tengah & SMA Girls 'pada tahun 1970, terjadi
untuk menerima gelar sarjana di rekayasa elektronik dari Sogang Universitas pada
tahun 1974. Dia juga sempat belajar di Universitas Grenoble, tetapi meninggalkan
Perancis setelah kematian ibunya.
Park menerima gelar doktor kehormatan dari Chinese Culture Universitas, di
Taiwan pada tahun 1987, Pukyong National University dan KAIST pada tahun 2008,
dan Universitas Sogang pada tahun 2010. Sebagai keluarga politisi nasib Park cukup
mengenaskan. Ibunya dibunuh di Teater Nasional Korea, Seoul, pada 15 Agustus 1974.
Kemudian nasib tragis serupa menghampiri ayah Park, yang dibunuh oleh kepala
intelijennya sendiri, Kim Jae-gyu, pada tanggal 26 Oktober 1979.
Kematian kedua orang tua tak mengurangi nyali politik Park. Kegigihannya
membawanya terpilih sebagai perwakilan Partai Nasional (GNP) Assembly woman
untuk Dalseong, Daegu, pada tahun 1998 untuk pemilu dan tiga kali di daerah
pemilihan yang sama antara tahun 1998 dan 2008. Park menjadi petahana GNP
Assembly woman hingga April 2012. Pada 2012 Park mengumumkan bahwa dia tidak
akan mencalonkan diri untuk kursi perwakilan konstituensi untuk pemilihan ke-19 di
Dalseong atau di mana pun. Tetapi dia terpilih sebagai wakil proporsional dalam Pemilu
pada bulan April 2012.
Sikap Park yang konservatif dan berorientasi pasar tercermin dalam janji
kampanye untuk tawaran presiden 2008 untuk memotong pajak, mengurangi regulasi,
dan membangun hukum yang kuat dan ketertiban. Visi administrasi pemerintahan
President Park Geun-hye adalah "Sebuah era baru harapan dan kebahagiaan." Lima Gol
Administrasi pemerintahnya dikenal dengan istilah-istilah “ekonomi pekerjaan
berpusat kreatif, "disesuaikan lapangan kerja dan kesejahteraan," "berorientasi
pendidikan kreativitas dan pengayaan budaya," "masyarakat yang aman dan bersatu"
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dan "langkah-langkah keamanan yang kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan di
Semenanjung

Korea.

Adminstrasi

Presiden

Park

atau

"The

Park

Geun-hye

administration” berjuang keras agar dapat dipercaya, bersih, dan mampu menajalkan
roda pemerintahan yang semakin berdaya saing tinggi di kawasan Asia.
5. Hillary Clinton: Antara Keluarga dan Negara
Hillary Rodent dilahirkan di Chicago, Illinois, dan dibesarkan dalam sebuah
keluarga Methodist di Park Ridge, Illinois. Ayahnya, Hugh Ellsworth Rodham, seorang
konservatif, adalah seorang eksekutif dalam industri tekstil, dan ibunya, Dorothy Emma
Howell Rodent, seorang ibu rumah tangga. Hillary mempunyai dua orang saudara
lelaki, Hugh dan Tony. Mantan duta besar AS untuk Britania Raya, Philip Lader,
merujuk kepada minatnya yang mendalam kepada nenek moyangnya dari Wales[1]
Lulus dari Sekolah Hukum Yale pada tahun 1973, ia pindah ke Arkansas pada
tahun 1974 dan kemudian menikahi Bill Clinton pada 1975. Hillary pertama kali dikenal
publik pada 1977, saat mendampingi Bill Clinton yang ketika itu bersiap maju sebagai
calon Gubernur Arkansas. Meski begitu, persentuhan Hillary dengan politik sudah
terjadi sebelum bertemu Bill. Hillary merupakan mahasiswi jurusan politik di Wellesley
College pada 1965, yang kemudian melanjutkan studinya ke Yale Law School, kampus
hukum paling prestisius di AS, pada tahun 1969. Ia lalu menjadi rekan wanita pertama
di Firma Hukum Rose pada tahun 1979 dan dua kali tercatat sebagai salah seorang dari
100 pengacara paling berpengaruh di Amerika. Dari tahun 1979 hingga 1981 dan 1981
hingga 1992 ia adalah Ibu Gubernur Arkansas dan aktif dalam sejumlah organisasi yang
terkait dengan kesejahteraan anak-anak serta menjadi anggota direksi Wal-Mart dan
beberapa perusahaan lainnya.
Sebagai Ibu Negara Amerika Serikat, rancangan layanan kesehatan Clinton yang
merupakan inisiatif terbesarnya gagal disetujui Kongres pada tahun 1994. Pada tahun
1997 dan 1999, Clinton berperan dalam pembentukan Program Asurasi Kesehatan
Anak-Anak Negara (State Children's Health Insurance Program), Undang-Undang
Adopsi dan Keluarga Aman (Adoption and Safe Families Act), dan Undang-Undang
Kemandirian Asuhan Keluarga (Foster Care Independence Act). Pada tahun 1996, ia
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diperintahkan untuk memberikan kesaksian di hadapan juri akibat kontroversi
Whitewater. Ia tidak pernah didakwa dengan tuduhan apapun maupun beberapa
penyelidikan lainnya selama masa kepresidenan suaminya. Kondisi pernikahannya
dengan Bill Clinton menjadi perhatian umum setelah terungkapnya skandal Lewinsky
pada tahun 1998.
Setelah pindah ke New York, Clinton terpilih sebagai senator Negara Bagian New
York pada tahun 2000 sehingga menjadi mantan Ibu Negara pertama yang memenangi
pemilihan umum untuk suatu jabatan di AS. Di Senat, awalnya ia mendukung
pemerintahan George W. Bush mengenai beberapa kebijakan luar negeri, termasuk
memberikan suaranya dalam mendukung Resolusi Perang Irak yang menyetujui
dilaksanakannya Perang Irak. Ia kemudian berbalik menentang tindakan pemerintah
dalam Perang Irak dan juga menentang kebijakan pemerintah Bush dalam hampir
seluruh masalah dalam negeri. Ia terpilih kembali sebagai senator dengan kemenangan
telak pada tahun 2006. Pada 20 Januari 2007 ia resmi menyatakan dirinya ikut serta
dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat 2008.[2] Pada pemilihan calon
presiden Amerika tersebut, Clinton berhasil memenangi lebih banyak pemilihan
pendahuluan dan anggota delegasi daripada wanita lainnya sepanjang sejarah AS,
namun setelah kampanye yang panjang, Senator Barack Obama menjadi calon terpilih
Partai Demokrat pada Juni 2008.
Hillary merupakan sebuah pesona tersendiri dalam perpolitikan Amerika. Bisa
jadi dia merupakan perempuan yang paling dikagumi sekaligus paling sering menerima
kritik dalam sejarah politik negeri Paman Sam itu. Di usia 67 tahun, Hillary berusaha
memenangkan hati masyarakat AS setelah muncul ke publik sejak 41 tahun silam.
Memang Ujian terberat bagi Hillary sebagai Nyonya Clinton saat terungkap
skandal Bill Clinton dengan Monica Lewinsky pada Januari 1998. Meski mengaku
marah, tapi perempuan kelahiran Chicago pada 26 Oktober 1947 ini tetap memaafkan
suaminya. Dalam buku Living History yang ditulis pada 2003, Hillary mengungkap
alasannya memaafkan Bill Clinton, selain cinta yang telah terbiasa selama puluhan
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tahun. "Tidak ada yang bisa memahami saya dan bisa membuat saya tertawa seperti
yang dilakukan Bill," tulis Hillary.
Kekuatan memaafkan ini ternyata meningkatkan popularitas Hillary. Menurut
survei Gallup, popularitas Hillary pada Desember 1998 meningkat hingga 67 persen.
Popularitas ini pun 'dimanfaatkan' hingga kemudian Hillary melaju di Pemilu 2000
dengan menjadi Senator New York. Pada tahun 2008, Hillary lalu mencoba
peruntungannya dan maju sebagai kandidat capres. Tapi upayanya ini dikandaskan
Barack Obama yang ketika itu memang menjadi "idola" bagi Partai Demokrat dengan
program-program perubahannya.
Hillary yang ketika itu menolak menonjolkan keperempuanannya memang tak
berdaya dalam pemilihan pendahuluan atau kaukus Partai Demokrat. Apalagi isu
perubahan sangat diterima mengingat kejenuhan masyarakat AS dengan kepemimpinan
George W. Bush. Meski gagal, Presiden terpilih Barak Obama memercayai Hillary
dengan memberinya jabatan Menteri Luar Negeri. Saat memimpin Kemenlu, Hillary
mampu menghadirkan politik luar negeri yang cenderung moderat. Salah satunya
ketika menyikapi pergolakan di Timur Tengah, yang lebih dikenal dengan sebutan Arab
Spring.
Hillary sering menuai kritik alantaran kegemarannya menggunakan akun pribadi
untuk urusan resmi kenegaraan. Kongres AS bahkan telah meminta sebuah komite
untuk melakukan penyelidikan atas email dari akun pribadi milik Hillary, sebab
kebiasaan ini dianggap berpotensi membocorkan rahasia negara ke pihak luar. Tapi
Hillary beralasan menggunakan email dari akun pribadi hanya karena alasan
kenyamanan. Kini mantan Ibu Negara yang masih menjabat Menteri Luar Negeri ini
tengah gigih berjuang meyakinkan masyarakat Amerika untuk menjadi Presiden negara
adidaya tersebut.
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H. Penutup: Strategi Menangkal Kampanye Anti Pemimpin
Perempuan
Secara

substanstif

agama

memiliki

pandangan

positif

terhadap

kaum

perempuan. Jikapun terdapat pandangan kurang mengutungkan maupun negtaif
terhadap kaum perempauan, hal ini tidak lepas dari tafsir kaum agamawan yang
umumnya didominasi laki-laki atas teks keagamaan. Sejalan dengan perkembangan
jaman, tafsir keagamaan atas peran publik perempuan mengalami perubahan kearah
yang lebih positif akan peran perempuan di wilayah publik. Hal serupapun terjadi pada
tradisi non agama. Munculnya sejumlah tokoh wanita pada setiap tradisi religi maupun
sepanjang era dengan segaa kelebihan mereka merupakan contoh yang dapat dijadikan
inspirasi bagi kalangan perempuan untuk berkiprah dan berhasil di wilayah publik,
khususnya dunia politik yang selama ini diidentikkan sebagai dunia kaum laki-laki.
Wacana atau kampanye anti terhadap munculnya kepemimpinan perempuan yang
masih kerap terjadi di saat atau menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah maupun
presiden di Indonesia tidak terlepas dari masih kuatnya pandangan bias gender di
kalangan masyarakat.
Banyak cara dapat dilakukan oleh kandidat perempuan untuk merespon atau
mengantisipasi munculnya isu dan kampanaye menolak kepemimpinan perempuan
dalam pemilihan kepala daerah, diantaranya:
1. Menggagas diskusi atau seminar tentang hak dan kesempatan perempuan
dalam urusan publik
2. Merespon langsung kampanye anti kepemimpinan perempuan, jika secara
substantif kandidat menguasai awacana tersebut.
3. Melakukan pendekatan kepada tokoh agama atau adat
4. Menggandeng tokoh agama atau adat selama kampanye utnuk meyakinkan
massa mereka.
5. Menjadika tokoh agama atau adat sebagai ketua atau anggota tim
pemenangan Pilkada.
6. Menentukan wakil dari komunitas agama, seperti santri menjadi pasangan
Pilkada, dapat menjadi strategi merespon kampanye anti kepemimpinan
perempuan
7. Dll.
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PANDUAN 3
STRATEGI PENCALONAN PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
INTISARI PANDUAN

Modul ini berisi tentang Strategi Pencalonan
yang dapat dilakukan oleh calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah perempuan
dalam melakukan strategi administrasi dan
politik untuk memenuhi persyaratan calon,
syarat pencalonan dan pendaftaran baik
melalui partai politik maupun dengan jalur
perorangan dalam pemilihan kepala daerah
secara langsung.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Memberikan pemahaman kepada calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah
mengenai strategi administrasi dan politik
yang harus ditempuh dan memudahkan
peserta

calon

memenuhi

kepala

daerah

dalam

persyaratan

calon,

syarat

pencalonan dan melakukan pendaftaran
untuk

menjadi

calon

pasangan

yang

diusung partai politik atau gabugan partai
politik dan melaui jalur perorangan

di

KPUD.
KOMPETENSI UTAMA

Peserta
wawasan
syarat

memperoleh
mengenai
pencalonan

pemahaman
persyaratan
dan

dan
calon,

pendaftaran

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langusng
baik melalui Jalur Partai Politik dan
Perorangan (Independen).
KOMPETENSI

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta

PENDUKUNG

diharapkan mampun untuk :
1.

Memahami

konsep

dan

teori
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pencalonan kepala daerah;
2. Memahami

sejarah

pengaturan
tentang

dan

dinamika

perundang-undangan

pemilihan

kepala

daerah

mulai dari era Orde Baru hingga era
Konsolidasi Demokrasi;
3. Memahami

strategi

administrasi

pencalonan yang dipersyaratkan oleh
perundang-undangan
meliputi

yang

berlaku

dokumen-dokumen

administrasi yang wajib dipehuhi oleh
calon

kepala

daerah/wakil

kepala

daerah untuk maju dalam pemilihan
kepala daerah secara langsung;
4. Memahami dan menguasai strategi
politik yang meliputi pemahaman atas
hasil analisis SWOT dan hasil survey
pendahuluan

yang

akan

sangat

berpengaruh dalam melakukan atau
mengikuti penjaringan bakal calon
kepala daerah oleh partai politik, serta
melakukan penggalangan dukungan
dari

elite-elite

kelompok-kelompok

kepentingan dan kelompok penekan,
serta penggalangan dukungan dari
masa mengambang (swing voters) dan
media sosial.
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SESI 3 : STRATEGI PENCALONAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
�

WAKTU : 120 Menit

�

KOMPETENSI UTAMA
Peserta memperoleh pemahaman mengenai strategi pencalonan kepala
darah/wakil kepala daerah baik melalui partai politik atau gabungan partai
politik dan jalur perserorangan (independen).

�

KOMPETENSI PENDUKUNG
1.

Memahami konsep dan teori pencalonan kepala daerah.

2. Memahami sejarah dan dinamika peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan kepala daerah dan wakil kepala darah baik melalui
pengangkatan oleh presiden, dipilih oleh lembaga perwakilan (DPRD)
dan pemilihan langsung oleh rakyat.
3. Memahami strategi dalam memenuhi persyaratan administrasi berupa
dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah.
4. Memahami strategi dalam mengelola dukungan baik dari partai politik
atau gabungan partai politik dan dukungan masyarakat untuk dapat
mencalonkan menjadi pasangan dalam pemilihan kepala daerah/wakil
kepala daerah secara langsung
�

METODE :
1. Ceramah dan Tanya Jawab
2. Curah Pendapat
3. Diskusi kelompok
4. Presentasi oleh Kelompok
5. Simulasi

�

ALAT/BAHAN :
1. Laptop/Notebook
2. LCD
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3. Presentasi ppt
4. Kasus-kasus isu kontemporer Pencalonan
5. Formulir Persyaratan Administrasi Pencalonan

�

ALUR FASILITASI :
1.

Fasilitator

menyampaikan

salam

pembuka

dilanjutkan

dengan

menjelaskan tujuan sesi serta kaitan dengan sesi sebelumnya.
2. Fasilitator menyampaikan hasil yang hendak dicapai dalam sesi ini
kepada peserta.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa berikut ini akan dibahas tentang
pengertian, konsep dan teori pencalonan kepala daerah, sejarah
dinamika pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, dan strategi
administrasi dan strategi politik untuk dapat mengikuti pemilihan kepala
daerah/wakil kepala daerah secara langusng.
4. Fasilitator

menjelaskan

tentang

isu-isu

atau

permasalahan-

permasalahan kontemporer seputar proses pencalonan kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang diikuti oleh para perempuan kepala daerah
atau yang pernah menjadi calon kepala daerah.
5. Fasilitator menggali respon peserta melalui curah pendapat agar peserta
memberikan pendapat tentang pengertian, konsep dan teori pencalonan
kepala daerah, sejarah dinamika pemilihan kepala daerah/wakil kepala
daerah, dan strategi administrasi dan strategi politik.
6. Seluruh peserta terlibat secara aktif dalam memberikan pendapatnya,
bagi

peserta

yang

kurang

aktif

diminta

untuk

memberikan

pandangannya tentang focus diskusi yang sedang dibahas.
7. Fasilitator

menyimpulkan

dan

menayangkan

pengertian

strategi

pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala
daerah secara langsung.
8. Selanjutnya Fasilitator menggali respon peserta melalui curah pendapat
agar peserta memberikan pendapat tentang permasalahan perempuan
potensial dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam
politik lokal di Indonesia.
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9. Peserta diajak terlibat secara aktif dalam memberikan pendapatnya, bagi
peserta yang kurang aktif diminta untuk memberikan pandangannya
tentang focus diskusi yang sedang dibahas.
10. Bagi peserta dalam beberapa kelompok secara random—minta setiap
kelompok untuk menuliskan suatu kasus yang mereka ketahui tentang
keberhasilan dan kegagalan pencalonan oleh cakada perempuan dalam
Pilkada Langusng..
11. Diskusi pleno, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan
tanggapan dari peserta lain.
12. Fasilitator menjelaskan tugas individual tentang membuat rencana aksi
tidak lanjut. Bagikan form tindak lanjut. Form akan diisi pada akhir sesi.
13. Fasilitator melakukan simulasi tata cara pengisian formulir-formulir
yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta untuk
dapat mendaftarkan di KPUD.
14. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan menutup sesi.
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STRATEGI PENCALONAN PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
A.

Pengantar
Strategi pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)

secara langsung menjadi permasalahan yang sangat penting untuk diketahui oleh
setiap calon kepala daerah (cakada) perempuan di Indonesia. Starategi pencalonan
perempuan dalam Pilkada menjadi hal yang sangat sulit dan memberatkan bagi
calon kepala daerah perempuan di tengah dominasi partai politik dalam menentukan
calon kepala daerah yang akan diusung.1 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada
tidak mewajibkan partai politik untuk mencalonkan perempuan dalam kontestasi
kepala daerah. Dalam pilkada tidak ada kebijakan khusus untuk mengusung calon
perempuan seperti halnya kebijakan afirmasi di pemilu legislatif. Ini artinya dalam
perhelatan pemilihan kepada daerah secara langsung, partai politik tidak memiliki
kewajiban untuk memenuhi kuota 30% untuk perempuan. Partai politik akan selalu
melakukan kalkulasi menang dan kalah dalam mengusung calon kepala daerah.
Selain itu keputusan dalam internal partai politik masih sangat elitis. Partai politik
juga miskin dalam hal pengkaderan perempuan untuk mengisi posisi-posisi penting
di struktur organisasi partai politik. Oligarki, nepotisme dan elitisme dalam internal
partai politik telah menjadi penghambat serius bagi para calon kepala daerah
perempuan untuk tampil dan mewarnai kepemimpinan lokal dalam pemerintahan
daerah.
Terdapat beberapa hambatan dan permasalahan mendasar yang dihadapi
calon kepala daerah perempuan dalam memenangkan pilkada secara langsung yang
sifatnya mendasar. Budaya maskulin dan dominasi laki-laki dalam kekuasaan politik
di daerah menjadi penghambat yang paling sering terjadi. Kekuasaan politik sering
diasosiasikan dengan kekuasaan laki-laki (maskulin). Pembuatan dan pengambilan
kebijakan politik menjadi domain maskulin. Partai politik menjadi faktor penentu
dalam

menentukan

keberlangsungan

kepemimpinan

cakada

perempuan.

Sebagaimana difahami bahwa agenda partai politik yang sering berorientasi
                                                                                                                          
1

   Hambatan   langsung   yang   biasanya   dialami   dan   dihadapi   oleh   calon   kepala   daerah   perempuan   adalah  
kekurangan   atau   kelembahan   perempuan   dalam   berbagai   hal/isu   seperti   (1)   kepercayaan terhadap sistem
politik, (2) keterampilan dan pendidikan politik, (3) pengetahuan akan sistem, (4) minat perempuan terhadap
politik, (5) sumber daya finansial, (6) percaya diri, mobilitas, (7) tanggungjawab keluarga, (8) aktif sebagai
kader partai politik, (9) dukungan dari partai politik dan (10) anggapan politik itu kotor.   
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terhadap laki-laki menjadi hambatan yang sangat serius bagi perempuan. Faktor
komersialisasi politik berupa mahar politik dan pendanaan untuk mempromosikan
diri menjadi hal lain yang juga harus dihadapi oleh calon kepala daerah perempuan
di tengah dinamika sistem kepemiluan yang masih sangat dinamis. Faktor kekerasan
politis yang sering terjadi seiring dengan pelaksanaan kontestasi pilkada serentak
sering melibat para pengikut fanatis. Biasaya para para tim sukses dari calon kepala
daerah sering melibabatkan para pengikut di tataran akar rumput yang berujung
pada konflik horisontal.
Selain itu calon kepala daerah perempuan juga masih menghadapi
permasalahan dikotomi diskursif ranah publik-privat. Banyak anggapan dari
masyarakat bahwa menjadi kepala daerah merupakan ranah publik, yang menjadi
dominan peran laki-laki, dan kurang cocok dengan perempuan yang lebih bebas di
ranah privat/keluarga. Perilaku sosial yang patriarkis terhadap perempuan ini
menjadi faktor yang kurang menguntungkan bagi calon kepala daerah perempuan.
Faktor sosial lainnya adalah fundamentalisme keagamaan yang sering menjadi
penghambat potensial bagi cakada perempuan khususnya ketika cakada akan
melakukan sosialisasi dan mempromosikan diri dalam kontestasi pilkada langsung.
Ada anggapan dalam fundamentalisme keagamaan bahwa masalah kepemimpinan
adalah domain laki-laki. Dalam konsep fundamentalisme keagamaan perempuan
hanya menempati posisi sebagai pendamping suami.
Merujuk pada permasalahan tersebut di atas, maka konsep kepemimpinan
perempuan harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan
kesadaran politik akan pentingnya perempuan untuk terlibat langsung dalam proses
pembuatan kebijakan publik dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan demikian, calon kepala daerah perempuan harus dapat meningkatkan
kesadaran para pemilih (voters) mengenai pentingnya politik keterwakilan
perempuan (the politics of presense) dalam lingkar kekuasaan. Tentunya kekuasaan
yang berpihak pada kepentingan perempuan baik dalam bidang pembangunan dan
pemberdayaan

masyarakat

(Women

and

Development).

Peran

penting

kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan politik menjadi tolok ukur keberhasilan
demokrasi dan demokrasisasi di tingkat lokal. Kepemimpinan perempuan di tingkat
lokal tentunya akan membawa perubahan yang positif dalam kehidupan demokrasi
dan pembangunan daerah. Pemimpin perempuan di tingkat pemerintahan daerah
akan mewarnai kebijakan pembangunan yang responsif gender. Pemimpin kepala
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daerah

perempuan

tentunya

akan

lebih

mementingkan

masalah-masalah

pembangunan yang berkaitan dengan perempuan. Masalah-maslah seperti
kesehatan reproduksi, produksi, peran dan beban ganda dan keterlibatan
perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelayanan publik hingga
tingkatan yang paling bawah di kantor Kelurahan dan Kecamatan.
Secara empiris ketepilihan kepala daerah perempuan sejak 2009 telah mulai
mengemuka. Di akhir 2009, dari 33 gubernur di Indonesia hanya 1 kepala daerah
perempuan yang terpilih (Gubernur Provinsi Banten) dan 1 wakil gubernur (Wakil
Gubernur Provinsi Jawa Tengah). Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri
di tahun yang sama (2009), dari 440 kabupaten/kota, terdapat 10 Bupati/Walikota
(2,27 persen). Empat ratus dua (402) posisi Wakil Bupati/Walikota, 12 (atau 2,27
persen) adalah perempuan. Sementara pada 2014 tidak ada gubernur perempuan
dari 34 gubernur dan hanya 1 perempuan yang menjadi wakil gubernur. Dari 514
kabupaten/kota terdapat 25 perempuan (5%) terpilih sebagai bupati/walikota dan 27
perempuan (5%) sebagai wakil bupati/walikota.
Realita politik keterpilihan perempuan dalam kepemimpinan politik dalam
kontestasi Pilkada Langsung tahun 2015 cukup menggembirakan. Terdapat 35
perempuan dari 123 calon kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang terpilih
menjadi kepala daerah di Pilkada 2015. Fakta keterpilihan perempuan dalam jabatan
politik di daerah menunjukan bahwa perempuan sudah layak untuk memimpin
pemerintahan daerah dan memainkan peran penting dalam proses demokrasi dan
peningkatan peran perempuan dalam ketahanan keluarga serta kesejahteraan
masyarakat di tingkat lokal.
Apa yang harus dilakukan calon kepala daerah perempuan untuk
meningkatkan keterwakilan dalam politik? Ada beberapa strategi pencalonan yang
kiranya dapat membantu cakada perempuan dalam merebut kekuasaan politik di
tingkat lokal secara sah dan legitimat. Dalam modul ini akan diuraikan faktor-faktor
dan poin-poin penting yang harus dikuasai dan difahami cakada perempuan untuk
dapat merealisasikan potensinya untuk menjadi kepala daerah. Setidaknya terdapat
6 (enam) hal/strategi yang harus ditempuh cakada perempuan dalam kontestasi
Pilkada Langsung. Strategi pencalonan cakada perempuan dalam pilkada dimulai
dari pemahaman atas peraturan perundang-undangan tentang pilkada; pemenuhan
syarat pencalonan dan dicalonkan pada Pilkada; strategi pemenuhan persyaratan;
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strategi pencalonan melalui jalur partai politik; dan strategi pencalonan melalui jalur
independen.

B.

Konsep dan Teori Pencalonan Kepala Daerah
Konsep dasar pencalonan individu untuk menjadi Kepala Daerah (chief of

local executive) sangat bergantung pada kekuatan individu, jaringan baik
kekeluargaan dan koneksi, organisasi politik dan komunikasi politik yang intens.
Konsep pencalonan baik mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi
pemimpin politik harus memahami secara cermat atas konsep dan teori rekrutmen
politik, partai politik, modal sosial, aktor politik dan komunikasi politik.
Rekrutmen Politik dan Pencalonan
Rekrutmen politik secara umum difahami sebagai proses menseleksi orangorang atau warga negara untuk terlibat dalam politik. Rekrutmen politik merupakan
mekanisme untuk mencari calon pemimpin politik untuk dapat menduduki jabatan
(posisi) politik baik dalam pemerintah ataupun pemerintah daerah. Jabatan politik
atau publik dalam sistem pemerintahan lokal ini merujuk pada Kepala Daerah.
Sistem partai merupakan mekanisme paling penting dalam proses rekrutmen
politik.2 Dalam hal pencalonan Kepala Daerah, partai politik memiliki fungsi dan
peran yang sangat penting bahkan menjadi kunci penentu. Partai politik atau
gabungan partai politik dapat mencalonkan individu atau kader partai untuk
bertarung memperebutkan posisi politik di tatanan pemerintah atau pemerintah
daerah.3
Rekrutmen politik menjadi bagian dari fungsi partai politik.4 Partai politik
melakukan rekrutmen politik untuk mencari orang-orang berkualitas dan mampu
menjalankan kekuasaan pemerintahan. Salah satu bentuk rekrutmen politik dari
partai politik adalah dengan menggunakan penjaringan kader partai, tokoh-tokoh
masyarakat, aktivis, dan profesional yang dapat dicalonkan sebagai calon Kepala
                                                                                                                          
2

  Miriam  Budiarjo  berpendapat  bahwa  secara  umum  partai  politik  sebagai  sarana  rekrutmen  politik  berfungsi    
mencari    dan    mengajak  orang    yang    berbakat  untuk  turut  aktif  dalam  kegiatan  politik  sebagai  anggota  partai  
(political   recruitment)   dan   kepemimpinan   nasional   dan   daerah,   baca      Miriam   Budiardjo,   Dasar-‐Dasar   Ilmu  
Politik,  Jakarta,  PT.  Gramedia,  2008,hal,408.  
3
   Pasal   29   ayat   (1)   huruf   d   Undang   Undang   Nomor   2   Tahun   2008   tentang   Partai   Politik   menyatakan   bahwa  
Partai   Politik   melakukan   rekrutmen   terhadap   warga   negara   Indonesia   untuk   menjadi:   d.   bakal   calon   kepala  
daerah  dan  wakil  kepala  daerah.  
4
   Ramlan   Surbakti   menyebutkan   bahwa   selain   rekrutmen   politik,   partai   politik   memiliki   fungsi   lain   seperti  
sosialisasi   politik,   partisipasi   politik,   pemadu   kepentingan,   dan   kontrol   politik.   Baca,   Ramlan   Surbakti,  
Memahami  Ilmu  Politik,  Jakarta,  Pt.  Grasindo,  2010,  hal.  149-‐154.    

148
  

  

Daerah di kontestasi pilkada. Dalam penjaringan calon Kepala Daerah, partai politik
akan memilih bakal calon Kepala Daerah yang terbaik. Aktivitas ini dikenal dengan
sistem rekrutmen politik.
Ada berbagai metode atau cara yang digunakan partai politik dalam memilih
bakal calon kepala daerah. Dalam sistem partai politik di Indonesia umumnya
dikenal 2 (dua) pola rekrutmen politik, rekrutmen terbuka (open recruitment) dan
rekrutmen tertutup (closed recruitment).5 Partai politik melakukan rekrutmen
terbuka dengan cara menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi
seluruh warga negara untuk ikut berkompetisi dalam proses penseleksian. Penilaian
bakal calon dilakukan dengan proses yang syarat-syaratnya telah ditetapkan partai
politik dengan pertimbangan yang objektif dan rasional. Cara kedua yang dilakukan
partai politik adalah dengan melakukan rekrutmen tertutup. Dengan cara ini partai
politik hanya memberikan kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi
politik tidak sama bagi setiap warga negara. Partai politik hanya memberikan
kesempatan pada individu tertentu yang direkrut untuk menempati posisi dalam
politik maupun pemerintahan.
Dalam konteks pelaksanaan pilkada, partai politik juga melakukan
pencalonan (candicancy) yang bersifat terbuka dan tertup. Sistem pencalonan
terbuka, seperti halnya rekrutmen terbuka, memberikan akses yang sama bagi
anggota atau pengurus partai-partai politik dan anggota komunitas atau kelompokkelompok lain di masyarakat, seperti organisasi masa, organisasi sosial, professional,
pengusaha-pengusaha, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, aktor, kaum
intelektual, jurnalis media massa dan cetak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah.  
Sementara sistem pencalonan terbatas juga seperti rekrutmen politik terbatas
merupakan sistem pencalonan yang hanya membuka akses bagi calon-calon dari
partai politik. Paradigma berpikir yang dianut sistem pencalonan terbatas adalah
bahwa partai-partai politik hanya membuka kesempatan kepada kader-kader partai
politik yang layak untuk memimpin pemerintahan.
Terkait dengan rekrutmen politik ada beberapa teori pendukung yang dapat
dijadikan landasan pertimbangan para calon Kepala Daerah. Rekrutmen calon
(kandidat) pemimpin politik akan menjadi dasar baik bagi partai politik dan peserta
atau calon Kepala Daerah dalam rangka mengikuti atau meyakinkan partai politik
dalam menentukan pilihannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk difahami oleh
                                                                                                                          
5

  

  Nazaruddin  Syamsuddin,  Dinamika  Sistem  Politik  Indonesia,  Jakarta:  Gramedia,1993,  hal.  124.  
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calon Kepala Daerah bahwa fungsi rekrutmen politik yang melekat pada partai
politik menjadi tidak terhindar dalam penerapan sistem demokrasi yang semakin
terkonsolidasi di Indonesia. Sistem demokrasi langsung atau pilkada tentunya
sangat identik dengan partisipasi politik dan pola rekrutmen politik yang dilakukan
oleh partai politik.
Siapa yang layak untuk dicalonkan menjadi Kepala Daerah? Pertanyaan ini
sangat penting untuk dianalisa mengingat ada prasyarat yang harus dipenuhi baik
oleh partai politik dan kandidat itu sendiri. Pencalonan atau nominasi oleh partai
politik menjadi hal klasik dalam urusan politik di berbagai negara termasuk di
Indonesia.6 Pippa Norris mengemukakan bahwa dalam proses rekrutmen oleh partai
politik

dalam menentukan calon pimpinan setidaknya harus melalui 3 (tiga)

tahapan.7 Pertama, proses sertifikasi (certification) terkait dengan peraturan
perundangan pemilu/pilkada, kepartaian, norma-norma sosial informal yang khusus
mensyaratkan kriteria-kriteria untuk kandidat yang layak. Kedua, tahapan nominasi
(nomination) atau pencalonan terkait supply and demand atas kandidat-kandidat
yang dinilai layak untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan. Ketiga adalah
tahapan pemilihan (election) yang merupakan keputusan akhir dalam menentukan
kandidat yang maju dalam pemilihan jabatan politik.
Menurut Pippa Norris pada tahapan sertifikasi, siapa yang layak untuk
dicalonkan menjadi kandidat, sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktorfaktor seperti dokumen legal formal peraturan perundang undangan terkait
persyaratan pencalonan dan pemilihan kepala daerah, persyaratan usia dan
kewarganegaraan kandidat serta kualifikasi pendidikan kandidat. Yang paling
penting adalah pengaturan regulasi terkait usia, kewarganegaraan, residensi (tempat
tinggal), inkompatibilitas, deposito keuangan (monetary deposits), dan perlunya
pengumpulan dukungan (tandatangan). Selain itu perlu juga memperhatikan
persyaratan dan aturan yang ditentukan dalam internal partai politik. Persyaratan
ini misalnya saja kewajiban sebagai anggota partai (party membership) untuk
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  Pippa  Norris  mengemukakan  bahwa  fungsi  klasik  partai  politik  selaku  penjaga  pintu  (gatekeeping  role)  dalam  
menominasikan   kandikat-‐kandidat   untuk   menduduki   posisi   penting   di   berbagai   tingkatan   pemerintahan.  
Rekrutmen   politik   tidak   hanya   sebatas   pada   menominasikan   perwakilan-‐perwakilan   terpilih   pada   tingkatan  
lokal,   regional,   nasional   dan   sub   nasional   melainkan   juga   untuk   mengisi   dan   mengurangi   kecendrungan  
patronase  dalam  penunjukan  kandidat  oleh  partai  politik,    baca  Pippa  Norris,  Recruitment,  dalam  Handbook  of  
Party  Politics,  London,  SAGE  Publication,  2006,  hal.  89.        
7
  Pippa  Norris,  Recruitment,  ibid.  Hal.  89.  
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memastikan bahwa kandidat telah mengenal atas kebijakan-kebijakan partai.8
Bagaimana dengan kandidat dari calon independen atau perorangan? Pippa Norris
menjelaskan bahwa kandidat independen yang telah memenuhi persyaratan
sertifikasi berhak untuk mencalonkan diri untuk jabatan pemerintahan tanpa
dukungan partai politik.9
Pada tahapan nominasi (nomination) merupakan penentuan kandidat yang
akan dipilih oleh tim seleksi partai politik dan direkomendasikan kepada pimpinan
partai politik menjadi kandidat partai untuk memperebutkan jabatan politik.
Sementara tahapan pemilihan (election) merupakan mekanisme sentral dalam
pemilihan

delegasi untuk posisi di parlemen atau jabatan-jabatan politik di

pemerintahan. Proses nominasi dimaksudkan untuk menjamin kandidat yang
terpilih memiliki kapasitas dalam mempengaruhi kualitas anggota parlemen serta
komposisi pemerintahan.
Tabel 1
Tahapan Rekrutmen Politik dan Pencalonan
No.
1

2

Tahap Sertifikasi

Tahap Nominasi

Tahap Pemilihan

Persyaratan legal

Prosedur nominasi para

Kandidat perorangan maju tanpa

kelayakan kandidat

kandidat di masing-

dukungan partai politik setelah

masing partai politik

memenuhi tahapan sertifikasi

Sistem dan peraturan

Demand

Demand (permintaan/undangan)

perundangan pemilihan

(permintaan/undangan)

oleh elektorat (anggota yang

oleh tim seleksi partai

berhak memilih)

politik
3

Norma-norma sosial

Penempatan kandidat

informal dan nilai-nilai

yang telah

budaya

dinominasikan

4.

Anggota-anggota yang terpilih

Supply (ketersediaan)

Demand (permintaan/undangan)

kandidat yang layak

oleh surat kabar, media,
dukungan keuangan dan lain-lain

Sumber : Pippa Norris, Recruitment, dalam Handbook of Party Politics, London,
SAGE Publication, 2006, hal. 90
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Teori rekrutmen politik yang dikemukakan Kenneth Prewitt memiliki
perbedaan yang unik. Prewitt menjelaskan bahwa rekrutmen politik merupakan
proses umum di mana instirusi-institusi mengisi jabatan-jabatan politik melalui
mekanisme yang mempersempit keseluruhan populasi hanya menjadi beberapa
orang saja yang akan mengendalikan jabatan politik.10 Prewitt menggambarkan
pemilihan pemimpin politik sebagaimana digambarkan pada gambar 1 di bawah.
Gambar 1
The Chinese Box Puzzle (Teka Teki Kotak China)
Populasi  
Strata  Sosial  Dominan  (1)  
Strata  Politik  Aktif  (2)  
Perekrutan  dan  magang  (3)  
Kandidat-‐Kandidat  (4)  
Gubernur/
Bupati/Wal
ikota  

(4)Teori  Pemilihan  
(3)Teori  Rekrutmen  Politik  
(2)Teori  Sosialisasi  dan  Mobilisasi  Politik  
(1)Teori  Kepemimpinan  Berbasis  Sosial  

                                                                                                                          
10

   Kenneth   Prewitt,   The   recruitment   of   political   Leaders:   A   study   of   Citizen-‐Politicians,   University   of   Chicago,  
New  York,  1970.  
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C. Pengaturan Kepala Daerah dan Pilkada
Perkembangan politik nasional pasca pemilihan presiden dan wakil presiden
tahun 2014, yang dimenangkan oleh Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, telah
membagi kekuatan partai politik dalam dua kelompok besar, pendukung pilkada
langsung dan pilkada dengan DPRD. Partai politik pendukung Pilkada dengan DPRD
berpendapat bahwa pemilihan kepada daerah secara langsung lebih banyak
menimbulkan kemudharatan mulai dari korupsi para kepala daerah, anggaran
pilkada berbiaya tinggi, ketimpangan sosial dalam masyarakat dan lain-lain. Partai
politik yang mendukung pilkada langsung berpendapat bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
sehingga pemimpin kepala pemerintahan di daerah harus dikenal dan dipilih rakyat.
1. Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan
Secara umum Kepala Daerah difahami sebagai pimpinan eksekuti di tingkat
pemerintahan daerah baik sebagai wakil pemerintah pusat (gubernur) ataupun
kepala administrasi pemerintahan lokal. Pengertian Kepala Daerah dalam
praktiknya mengalami perubahan konsep seiring dengan kemajuan kehidupan
berdemokrasi di Indonesia.
1.1

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak secara jelas

menyebutkan terminologi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih
secara demokratis. Dengan demikian, kepala pemerintah daerah sama dengan
Kepala Daerah karena kedua terminologi ini merujukan pada jabatan politik yang
sama yaitu selaku Gubernur, Bupati dan Walikota.
1.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Terminologi atau istilah Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam Pasal 24. Menurut
undang-undang ini yang dimaksud Kepala Daerah adalah kepala pemerintahan
daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dengan jabatan Gubernur untuk
Pemerintah Provinsi, Bupati untuk Pemerintah Kabupaten dan Walikota untuk
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Pemerintah Kota. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah dibantu oleh Wakil
Kepala Daerah.
Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dijelaskan pada Pasal 25 adalah sebagai berikut :
1.

memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD;

2.

mengajukan rancangan Perda;

3.

menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

4.

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk
dibahas dan ditetapkan bersama;

5.

mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

6.

mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

7.

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Sementara tugas Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut :

1.

membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

2.

membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di
daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat
pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta
mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup;

3.

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan
kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

4.

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;

5.

memberikan

saran

dan

pertimbangan

kepada

kepala

daerah

dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
6.

melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh
kepala daerah; dan

7.

melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah
berhalangan.
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga memiliki kewajiban yang diatur
dalam Pasal 27 sebagai berikut :
1.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
6. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
10. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua
perangkat daerah; dan
11. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di
hadapan Rapat Paripurna DPRD.
Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga harus mengikuti
larangan sebagaimana tertulis pada Pasal 28 sebagai berikut :
1.

membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri,
anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan
umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan
warga negara dan/atau golongan masyrakat lain;

2. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara
daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
3. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik
secara langsung. maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah
yang bersangkutan;
4. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
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5. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain
yang dimaksud dalam Pasai 25 huruf f;
6. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; dan
7. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD
sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya
sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil
Walikota dalam kondisi dan keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal
29 ayat (1) dan ayat (2). Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah biasanya
diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya karena disebabkan oleh 3
(tiga) hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri/mengundurkan diri dan
diberhentikan.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan dikarenakan
hal-hal sebagai berikut :
1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah;
5. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
6. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

1.3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
Penyebutan terminologi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengacu
pada Pasal 59 dan 63. Kepala Daerah memiliki tugas yagn dijabarkan pada Pasal 65
sebagai berikut :
1.

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD;

2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

156
  

  

3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan
Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hukum

untuk

mewakilinya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Adapun Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 mempunyai
tugas sebagai berikut :
1.

membantu Kepala Daerah dalam :
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah;
b. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan
dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
c.

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan emerintahan Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

d. memantau

dan

mengevaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau
Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan
Pemerintahan Daerah;
3. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertulis pada Pasal 65
ayat (2) di atas juga berwenang :
1.

mengajukan rancangan Perda;

2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan
oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pengaturan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 67 meliputi :
1.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. melaksanakan program strategis nasional; dan
7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua
Perangkat Daerah.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk
menyampaikan (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2) Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, dan (3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 ayat (1). Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini mencakup laporan kinerja
instansi Pemerintah Daerah (Pasal 69 ayat (2). Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan dilaporkan secara berjenjang. Pasal 70
ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan
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Bupati/Walikota menyampaikannya kepada Menteri melalui Gubernur 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
Sementara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang memuat
hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan kepada DPRD. Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhr. Sanksi
administratif berupa terguran tertulis Menteri Dalam Negeri akan dikenakan kepada
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila tidak melaksanakan program strategis
nasional (Pasal 68) dan tidak menyampaikan LPPD (Pasal 73).
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain memiliki tugas, wewenang
dan tanggungjawab juga harus menghindari hal-hal yang dilarang sebagaimana
tertulis pada Pasal 76 sebagai berikut :
1.

membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi,
keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan
sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau
golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik
negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
4. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau
merugikan Daerah yang dipimpin;
5. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukan;
6. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;
7. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
8. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
10. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut
atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk
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gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil
bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
Pengaturan dan proses pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah diatur dalam Pasal 78. Kepala Daerah biasaya berhenti karena (a) meninggal
dunia, (b) permintaan sendiri (mengundurkan diri), atau (c) diberhentikan dengan
ketentuan atau hal-hal sebagai berikut :
1.

berakhir masa jabatannya;

2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
4. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
5. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
6. melakukan perbuatan tercela;
7. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada
saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian
dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
9. mendapatkan sanksi pemberhentian.
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2. Sistem Kelembagaan Pemilihan Kepala Daerah
Sistem kelembagaan Pemilihan Kepala Daerah disebutkan dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Ada lembaga-lembaga penyelenggara pemilukada dan pengawas penyelenggaraan
pemilukada yang wajib untuk diketahui dan difahami dari aspek tugas, wewenang
dan kewajiban. Lembaga-lembaga penyelenggara yang terkait langsung dengan
operasional pelaksanaan antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota,
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Lembaga-lembaga pengawas penyelenggaran Pemilukada dapat disebutkan
antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,

Pengawas Pemilihan

Lapangan (PPL), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pangawas Tempat
Pemungutan Suara (Panwas TPS).
2.1 Lembaga-lembaga Penyelenggara Pemilihan
Lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdiri
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang serta kewajiban lembagalembaga penyelenggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara rinci
dapat dibaca pada tabel 2 dibawah.
Tabel 2
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pilkada
No.
1.

Lembaga/Instansi
Komisi Pemilihan
Umum (KPU)

Tugas dan Wewenang
a. menyusun

dan

Kewajiban

menetapkan

Calon

pedoman teknis untuk setiap

Gubernur, Calon Bupati, dan

tahapan Pemilihan setelah ber

Calon Walikota secara adil dan

konsultasi
Perwakilan

dengan
Rakyat

Dewan
dan

Pemerintah;
b. mengkoordinasi dan memantau

  

a. memperlakukan

setara;
b. menyampaikan
informasi

semua
penyelenggaraan

Pemilihan kepada masyarakat;
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tahapan Pemilihan;

c. melaksanakan

c. melakukan

evaluasi

penyelenggaraan Pemilihan;
d. menerima

laporan

Keputusan

DKPP; dan
d. melaksanakan kewajiban lain

hasil

sesuai

dengan

Pemilihan dari KPU Provinsi

peraturan

dan KPU Kabupaten/Kota;

undangan.

ketentuan
perundang-

e. memfasilitasi pelaksanaan tugas
KPU

Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

melanjutkan
pelaksanaan

tahapan
Pemilihan

jika

Provinsi, Kabupaten, dan Kota
tidak

dapat

tahapan

melanjutkan

Pemilihan

secara

berjenjang; dan
f. melaksanakan

tugas

dan

wewenang lain yang diberikan
oleh

peraturan

perundang-

undangan.
2.

Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Provinsi

a. merencanakan program dan
anggaran;

penyelenggaraan

b. merencanakan

dan

menetapkan jadwal Pemilihan
Gubernur

dan

Wakil

Gubernur;

Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur
dengan tepat waktu;
b. memperlakukan

peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil

c. menyusun dan menetapkan
tata kerja KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

Gubernur

secara

adil

dan

setara;
c. menyampaikan

semua

dan KPPS dalam Pemilihan

informasi

Gubernur

Pemilihan Gubernur dan Wakil

dan

Gubernur

Wakil
dengan

memperhatikan pedoman dari
KPU;
pedoman teknis untuk setiap
tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan

Gubernur

Wakil

penyelenggaraan

Gubernur kepada masyarakat;
d. melaporkan
pertanggungjawaban

d. menyusun dan menetapkan
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a. melaksanakan semua tahapan

Gubernur

dan
sesuai

penggunaan
dengan

anggaran

ketentuan

sesuai

peraturan

perundang-undangan;
e. menyampaikan
pertanggungjawaban

laporan
semua

dengan ketentuan peraturan

kegiatan

penyelenggaraan

perundang-undangan;

Pemilihan Gubernur dan Wakil

  

e. mengoordinasikan,

Gubernur

menyelenggarakan,

dan

mengendalikan
tahapan
Pemilihan
Wakil

semua

kepada

KPU

dan

memelihara,

dan

Menteri;
f. mengelola,

penyelenggaraan

merawat arsip/dokumen serta

Gubernur

melaksanakan

Gubernur

dan
sesuai

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari
KPU;

sesuai
peraturan

ketentuan
perundang-

undangan;
g. menyampaikan
periodik

f. menerima daftar Pemilih dari

penyusutannya

dengan

laporan

mengenai

penyelenggaraan

tahapan
Pemilihan

KPU Kabupaten/Kota dalam

Gubernur dan Wakil Gubernur

penyelenggaraan

Pemilihan

kepada

Wakil

dengan

Gubernur

dan

Gubernur;

dan

Menteri

tembusan

kepada

Bawaslu;

g. memutakhirkan data Pemilih
berdasarkan

data

h. membuat berita acara pada
setiap rapat pleno KPU Provinsi

kependudukan yang disiapkan

sesuai

dan

peraturan

diserahkan

Pemerintah

oleh
dengan

memperhatikan data terakhir:
1. pemilihan umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
dan

KPU

Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah;
dan Wakil Presiden; dan
serta

menetapkannya

ketentuan
perundang-

undangan;
i. menyediakan
menyampaikan

dan
data

hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur di tingkat Provinsi;
j. melaksanakan

Keputusan

DKPP; dan

2. pemilihan umum Presiden
3. Pemilihan,

dengan

sebagai

k. melaksanakan kewajiban lain
yang diberikan KPU dan/atau
ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

daftar Pemilih.
h. menetapkan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur yang
telah memenuhi persyaratan;
i. menetapkan

dan

mengumumkan
rekapitulasi
suara
dan

hasil
penghitungan

Pemilihan
Wakil

Gubernur
Gubernur

berdasarkan hasil rekapitulasi
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penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota
wilayah

dalam

Provinsi

yang

bersangkutan;
j. membuat

berita

penghitungan

acara

suara

dan

sertifikat hasil penghitungan
suara

serta

wajib

menyerahkannya kepada saksi
peserta

Pemilihan

dan

Bawaslu Provinsi;
k. menerbitkan Keputusan KPU
Provinsi untuk mengesahkan
hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil

Gubernur

dan

mengumumkannya;
l. mengumumkan

pasangan

Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur terpilih dan
membuat berita acaranya;
m. melaporkan hasil Pemilihan
Gubernur

dan

Wakil

Gubernur kepada KPU dan
Menteri;
n. menindaklanjuti

dengan

segera rekomendasi Bawaslu
Provinsi
laporan

atas

temuan

adanya

dan

dugaan

pelanggaran Pemilihan;
o. mengenakan

sanksi

administratif

dan/atau

menonaktifkan

sementara

anggota

KPU

Kabupaten/Kota,

sekretaris

KPU Provinsi, dan pegawai
sekretariat KPU Provinsi yang
terbukti melakukan tindakan
yang

mengakibatkan

terganggunya
penyelenggaraan
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tahapan
Pemilihan

  

berdasarkan
Bawaslu

rekomendasi

Provinsi

dan/atau

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
p. melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

dan/atau

yang

berkaitan dengan tugas dan
wewenang

KPU

Provinsi

kepada masyarakat;
q. melaksanakan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU;
r. memberikan

pedoman

terhadap penetapan organisasi
dan tata cara penyelenggaraan
Pemilihan
Wakil

Gubernur
Gubernur

dan
sesuai

dengan tahapan yang diatur
dalam

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
s. melakukan

evaluasi

membuat

dan
laporan

penyelenggaraan
Gubernur

Pemilihan

dan

Wakil

Gubernur;
t. menyampaikan
mengenai

laporan

hasil

Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

kepada

DPRD

Provinsi; dan
u. melaksanakan

tugas

dan

wewenang lain yang diberikan
oleh KPU dan/atau ketentuan
peraturan

perundang-

undangan.
3

  

Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Kab./Kota

a. merencanakan

program

dan

anggaran;

a. melaksanakan semua tahapan
penyelenggaraan

pemilihan

b. merencanakan dan menetapkan

Bupati dan Wakil Bupati serta

jadwal Pemilihan Bupati dan

pemilihan Walikota dan Wakil
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Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota;
c. menyusun dan menetapkan tata
kerja

KPU

peserta

pemilihan Bupati dan Wakil

Kabupaten/Kota,

Bupati serta pemilihan Walikota

PPK, PPS, dan KPPS dalam

dan Wakil Walikota secara adil

Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati

serta

Wakil

Walikota

Walikota

dan

dengan

dan setara;
c. menyampaikan
informasi

semua
penyelenggaraan

memperhatikan pedoman dari

pemilihan Bupati dan Wakil

KPU dan/atau KPU Provinsi;

Bupati serta pemilihan Walikota

d. menyusun

dan

menetapkan

pedoman teknis untuk setiap
tahapan

penyelenggaraan

dan Wakil Walikota kepada
masyarakat;
d. melaporkan

Pemilihan Bupati dan Wakil

pertanggungjawaban

Bupati

penggunaan

serta

Walikota

dan

Wakil Walikota sesuai dengan
ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
e. membentuk
KPPS

PPK,

dalam

PPS,

dengan

anggaran

ketentuan

dan

Pemilihan

sesuai

peraturan

perundang-undangan;
e. menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban
kegiatan

semua

penyelenggaraan

Gubernur dan Wakil Gubernur,

pemilihan Bupati dan Wakil

Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati serta pemilihan Walikota

Bupati,

Pemilihan

dan Wakil Walikota kepada

Walikota dan Wakil Walikota

Menteri melalui Gubernur dan

dalam wilayah kerjanya;

kepada

serta

f. mengoordinasikan,

KPU

melalui

KPU

Provinsi;

menyelenggarakan,

dan

f. mengelola,

memelihara,

dan

mengendalikan semua tahapan

merawat arsip/dokumen serta

penyelenggaraan

melaksanakan

Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta

sesuai

Walikota dan Wakil Walikota

peraturan

sesuai

dengan

ketentuan

undangan;
g. mengelola

memperhatikan

pedoman dari KPU dan/atau
KPU Provinsi;
dalam

ketentuan
perundang-

barang

inventaris

Kabupaten/Kota

dengan

ketentuan

sesuai

peraturan

perundang-undangan;

g. menerima daftar Pemilih dari
PPK

KPU

penyusutannya

dengan

peraturan perundang-undangan
dengan
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Walikota dengan tepat waktu;
b. memperlakukan

penyelenggaraan

h. menyampaikan
periodik

mengenai

laporan
tahapan

Pemilihan Bupati dan Wakil

penyelenggaraan

Bupati

Bupati dan Wakil Bupati serta

serta

Walikota

dan

pemilihan

  

Wakil Walikota;

pemilihan Walikota dan Wakil

h. memutakhirkan data Pemilih
berdasarkan

data

Walikota

kepada

kependudukan yang disiapkan

dan

dan

menyampaikan

diserahkan

oleh

Pemerintah

dengan

memperhatikan data terakhir:
1. pemilihan

umum

anggota

Menteri

melalui Gubernur, kepada KPU
KPU

Provinsi

serta

tembusannya

kepada Bawaslu Provinsi;
i. membuat berita acara pada
setiap

rapat

pleno

KPU

Dewan Perwakilan Rakyat,

Kabupaten/Kota sesuai dengan

Dewan Perwakilan Daerah,

ketentuan

dan

perundang-undangan;

Dewan

Perwakilan

Rakyat Daerah;

j. menyampaikan

2. pemilihan umum Presiden
dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan

serta

menetapkannya

peserta Pemilihan paling lama 7

sebagai

(tujuh) hari setelah rekapitulasi
di Kabupaten/Kota;

penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur

dan

k. melaksanakan

l. melaksanakan kewajiban lain
yang

diberikan

Provinsi

Provinsi;

peraturan
pasangan

Calon

Keputusan

DKPP; dan

menyampaikannya kepada KPU
j. menetapkan

hasil

tingkat Kabupaten/Kota kepada

i. menerima daftar Pemilih dari
dalam

data

Pemilihan dari tiap TPS pada

serta

daftar Pemilih;
PPK

peraturan

KPU,

dan/atau

KPU

ketentuan
perundang-

undangan.

Bupati dan Calon Wakil Bupati
serta pasangan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota yang
telah memenuhi persyaratan;
k. menetapkan

dan

mengumumkan
rekapitulasi

hasil
penghitungan

suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota
dan

Wakil

Walikota

berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungan

suara

seluruh

di

PPK

Kabupaten/Kota

dari
wilayah
yang

bersangkutan;
l. membuat

  

berita

acara
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penghitungan

suara

membuat

serta

sertifikat

penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilihan, Panwaslu
Kabupaten/Kota,

dan

KPU

Provinsi;
m. menerbitkan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota

untuk

mengesahkan hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota;
n. mengumumkan
Calon

Bupati

pasangan
dan

Wakil

Bupati serta pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota
terpilih dan dibuatkan berita
acaranya;
o. melaporkan hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota

kepada

Menteri

melalui Gubernur dan kepada
KPU melalui KPU Provinsi;
p. menindaklanjuti

dengan

segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan
dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilihan;
q. mengenakan

sanksi

administratif

dan/atau

menonaktifkan

sementara

anggota PPK, anggota PPS,
sekretaris

KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai
sekretariat

KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan terganggunya
tahapan
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penyelenggaraan

  

pemilihan

berdasarkan

rekomendasi

Panwaslu

Kabupaten/Kota

dan/atau

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
r. melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan

dan/atau

berkaitan

yang

dengan

tugas

KPU

Kabupaten/Kota

kepada

masyarakat;
s. melaksanakan
wewenang

tugas

yang

dan

berkaitan

dengan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

dan

pedoman KPU dan/atau KPU
Provinsi;
t. melakukan

evaluasi

membuat

dan
laporan

penyelenggaraan

pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta
pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota;
u. menyampaikan

hasil

pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati

serta

pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota
kepada

KPU

Gubernur,

Provinsi,

dan

DPRD

kabupaten/Kota; dan
v. melaksanakan

tugas

dan

wewenang lain yang diberikan
oleh

KPU,

KPU

Provinsi,

dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pada tatanan yang lebih teknis, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umu Kabupaten/Kota

dapat membentuk penyelenggara pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan
tempat pemungutan suara. Tugas, wewenang dan kewajiban lembaga-lembaga teknis
ini dapat dibaca pada tabel 3 di bawah.
Tabel 3
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pilkada
Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan TPS
No.
1.

Lembaga/Instansi
Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban
a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam
melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih
Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan Pemilihan;
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;
d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU
Kabupaten/Kota;
e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di
wilayah kerjanya;
f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi
peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
huruf f;
h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud
pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
l. melakukan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
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m. melakukan

verifikasi

dan

rekapitulasi

dukungan

calon

perseorangan;
n. melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK
kepada masyarakat;
o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.

Panitia Pemungutan Suara
(PPS)

a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan
pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar
Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
b. membentuk KPPS;
c. melakukan

verifikasi

dan

rekapitulasi

dukungan

calon

perseorangan;
d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih
kepada KPU Kabupaten/Kota;
e. mengumumkan daftar Pemilih;
f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih
Sementara;
g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan
Daftar Pemilih Sementara;
h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar
Pemilih Tetap;
i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud
pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota
melalui PPK;
j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
tingkat

Desa

atau

sebutan

lain/Kelurahan

yang

telah

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di
wilayah kerjanya;
m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari
yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS
dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang
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sudah disegel oleh KPPS;
o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh PPL;
p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
q. melaksanakan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS
kepada masyarakat;
r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali
dalam hal penghitungan suara;
s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3.

Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS)

a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di
TPS;
b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta
Pemilihan yang hadir dan PPL;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan

oleh

saksi, PPL, peserta

Pemilihan, dan

masyarakat pada hari pemungutan suara;
f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara
serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan
PPK melalui PPS;
h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS
pada hari yang sama;
j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;

dan

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
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2.2 Lembaga-lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan
Lembaga-lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 2015 terdiri dari Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas (Panwas)
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan
Pangawas Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS). Adapun tugas dan wewenang
dan kewajiban lembaga-lembaga pengawas ini dapat dibaca pada tabel 4 dibawah
ini.
Tabel 4
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Lembaga-Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pilkada
di Tingkat Provinsi, Kab./Kota dan Kecamatan
No.
1.

Lembaga/Instansi
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
(Bawaslu)

Tugas dan Wewenang

Kewajiban

a. menyusun dan menetapkan

a.

memperlakukan

Calon

pedoman teknis untuk setiap

Gubernur dan Calon Wakil

tahapan

pengawasan

Gubernur, Calon Bupati dan

Pemilihan

Calon Wakil Bupati, serta Calon

penyelenggaraan

setelah berkonsultasi dengan

Walikota

Dewan Perwakilan Rakyat dan

Walikota secara adil dan setara;

Pemerintah;
memantau

dan

informasi

tahapan

Pemilihan;
evaluasi

pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan;
hasil

pengawasan penyelenggaraan
Provinsi

melaksanakan

dari
dan

Pemilihan
Keputusan

DKPP; dan
d. melaksanakan kewajiban lain
sesuai

laporan

semua

kepada masyarakat;
c.

c. melakukan

Wakil

pengawasan

penyelenggaraan

pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan

Calon

b. menyampaikan

b. mengoordinasikan

d. menerima

dan

dengan

peraturan

ketentuan
perundang-

undangan.

Bawaslu
Bawaslu

Kabupaten/Kota;
e. memfasilitasi

pelaksanaan

tugas Bawaslu Provinsi dan
Panwas

  

Kabupaten/Kota
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dalam melanjutkan tahapan
pelaksanaan

pengawasan

penyelenggaraan

Pemilihan

jika Provinsi, Kabupaten, dan
Kota tidak dapat melanjutkan
tahapan

pelaksanaan

pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan secara berjenjang;
dan
f. melaksanakan

tugas

dan

wewenang lain yang diberikan
oleh

peraturan

perundang-

undangan.
2.

Bawaslu Provinsi

a. mengawasi

tahapan

a. memberikan

rekomendasi

penyelenggaraan Pemilihan di

kepada

wilayah

menonaktifkan

provinsi

yang

meliputi:
1.

KPU

untuk
sementara

dan/atau mengenakan sanksi

pemutakhiran

data

administratif atas pelanggaran

Pemilih berdasarkan data

sebagaimana dimaksud pada

kependudukan

dan

penetapan Daftar Pemilih
Sementara

dan

ayat (1) huruf f; dan
b. memberikan

Daftar

rekomendasi

kepada yang berwenang atas

Pemilih Tetap;

temuan dan laporan terhadap

2. pencalonan

yang

berkaitan

tindakan

dengan

persyaratan dan tata cara
pencalonan Gubernur dan

yang

mengandung

unsur tindak pidana Pemilihan.
.

Wakil Gubernur;
3. proses

penetapan

pasangan Calon Gubernur
dan

Calon

Wakil

Gubernur;
4. penetapan
Calon

pasangan

Gubernur

dan

Calon Wakil Gubernur;
5. pelaksanaan Kampanye;
6. pengadaan

logistik

Pemilihan

dan

pendistribusiannya;
7.
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pelaksanaan

  

penghitungan
pemungutan

dan
suara

dan

penghitungan suara hasil
Pemilihan;
8. pengawasan
proses

seluruh
penghitungan

suara di wilayah kerjanya;
9. proses rekapitulasi suara
dari

seluruh

Kabupaten/Kota

yang

dilakukan

KPU

oleh

Provinsi;
10. pelaksanaan
penghitungan

dan

pemungutan suara ulang,
Pemilihan lanjutan, dan
Pemilihan susulan; dan
11. proses

penetapan

hasil

Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur;
b. mengelola, memelihara, dan
merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya
berdasarkan
arsip

yang

jadwal

retensi

disusun

oleh

Bawaslu Provinsi dan lembaga
kearsipan

Provinsi

berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Bawaslu dan
Arsip

Nasional

Republik

Indonesia;
c. menerima

laporan

dugaan

pelanggaran

terhadap

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan
mengenai Pemilihan;
d. menyampaikan temuan dan
laporan kepada KPU Provinsi
untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan

  

temuan

dan
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laporan yang bukan menjadi
kewenangannya

kepada

instansi yang berwenang;
f. menyampaikan

laporan

kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk

mengeluarkan

rekomendasi

Bawaslu

berkaitan

dengan

dugaan

tindakan

yang

adanya
yang

mengakibatkan terganggunya
tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan oleh Penyelenggara
Pemilihan di tingkat Provinsi;
g. mengawasi
tindak

pelaksanaan

lanjut

rekomendasi

Bawaslu tentang pengenaan
sanksi kepada anggota KPU
Provinsi,
pegawai

sekretaris

dan

sekretariat

KPU

Provinsi
melakukan

yang

terbukti

tindakan

yang

mengakibatkan terganggunya
tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan

yang

sedang

berlangsung;
h. mengawasi
sosialisasi

pelaksanaan
penyelenggaraan

Pemilihan; dan
i. melaksanakan

tugas

dan

wewenang lain yang diberikan
oleh

peraturan

perundang-

undangan.
3

Panwas
Kabupaten/Kota

a. mengawasi

tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan

yang meliputi:
1.

tidak

diskriminatif

dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;

pemutakhiran

data

b. melakukan

pembinaan

dan

pemilih berdasarkan data

pengawasan

kependudukan

pelaksanaan tugas Panwas pada

dan

penetapan Daftar Pemilih
Sementara
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a. bersikap

dan

Daftar

terhadap

tingkatan di bawahnya;
c. menerima dan menindaklanjuti

  

Pemilih Tetap;

laporan yang berkaitan dengan

2. pencalonan

yang

berkaitan

dengan

persyaratan dan tata cara
pencalonan;
3. proses

dugaan

adanya

pelaksanaan

peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilihan;

dan

penetapan

calon;

d. menyampaikan
pengawasan

4. pelaksanaan Kampanye;

sesuai

5. perlengkapan

Pemilihan

Pemilihan

dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan
7.

berkaitan

penghitungan

suara;

tahapan

secara

periodik

berdasarkan

e. menyampaikan

mengendalikan
seluruh

dengan

hasil

Bawaslu

kebutuhan;
laporan

pengawasan

laporan

kepada

dan/atau

suara hasil Pemilihan;

proses

pelanggaran

terhadap

dugaan

temuan

kepada
dengan
pelanggaran

dan

Bawaslu
adanya
yang

dilakukan oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota yang

8. penyampaian surat suara

mengakibatkan

dari tingkat TPS sampai

penyelenggaraan

ke PPK;

Pemilihan; dan

9. proses rekapitulasi suara

terganggunya
tahapan

f. melaksanakan kewajiban lain

yang dilakukan oleh KPU

yang diberikan oleh peraturan

Provinsi, Kabupaten, dan

perundang-undangan.

Kota

dari

seluruh

Kecamatan; dan
10. pelaksanaan
penghitungan

dan

pemungutan suara ulang,
Pemilihan lanjutan, dan
Pemilihan susulan;
b. menerima

laporan

dugaan

pelanggaran

terhadap

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan
mengenai Pemilihan;
c. menyelesaikan
laporan
penyelenggaraan

temuan

dan

sengketa
Pemilihan

yang tidak mengandung unsur
tindak pidana;
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d. menyampaikan temuan dan
laporan kepada KPU Provinsi
dan

KPU

Kabupaten/Kota

untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan

temuan

dan

laporan yang bukan menjadi
kewenangannya

kepada

instansi yang berwenang;
f.

menyampaikan

laporan

kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk

mengeluarkan

rekomendasi

Bawaslu

berkaitan

dengan

dugaan

tindakan

yang

adanya
yang

mengakibatkan terganggunya
tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan oleh penyelenggara
di Provinsi, Kabupaten, dan
Kota;
g. mengawasi

pelaksanaan

tindak

rekomendasi

lanjut

Bawaslu tentang pengenaan
sanksi kepada anggota KPU
Provinsi

dan

Kabupaten/Kota,

KPU
sekretaris

dan pegawai sekretariat KPU
Provinsi

dan

KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan terganggunya
tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan

yang

sedang

berlangsung;
h. mengawasi
sosialisasi

pelaksanaan
penyelenggaraan

Pemilihan; dan
i.

melaksanakan

tugas

dan

wewenang lain yang diberikan
oleh

peraturan

perundang-

undangan.
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4.

Panwas Kecamatan

a. mengawasi

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah

Kecamatan

yang

meliputi:
1.

tidak

diskriminatif

dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada

pemutakhiran

data

Panwas

Kabupaten/Kota

Pemilih berdasarkan data

berkaitan

dengan

kependudukan

dugaan

tindakan

dan

penetapan Daftar Pemilih

mengakibatkan

Sementara

tahapan

dan

Daftar

Pemilih Tetap;
3. perlengkapan

Pemilihan

dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan

adanya
yang

terganggunya

penyelenggaraan

Pemilihan

2. pelaksanaan Kampanye;

di

tingkat

atas

tahapan

Kecamatan;
c. menyampaikan
pengawasan

laporan

penyelenggaraan Pemilihan di

dan penghitungan suara

wilayah

hasil Pemilihan;

Panwas Kabupaten/Kota;

5. penyampaian surat suara
dari TPS sampai ke PPK;
6. proses rekapitulasi suara

7.

a. bersikap

kerjanya

d. menyampaikan
laporan
dengan

dari seluruh TPS; dan;

pelanggaran

pelaksanaan

temuan

kepada

Kabupaten/Kota

yang dilakukan oleh PPK

kepada
dan

Panwas
berkaitan

adanya

dugaan

yang

dilakukan

oleh PPK yang mengakibatkan

penghitungan

dan

terganggunya penyelenggaraan

pemungutan suara ulang,

tahapan Pemilihan di tingkat

Pemilihan lanjutan, dan
Pemilihan susulan;
b. mengawasi penyerahan kotak
suara tersegel kepada KPU
Provinsi

dan

Kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain
yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.

KPU

Kabupaten/Kota;
c. menerima

laporan

dugaan

pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan
yang

Pemilihan

dilakukan

penyelenggara

oleh

Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
d. menyampaikan temuan dan
laporan kepada PPK untuk
ditindaklanjuti;
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e. meneruskan

temuan

dan

laporan yang bukan menjadi
kewenangannya

kepada

instansi yang berwenang;
f.

mengawasi

pelaksanaan

sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilihan;
g. memberikan

rekomendasi

kepada yang berwenang atas
temuan dan laporan mengenai
tindakan yang mengandung
unsur

tindak

pidana

Pemilihan; dan
h. melaksanakan

tugas

dan

wewenang lain yang diberikan
oleh

peraturan

perundang-

undangan.
5.

Pengawas Pemilihan
Lapangan (PPL)

a. mengawasi

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di
tingkat Desa atau sebutan
lain/Kelurahan yang meliputi:
1.

pelaksanaan

tidak

diskriminatif

dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada
Panwas Kecamatan berkaitan

pemutakhiran

data

dengan

adanya

dugaan

Pemilih berdasarkan data

tindakan yang mengakibatkan

kependudukan

terganggunya

dan

tahapan

penetapan Daftar Pemilih

penyelenggaraan Pemilihan di

Sementara, daftar Pemilih

tingkat

hasil

lain/Kelurahan;

perbaikan,

dan

Daftar Pemilih Tetap;

Desa

atau

c. menyampaikan

sebutan

temuan

laporan

3. perlengkapan

Kecamatan berkaitan dengan

Pemilihan

adanya

4. pelaksanaan pemungutan
suara

dan

penghitungan

proses
suara

di

setiap TPS;
5. pengumuman
penghitungan

dugaan

Panwas
pelanggaran

yang dilakukan oleh PPS dan
KPPS

yang

mengakibatkan

terganggunya penyelenggaraan
tahapan Pemilihan di tingkat

hasil
suara

di

setiap TPS;
6. pengumuman

kepada

dan

2. pelaksanaan Kampanye;
dan pendistribusiannya;
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a. bersikap

Desa

atau

d. menyampaikan
hasil

sebutan

lain/Kelurahan;
pengawasan

laporan
atas

tahapan

  

7.

penghitungan suara dari

penyelenggaraan Pemilihan di

TPS yang ditempelkan di

wilayah

sekretariat PPS;

Panwas Kecamatan; dan

kerjanya

kepada

penyampaian surat suara

e. melaksanakan kewajiban lain

dari TPS sampai ke PPK;

yang diberikan oleh Panwas

dan

Kecamatan.

8. pelaksanaan
penghitungan

dan

pemungutan suara ulang,
Pemilihan lanjutan, dan
Pemilihan susulan.
b. menerima

laporan

dugaan

pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan
yang

Pemilihan

dilakukan

penyelenggara

oleh

Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
c. meneruskan

temuan

dan

laporan dugaan pelanggaran
terhadap

tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada
huruf b kepada instansi yang
berwenang;
d. menyampaikan temuan dan
laporan kepada PPS dan KPPS
untuk ditindaklanjuti;
e. memberikan

rekomendasi

kepada yang berwenang atas
temuan dan laporan tentang
adanya

tindakan

mengandung
pidana

unsur

Pemilihan

yang
tindak
sesuai

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f.

mengawasi
sosialisasi

pelaksanaan
penyelenggaraan

Pemilihan; dan
g. melaksanakan

  

tugas

dan
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wewenang lain yang diberikan
oleh Panwas Kecamatan.
6.

Pangawas
Tempat
Pemungutan Suara
(Panwas TPS)

a. mengawasi

persiapan

pemungutan

a.

pengawasan pemungutan dan

pelaksanaan

b. menyampaikan laporan dugaan

penghitungan suara;
b. mengawasi

penghitungan suara;

pemungutan suara;
c. mengawasi

pelanggaran pidana pemilihan
persiapan

yang terjadi di TPS kepada

penghitungan suara;
d. mengawasi

Panwas

pelaksanaan

penghitungan suara;
e. menyampaikan
dalam

hal

dugaan
kesalahan,
penyimpangan

menyampaikan laporan hasil

dan

c.
keberatan

ditemukannya
pelanggaran,
dan/atau
administrasi

pemungutan

dan

Kecamatan

melalui

PPL;
menyampaikan dokumen hasil
pemungutan dan penghitungan
suara kepada PPL; dan
d. melaksanakan kewajiban lain
yang

diperintahkan

ketentuan

oleh

peraturan

perundang-undangan.

penghitungan suara; dan
f.

menerima salinan berita acara
dan

sertifikat

pemungutan

dan penghitungan suara.
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3. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rezim pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mendasarkan pada UndangUndang Dasar 1945 selaku peraturan perundang-undanga tertinggi di Indonesia.
Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati
dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten
dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala pemerintah daerah secara
demokratis. Pengertian demokratis mengandung pemahaman bahwa pemilihan
kepala daerah dipilih oleh rakyat baik melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau melalui mekanisme pemilihan secara langsung (pemilukada).
Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara dua metode pemilihan kepala
daerah ini. Perbedaan mendasar adalah terletak pada tata cara pemilihan. Meskipun
dapat dikatakan bahwa baik pemilihan melalui perwakilan ataupun langsung oleh
rakyat keduannya dapat dikatakan demokratis. Pro dan kontra atas pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik melalui perwakilan (DPRD) maupun
langsung telah menjadi perdebatan yang cukup mendapat perhatian masyarakat
Indonesia. Pro dan kontra pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik
secara langsung oleh rakyat dan melalui badan legislatif dilihar dari aspek kebaikan
dan kerugiannya dapat dibaca pada tabel 5 dan tabel 6 berikut ini :
Tabel 5
Pro dan Kontra Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung
No.
1.

2.

3.

Pro Pilkada secara Langsung
Kedaulatan

dan

kekuasaan

ada

Kontra Pilkada secara Langsung
di

tangan rakyat
Partisipasi

Praktik politik uang oleh cakada yang
bermodal ekonomi besar

masyarakat

dalam

pimpinan

daerah

menentukan

Transaksi politik/mahar politik pencalonan
oleh

partai

politik

atas

pemodal

(demokrasi)

besar/sponsor politik cakada

Penciptaaan kepala daerah yang inovatif

Pragmatisme dan materialisme masyarakat

dan kereatif dalam memajukan daerah
(otonomi daerah)

4.

5.

Kepala daerah lebih dikenal oleh rakyat

Alokasi anggaran yang sangat besar untuk
kontestasi Pilkada

Kepala

daerah

bertanggungjawab

Konflik horisontal antar pendukung cakada

kepada rakyat/masyarakat atas kinerja
pemerintahan

6.

  

Kepala

daerah

lebih

mengenal

Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi
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7.

kebutuhan rakyat di daerahnya

terus meningkat

Pemberdayaan masyarakat di daerah

Netralitas

dan

politisasi

birokrasi

oleh

kepala daerah petahana

Tabel 6
Pro dan Kontra Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui DPRD
No.
1.

2.

3.

4.
5.

Pro Pilkada melalui DPRD

Kontra Pilkada melalui DPRD

Lebih menghemat anggaran pemrintah

Kemunduran demokrasi karena kedaulatan

daerah

tidak di tangan rakyat

Menimalisasi konflik horisontal dalam

Oligarki partai politik di DPRD dalam

masyarakat

menentukan kepala daerah

Demokrasi perwakilan

Penyuapan dan praktik beli kursi politik oleh
calon kepala daerah di DPRD

Sinergitas antara kepala daerah dan

Birokratisasi jabatan kepala daerah

DPRD lebih terjamin
Kaderisasi partai politik lebih jelas dan

Tertutupnya kesempatan calon independen

akuntabel

untuk menjadi kepala daerah

Terlepas dari pro dan kontra pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
maka perlu kiranya untuk meninjau kembali dinamika pemilihan sejak masa Orde
Baru, Era Reformasi hingga era konsolidasi demokrasi. Sistem politik di Indonesia
telah mengenal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik melalui
mekanisme penunjukan presiden (1974), melalui perwakilan rakyat DPRD (1999),
dan pemilihan langsung oleh rakyat (2005 – 2015).
3.1 Pemilihan melalui Perwakilan (DPRD)
Pemilihan Kepala Daerah melalui perwakilan atau DPRD pernah dilakukan di
Indonesia ketika masa pemerintahan Presiden Suharto dan dilanjutkan pada masa
pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketika Presiden Suharto berkuasa sistem
pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Persyaratan pencalonan untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
tertulis secara jelas pada Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1974. Kepala Daerah yang
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akan diangkat merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
a.

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.

setia dan taat kepada PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945.

c.

setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

d.

tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap
kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan PANCASILA dan Undang-undang Dasar 1945, seperti gerakan G30-S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya;

e.

mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa;

f.

mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;

g.

berwibawa;

h.

jujur;

i.

cerdas, kemampuan dan terampil;

j.

adil;

k.

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan pasti;

l.

sehat jasmani dan rohani;

m.

berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun bagi Kepala Daerah
Tingkat I dan 30 (tiga puluh) tahun bagi Kepala Daerah Tingkat II;

n.

mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang
pemerintahan;

o.

berpengetahuan yang sederajat dengan Perguruan Tinggi atau sekurangkurangnya berpendidikan yang dapat dipersamakan dengan Sarjana Muda bagi
Kepala Daerah Tingkat I dan berpengetahuan yang sederajat dengan Akademi
atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dapat dipersamakan dengan
Sekolah Lanjutan Atas bagi Kepala Daerah Tingkat II.
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Tabel 7
Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No. 5/1974
No.
1.

Pencalonan
a. Kepala Daerah Tk. I (gubernur)
dicalonkan oleh DPRD Tk. I dari 3-5
orang yang telah disepakati antara
Pimpinan DPRD Tk. I/Pimpinan
Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam
Negeri;
b. Kepala Daerah Tk. II

Pengangkatan
a. Kepala Daerah Tk. I/Gubernur diangkat
oleh Presiden Republik Indonesia untuk
masa jabatan 5 (ima) tahun;
b. Kepala Daerah Tk. II/Bupati/Walikota
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia untuk masa jabatan
5 (ima) tahun.

(bupati/walikota) dicalonkan oleh
DPRD Tk. II dari 3-5 orang yang telah
disepakati antara Pimpinan DPRD Tk.
II/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan
Gubernur Kepala Daerah.
2.

a. Wakil Kepala Daerah Tk. I/Wakil
Gubernur serta Wakil Kepala Daerah
Tk. II berasal dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS);
b. Dengan persetujuan DPRD Tk. I

a. Wakil Kepala Daerah Tk. I diangkat oleh
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
b. Wakil Kepala Daerah Tk. II diangkat
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden.

Gubernur mengajukan calon Wakil
Kepala Daerah Tk. I kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri;
c. Dengan persetujuan DPRD Tk. II
Bupati/Walikota mengajukan calon
Wakil Kepala Daerah Tk. II kepada
Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur Kepala Daerah.

Pasca kejatuhan pemerintahan Presiden Suharto pada 1998 dan digantikan
oleh pemerintahan Presiden BJ. Habibie, Indonesia memasuki periode demokrasi.
Awal demokrasi terjadi ketika para pemimpin politik baik dari partai politik, pejabat
pemerintahan, aktivis, dan tokoh-tokoh masyarakat membahas perubahan UndangUndang Dasar 1945 yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
(HAM). Amandemen UUD 1945 yang terjadi sejak 1999 hingga 2002 telah
mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Substansi perubahan mendasar dari
amandemen UUD 1945 adalah sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain
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itu pemilihan Kepala Daerah (gubernur, bupati dan walikota) dilakukan secara
demokratis. Untuk menjawab permasalahan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah secara demokratis, maka disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah oleh Peresiden BJ. Habibie.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada
Pasal 33 secara jelas menyebutkan bahwa yang berhak menjadi Kepala Daerah
adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang
sah;
c.

tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau
sederajat;
e. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
f.

sehat jasmani dan rohani;

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
i.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri;

j.

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
l.

  

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.
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Tabel 8
Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No. 22/1999
No.
1.

Pencalonan
a. Setiap fraksi

Pemilihan
a.

melakukan
kegiatan
penyaringan

Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;

bertanggungjwab kepada
DPRD

1. melakukan pemeriksaan
berkas identitas

calon;

mengenai bakal calon

b. Setiap fraksi

berdasarkan persyaratan

menetapkan

yang telah ditetapkan

pasangan bakal

dalam Pasal 33;

calon Kepala

2. melakukan kegiatan

Daerah dan bakal

teknis peiiailihan calon ;

calon Wakil

dan

Kepala Daerah

3. menjadi

dan

penanggungjawab

menyampaikannya

penyelenggaraan

dalam rapat
pimpinan DPRD;

Pertanggungjawaban
a. Kepala Daerah dan Wakil

pemilihan Kepala Daerah
a. Panitia pemilihan bertugas :

pasangan bakal

paripurna kepada

DPRD membentuk panitia

pemilihan.
b.

Bakal calon Kepala Daerah
dan bakal calon Wakil

c. Dua fraksi atau

Kepala Daerah yang

lebih dapat secara

memenuhi persyaratan

bersama-sama

sesuai dengan hasil

mengajukan

pemeriksaan yang dilakukan

pasangan bakal

oleh Panitia Pemilihan,

calon Kepala

diajukan kepada DPRD

Daerah dan bakal

untuk ditetapkan sebagai

calon Wakil

calon Kepala Daerah dan

Kepala Daerah.

calon Wakil Kepala Daerah;
c.

Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
dilaksanakan secara
langsung, bebas, rahasia,
jujur, dan adil;

d. Setiap anggota DPRD dapat
memberikan suaranya
kepada satu pasang calon
Kepala Daerah dan calon
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Wakil Kepala Daerah dari
pasangan calon yang telah
ditetapkan oleh pimpinan
DPRD;
e.

Pasangan calon Kepala
Daerah dan calon Wakil
Kepala Daerah yang
memperoleh suara
terbanyak pada pemilihan,
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan sebagai
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh DPRD
dan disahkan oleh Presiden.

3.2 Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung oleh rakyat
menjadi peristiwa demokrasi penting sistem pemerintahan di Indonesia. UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinilai telah gagal
dalam menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas.
Pemerintahan Megawati Sukarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32
tentang Pemerintahan Daerah sebagai koreksi terhadap penyelenggaraan pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui perwakilan (DPRD).
Dengan disahkannya UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
menandai babak baru pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat ini menandai
Indonesia yang lebih demokratis. Dengan pilkada berarti kedaulatan dikembalikan
kepada rakyat. Pelaksanaan pilkada secara langsung dimaksudkan untuk mengikuti
perubahan tatanan ketatanegaraan dimana presiden dan wakil presiden dipilih
langsung oleh rayat (Pasal 6A UUD 1945 hasil amandemen ketiga).
Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan
secara jelas pada Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal
65 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Persyaratan
pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan pada Pasal 58
sebagai berikut :
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a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c.

berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau
sederajat;

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim dokter;
f.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

j.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan
negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
l.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai
NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
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Tabel 9
Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No. 32/2004
No.
1.

Pencalonan
a. Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah diusulkan oleh
Partai Politik atau
gabungan Partai Politik;
b. Pasangan Calon Kepala
Daerah diusung oleh
Partai Politik atau
gabungan Partai Politik
apabila memenuhi
persyaratan perolehan
sekurang-kurangnya 15%
(lima belas persen) dari
jumlah kursi DPRD atau
15% (lima belas persen)
dari akumulasi perolehan
suara sah dalam
Pemilihan Umum
anggota DPRD di daerah
yang bersangkutan;
c. Partai Politik atau
gabungan Partai Politik
hanya dapat mengajukan
1 (satu) pasangan calon
Kepala Daerah.

  

Pemilihan
a. Proses pemilihan Kepala

Pengawasan
a. Panitia pengawas

Daerah dan Wakil Kepala

pemilihan Kepala

Daerah menjadi tugas

daerah dan Wakil

Komisi Pemilihan Umum

Kepala Daerah yang

Daerah (KPUD) yang

keanggotaannya terdiri

bertanggungjawab kepada

atas unsur kepolisian,

DPRD;

kejaksaan, perguruan

b. KPUD menyampaikan

tinggi, pers, dan tokoh

laporan penyelenggaraan

masyarakat;

pemilihan kepala daerah

b. Anggota panitia

dan wakil kepala daerah

pengawas berjumlah 5

kepada DPRD.

(lima) orang untuk
provinsi, 5 (lima) orang
untuk kabupaten/kota
dan 3 (tiga) orang
untuk kecamatan;
c. Panitia pengawas
pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala
daerah dibentuk oleh
dan bertanggungjawab
kepada DPRD dan
berkewajiban
menyampaikan
laporannya.
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Tabel 10
Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No. 8/2015
No.
1.

Pencalonan
a. Partai Politik atau
gabungan Partai Politik
dapat mendaftarkan
pasangan calon jika telah
memenuhi persyaratan
perolehan paling sedikit
20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah atau 25% (dua
puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan
suara sah dalam
pemilihan umum anggota
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di daerah
yang bersangkutan;
b. Dalam hal Partai Politik
atau gabungan Partai
Politik dalam
mengusulkan pasangan
calon menggunakan
ketentuan memperoleh
paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah, jika hasil bagi
jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah menghasilkan
angka pecahan maka
perolehan dari jumlah
kursi dihitung dengan

Pemilihan
a. Penyelenggaraan

Pengawasan
a.

Pengawasan

Pemilihan menjadi

penyelenggaraan

tanggung jawab bersama

Pemilihan menjadi

KPU, KPU Provinsi, dan

tanggung jawab

KPU Kabupaten/Kota;

bersama Bawaslu,

b. Pemilihan Gubernur dan

Bawaslu Provinsi, dan

Wakil Gubernur

Panwas

dilaksanakan oleh KPU
Provinsi;

Kabupaten/Kota;
b.

c. Pemilihan Bupati dan

Pengawasan
penyelenggaraan

Wakil Bupati serta

pemilihan Gubernur

Pemilihan Walikota dan

dan Wakil Gubernur

Wakil Walikota

dilaksanakan oleh

dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten/Kota;

Bawaslu Provinsi;
c.

d. KPU memegang tanggung

Pengawasan
penyelenggaraan

jawab akhir atas

pemilihan Bupati dan

penyelenggaraan

Wakil Bupati, serta

Pemilihan oleh KPU

pemilihan Walikota

Provinsi, KPU

dan Wakil Walikota

Kabupaten/Kota, PPK,

dilaksanakan oleh

PPS, KPPS, dan petugas

Panwas

pemutakhiran data
Pemilih.

Kabupaten/Kota.
d.

Bawaslu memegang
tanggung jawab akhir
atas pengawasan
penyelenggaraan
Pemilihan oleh
Bawaslu Provinsi,
Panwas
Kabupaten/Kota,
Panwas Kecamatan,
PPL, dan Pengawas
TPS.

pembulatan ke atas.;
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c. Dalam hal Partai Politik
atau gabungan Partai
Politik mengusulkan
pasangan calon
menggunakan ketentuan
memperoleh paling
sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari
akumulasi perolehan
suara sah, ketentuan itu
hanya berlaku untuk
Partai Politik yang
memperoleh kursi di
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
d. Partai Politik atau
gabungan Partai Politik
hanya dapat
mengusulkan 1 (satu)
pasangan calon, dan
calon tersebut tidak dapat
diusulkan lagi oleh Partai
Politik atau gabungan
Partai Politik lainnya.
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D.

Strategi Administrasi Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Calon Kepala Daerah harus memahami benar kelengkapan persyaratan

administrasi pencalonan untuk menjadi Kepala Daerah. Persyaratan administrasi
yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
kelengkapan dokumen administrasi. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
harus memiliki strategi administrasi pencalonan yaitu bagaimana untuk dapat
memenuhi serta berhasil dalam memenuhi tahapan (1) persyaratan calon, (2)
pendaftaran dan (3) pencalonan.
1. Persyaratan Calon
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 7
UU No. 8/2015 yang dalam turunan perundang-undagangannya dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 yang sudah diubah menjadi
PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Ketenturan persyaratan calon dijelaskan pada Pasal 4
ayat (1) bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c.

berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;
f.

bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat
sebagai berikut:
1.

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan
terpidana; dan
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2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
f.1 bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus
dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;
i.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau
Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau
Calon Wakil Walikota;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan
Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota atau Calon Wakil Walikota;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak
ditetapkan sebagai calon;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota;
q. dihapus
r.

memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan
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Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
s.

mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri
sebagai calon;

t.

berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

u. berhenti

sebagai

Anggota

KPU,

KPU

Provinsi/KIP

Aceh,

KPU/KIP

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum
pembentukan PPK dan PPS.
Pasal 4 ayat (2) juga memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk
dapat mengikuti pencalonan Kepala Daerah. Selain itu persyaratan bagi calon yang
pernah dijatuhi pidana penjara (huruf f) dikecualikan bagi: a) calon yang dipidana
penjara karena kealpaan ringan (culpa levis); dan b) calon yang dipidana penjara
karena alasan politik. Yang dimakud dengan calon yang dipidana karena alasan
politik adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan
kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan
senjata.
Penjelasan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil
Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota
atau Calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut: (a) penghitungan 2 (dua) kali
masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,
yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua
paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; (b) jabatan yang
sama sebagaimana dimaksud pada huruf (a), adalah jabatan Gubernur dengan
Gubernur,

jabatan

Wakil

Gubernur

dengan

Wakil

Gubernur,

jabatan

Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/ Walikota
dengan Wakil Bupati/Walikota; (c) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang
sama, meliputi: (1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; (2)
telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau (3) 2 (dua) kali
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dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda, dan (d)
perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan
sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan. Ketentuanketentuan ini (huruf (a) sampai dengan huruf (d) berlaku untuk (a) jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat
oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; dan (b) jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
Syarat calon belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota (huruf n) adalah dengan
ketentuan: (a) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil
Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil
Walikota; (b) belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati,
calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan (c) belum pernah
menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Walikota.
Sementara syarat calon harus berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan
diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Ketentuan ini berlaku bagi (a)
Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota
lain; (b) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan
diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama; (c) Bupati atau
Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai
Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; (d) Gubernur atau Wakil Gubernur
yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
Tahapan selanjutnya yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah adalah
memverifikasi kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan calon Kepala Daerah
dan Wajil Kepala Daerah yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut ini
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adalah dokumen administrasi yang harus diverifikasi oleh Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang akan mengikuti pemilihan (tabel.11)
Tabel 11
Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Syarat Calon
Cakada
Dokumen Administrasi

Ada

Tdk
Ada

Cawakada
Ada

Tdk
Ada

a. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah.
c. Fotocopy Ijazah SD s.d. Tingkat Pendidikan terakhir yang telah
dilegalisir oleh Pejabat berwenang.
d. Fotocopy Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Kenal Lahir/ KTP.
e. Surat Keterangan dari RSUD tentang hasil pemeriksaan kesehatan
secara menyeluruh.
f. Surat Keterangan Ketua Pengadilan setempat bahwa tidak pernah
dijatuhi pidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.
g. Surat Keterangan Ketua Pengadilan setempat bahwa tidak sedang
dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
h. Surat Keterangan Kepolisian bahwa tidak pernah melakukan
perbuatan tercela.
i. Surat Pernyataan penyerahan daftar Kekayaan pribadi.
j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang
memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan negara.
k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri /Niaga yang menyatakan
tidak sedang dinyatakan pailit.
l. Fotocopy NPWP dan tanda terima surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan orang pribadi 5 tahun terakhir.
m. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau
Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau
Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan yang sama.
n. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil
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Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil
Walikota.
o. Surat Pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
p. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota
q. dihapus
r. Surat Pemberitahuan Pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
s. Surat Pengunduran Diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil
t. Surat Pemberhentian dari Jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah
u. Surat Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota

2. Persyaratan Pencalonan
Pengaturan mengenai persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 8 PKPU Nomor 9 Tahun 2015.
Persyaratan pencalonan untuk partai politik disebutkan pada Pasal 5 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan
pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman
pendaftaran Pasangan Calon.
Pertama, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir (ayat 2). Kedua, dalam hal Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan
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suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi
Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
Pemilu Terakhir. Ketiga, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
(a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu
Terakhir x 20/100; (b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu
Terakhir x 25/100; dan dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
Adapun persyaratan pencalonan perorangan berupa jumlah dukungan dan
persebarannya yang didasarkan pada data agregat kependudukan per kecamatan
dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang
disampaikan kepada KPU. Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015
mengatur mengenai calon perseorangan atau independen. Calon perorangan dapat
mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika
memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: (a) provinsi dengan jumlah
penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit
10% (sepuluh persen); (b) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000
(dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling
sedikit 8,5% (delapan setengah persen); (c) provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa
harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); (d) provinsi dengan
jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling
sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan (e) jumlah dukungan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, calon perseorangan harus
mendapatkan syarat dukungan dengan ketentuan; (a) kabupaten/kota dengan
jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus
didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); (b) kabupaten/kota dengan jumlah
penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000
(lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
(c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu)
sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh
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setengah persen); (d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah
persen); dan (e) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
Persyaratan pencalonan untuk calon perseorangan ini dirasakan sangat berat
dan tidak adil oleh sebagian orang atau lembaga pemerhati pemilihan kepala daerah.
Pada 29 September 2015, Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan sebagian
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU
Pilkada) yang diujimaterikan Fadjroel Rachman, Saut Mangatas Sinaga, dan Victor
Santoso Tandiasa atas Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai calon
perseorangan atau independen. Amar putusan Mahkamah mengubah aturan
persyaratan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Persyaratan dukungan
calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dalam pemilu sebelumnya, tidak didasarkan pada jumlah keseluruhan
masyarakat di suatu daerah. Sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada khususnya
Pasal yang mengatur persyaratan calon independen itu bertentangan dengan
konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan    telah mengabaikan prinsip keadilan,
sehingga mengabaikan semangat kesetaraan di hadapan hukum. Keputusan MK ini
akan berlaku pada pilkada serentak tahap II, di 2017.
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat
calon dihadapkan pada upaya untuk memenuhi persyaratan pencalonan. PKPU No.
9 Tahun 2015 pada Pasal 39 menyebutkan bahwa dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini.
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Tabel 12
Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Persyaratan Pencalonan
Cakada
Dokumen Administrasi

Ada

Tdk
Ada

Cawakada
Ada

Tdk
Ada

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan
tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta
lampirannya;
b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan
beserta lampirannya;
c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon,
sebagai

bukti

pemenuhan

persyaratan

calon

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n,
huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan
formulir Model BB.1- KWK;
d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
1.

Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri
bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri di daerah lain; dan

2. Turat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam
proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
yang mencalonkan diri di daerah lain.
e. Surat Keterangan dari RSUD tentang hasil pemeriksaan kesehatan
secara menyeluruh.   surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi:
1.

Surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang
berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; dan

2. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan
dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
f. dihapus
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g. dihapus
h. Surat Keterangan Kepolisian bahwa tidak pernah melakukan
perbuatan tercela. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian

dari pejabat

berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
i. dihapus
j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang
memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan negara.   surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf g;
k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri /Niaga yang menyatakan
tidak sedang dinyatakan pailit.   surat keterangan catatan kepolisian
yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan
perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf h, yang dikeluarkan oleh:
1.

Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur; atau

2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal
Calon yang bersangkutan;
l. Surat

tanda

terima

penyerahan

laporan

harta

kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf i;
m. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
Bakal

Calon

sebagai

bukti

pemenuhan

persyaratan

calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
n. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf k;
o. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal
Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal
Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan
pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang
bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;
p. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal
Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan
Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon
bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model
BB.2-KWK;
q. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
r. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah
dilegalisasi

oleh

instansi

yang

berwenang,

sebagai

bukti

pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf c;
s. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang
ditandatangani Pasangan Calon;
t. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota,
dan/atau kecamatan;
u. Rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik;
v. Rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
w. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna
sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat)
lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm
atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy
x. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f wajib menyerahkan:
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1.

Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai
mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar
lokal/nasional; dan

2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
dari:
a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur; atau
b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
X1. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai
mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai
menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
dimulainya

jadwal

pendaftaran

dari

kepala

lembaga

pemasyarakatan;.
y. Bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan
(culpa levis) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat
keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan/atau
alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
menjatuhkan putusan.
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Tabel 13
Jenis Formulir Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
No.

Jenis Formulir

Uraian

1.

Model BB.1.KWK

Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

2.

Model BB.2-KWK

Daftar

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
Riwayat

Hidup

Calon

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota
3.

Model BB.3 -KWK

Surat Pernyataan Pengunduran Diri

4.

Model BA.2-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan

Perseorangan

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota

5.

Model BA.3.1-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen

Perseorangan

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Gubernur

dan

Wakil

Gubernur/Bupati

dan

Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan
Suara
6.

Model BA.3.2-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan

Perseorangan

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara

7.

Model BA.4-KWK

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam

Perseorangan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan

8.

Model BA.5-KWK

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam

Perseorangan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Model BA.6-KWK

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
9.

Perseorangan
10.

Lampiran

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
Model

BA.HPKWK

Lampiran
Administrasi

Berita

Acara

Dokumen

Hasil

Penelitian

Persyaratan

Persyaratan

Pencalonan

dan

Persyaratan Calon dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
11.
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Lampiran Model BA.HP

Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan

  

Perbaikan-KWK

Administrasi

Dokumen

Persyaratan

Pencalonan

dan

Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota
12.

Lampiran Model TT.1-KWK

Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur
Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan
Wakil Walikota

13.

Lampiran Model TT.2-KWK

Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon
Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/
Walikota Dan Wakil Walikota

3. Pendaftaran Pasangan Calon
Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat
mendaftarkan diri baik melalui partai politik atau gabungan partai politik atau
melalui jalur perseorangan. Peserta pemilihan dapat diikuti oleh pasangan calon
Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati,
serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota pada kontestasi Pilkada,
sebagaimana disebutkan pada Pasal 39, dan didaftarkan melalui 2 (dua) cara yaitu
(1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan (2) pasangan calon
perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana
disebutkan pada Pasal 40. Pada ayat (1) menyebutkan bahwa Partai Politik atau
gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi
persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa dalam
hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan
angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke
atas.
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Ketentuan atau syarat berikutnya, sebagaimana disebutkan pada ayat (3)
bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan
calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Dan ketentuan terakhir pada ayat (4) menyebutkan
bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat
diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.
Dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai
politik/gabungan partai politik ada 3 (tiga) hal yang wajib dipenuhi oleh pasangan
calon yang akan mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkada Langsung. Pertama,
memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang
memiliki kursi di DPRD). Kedua, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya, dan melampirkan
persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Ketiga,
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat melampirkan
persetujuan/surat keputusan dari DPP.
Adapun beberapa ketentuan syarat dukungan untuk pasangan calon
perseorangan. Pertama, pasangan calon perseorangan dapat memperlihatkan daftar
jumlah dukungan yang sama dengan lembar fotokopi dukungan yang dibuat per
desa, dan sebarannya minimal 50 persen cakupan wilayah pemilihannya. Untuk
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebarannya minimal 50 persen jumlah
kabupaten/kota.

Sedangkan

pada

pemilihan

bupati/walikota

dan

wakil

bupati/walikota, sebarannya minimal 50 persen jumlah kecamatan.
Calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang diusulkan
oleh partai politik maupun melalui perseorangan ketika melakukan pendaftaran di
Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi dan kabupaten/kota
harus dapat melampirkan dokumen-dokumen syarat pencalonan dan syarat calon.
Berikut ini daftar dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh calon kepala
daerah (lihat tabel ) di bawah ini :
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Tabel 14
Dokumen Administrasi Syarat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Hasil Pemeriksaan
Kelengkapan Dokumen
Blm
Jenis Dokumen
Meme
Tdk
Memen
Ada
nuhi
Ada
uhi
Syarat
Syarat
Calon dari Partai Politik

No.

1.

Ket.

Surat Keputusan tentang
Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya
Calon dari Perseorangan

1.

Model BA.5 KWK - Perseorangan

2.

Model B KWK - Perseorangan

3.

Model B.1. KWK-Perseorangan

4.

Model B.2. KWK-Perseorangan

5.

Model B.4. KWK-Perseorangan

Tabel 15
Dokumen Administrasi Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

No.

Jenis Dokumen

1.

Model BB.1 KWK

2.

Model BB.2 KWK

3.

Fotocopy Ijazah

4.

Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

Hasil Pemeriksaan
Kelengkapan Dokumen
Blm
Meme
Tdk
Memen
Ada
nuhi
Ada
uhi
Syarat
Syarat

Ket.

a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang
dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki
tanggungan utang)
d. SKCK
e.

  

Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
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f.

Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga

g.

Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian
SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari KPP

5.

Naskah Visi, Misi, dan Program

6.

Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat
Desa/Kelurahan

7.

Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1
(satu) bank

8.

Fotocopy KTP

9.

Pas Foto

10.

Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:
a.

Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan
DPR/DPD/DPRD

b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan
Pencalonan
11.

Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota
yang mencalonkan diri di daerah lain:
a.

Fotokopi surat pengunduran diri

b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam proses, yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c.

Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan
paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan
calon

12.

Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat
Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

13.

Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*),
melampirkan tanda terima surat pemberitahuan
pencalonan yang telah disampaikan kepada :
a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa;
b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa

14.

Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :
a.

Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan
narapidana yang dimuat pada surat kabar
lokal/nasional dan surat keterangan yang
menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU

b. Surat keterangan dari kepala lembaga
pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah
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selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun sebelum dimulainya jadwal
pendaftaran.
*) pilih salah satu
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota
dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

E.

Strategi Politik Pencalonan Kepala Daerah
Strategi politik pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat

ditentukan oleh berbagai faktor pendukung. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah harus memiliki strategi politik agar dapat dicalonkan atau mencalonkan diri
pada pemilihan kepala daerah. Strategi politik pencalonan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah pada umumnya dapat dilakukan melalui jalur partai politik
(kaderisasi) dan jalur perseorangan atau independen. Berikut ini akan dijelaskan
strategi pencalonan melalui partai politik dan perseorangan yang mungkin menjadi
pilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
1.

Melalui Jalur Partai Politik
Pencalonan Kepala Daerah dan Wakik Kepala Daerah melalui jalur partai

politik merupakan hal yang sukar untuk dihindari oleh setiap calon pasangan Kepala
Daerah yang berniat mengikuti kontestasi Pilkada. Pasangan calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah jika ingin mengikuti Pilkada melalui jalur partai politik
seharusnya melakukan strategi politik pencalonan. Sedikitnya ada 6 (enam) strategi
politik yang dapat dilakukan pasangan calon Kepala Daerah, yaitu :
1.1

Penjaringan Cakada oleh Partai Politik
Mengikuti penjaringan calon Kepala Daerah yang dilakukan oleh Partai Politik

menjelang Pilkada menjadi strategi pencalonan terpenting bagi calon. Penjaringan
cakada oleh partai politik akan menjadi tiket pencalonan dalam kontestasi Pilkada.
Partai politik yang memiliki kursi di DPRD biasanya akan melakukan penjaringan
cakada untuk memperoleh calon Kepala Daerah yang berkualitas dan akuntabel.
Penjaringan

oleh

partai

politik

akan

diketahui

oleh

masyarakat

karena

dipublikasikan ke media massa.
Proses penjaringan bakal calon (balon) oleh partai politik dimaksudkan untuk
mencari calon-calon terbaik untuk diusung dalam Pilkada. Calon Kepala Daerah
harus juga mengetahui bahwa penjaringan bakal calon oleh partai politik merupakan
proses seleksi awal. Hasil penjaringan ini akan merekomendasikan nama-nama yang
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layak untuk dicalonkan oleh partai politik. Partai politik yang melakukan
penjaringan bakal calon akan memberikan nilai dan peringkat per individu
berdasarkan hasil tes atau seleksi.11
Tabel 16
Pola Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah
No.
1.

Partai Politik

Pola Rekrutmen

Metode

Terbuka

a. Wawancara

Penjaringan

Bottom

b. Psikotes

tentang

Balon

Up/Kaderisasi

c. Fit and Profer

Pancasila,

Golkar/Tim

Terbuka

rerkait Pilkada dan

a. Wawancara
b. Psikotes

Balon

c. Fit and Profer
Terbuka

UUD

d. Program

Penjaringan

Demokrat/Tim

ideologi

1945 dan peraturan

Test
3.

a. Pengetahuan

Test
Sekolah Partai
2.

Materi yang Diuji

PDI-P/Tim

a. Wawancara

Penjaringan

b. Psikotes

Bakal Calon

c. Fit and Profer
Test

Pemerintahan
Daerah;
b. Persiapan

dan

Kesiapan;
c. Kelompok
Pendukung;
d. Kondisi
Keuangan/Finansial
e. Visi dan Misi; dan
f. Program Kerja.

Tabel 17
Tahapan Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah oleh
Parta Demokrasi Indonesia -Perjuangan (PDI-P)
No.
1.

2.

Tahapan I

Tahapan II

Tahapan III

Instruksi DPP PDIP tentang

Pengambilan Formulir bakal

Rapat DPP Partai

Penjaringan Bakal Calon

calon di kantor DPC, DPD

melakukan penjaringan

atau DPP

bakal calon

Pemberitahuan/pengumuman

Bakal calon menyerahkan

Penjaringan dilakukan

disampaikan secara tertulis ke

kembali formulir

dengan

DPC, DPD dan DPP

pendaftaran kepada :

mempertimbangkan :

1. DPC Partai untuk tingkat

1. Soliditas Partai;

kabupaten/ kota; dan

2. Komitmen calon

                                                                                                                          
11

   Setiap   partai   politik   memiliki   mekanisme   atau   proses   rekrutmen   calon   kepala   daerah   yang   berbeda-‐beda  
sesuai   dengan   AD/ART   partainya   masing-‐masing.   Sebagai   contoh   misalnya   PDI-‐Perjuangan   yang   memiliki  
mekanisme  rekrutmen  calon  kepala  daerah  yang  diatur  dalam  Surat  Ketetapan  Nomor  031-‐A/TAP/DPP/V/2011  
tentang   Pedoman   Pelaksanaan   Penjaringan   dan   Penyaringan   Calon   Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah  
Tingkat  Kabupaten/  Kota  dan  Provinsi  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan.  
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atau
2. DPD Partai untuk tingkat
provinsi.

terhadap penggunaan
mesin politik Partai;
3. Hasil survey terkait
dengan elektabilitas
bakal calon;
4. Kekuatan dukungan ril
bakal calon untuk
memenangkan
pemilukada; dan
5. Pemetaan politik yang
dilakukan DPC/DPD
Partai, khususnya
terhadap peluang bakal
calon untuk
memenangkan
Pemilukada.

3.

Penjaringan bakal calon

Penyerahan dokumen-

DPC/DPD melakukan

gubernur/bupati/walikota

dokumen pendukung

penjaringan:

dilakukan melalui : DPC

(daftar riwayat hidup, visi

1. Merangkin nama-nama

Partai, DPD partai, DPP

dan misi, program) bakal

Partai

calon

yang terjaring;
2. Menetapkan namanama rekomendasi
hasil penjaringan.

4.

Rapat DPC (Rakercabsus)

DPP menerima hasil

/DPD (Rakerdasus) untuk

rekomenasi penjaringan

memvefifikasi:

bakal calon:

1. Kelengkapan persyaratan

1. DPP melakukan

bakal calon;
2. Komitmen bakal calon
kepada Partai;

survei;
2. DPP menerima
masukan dan saran.

3. Dukungan kekuatan
politik/ ketokohan bakal
calon.
5.

6.

  

Hasil verifikasi bakal calon

DPP melakukan rapat

gubernur/bupati/walikota

untuk memutusakan

disampaikan ke DPP Partai

rekomendasi calon atau

oleh DPC/DPD Partai

pasangan calon

DPP melakukan survey

DPP mengeluarkan surat

politik dan pemetaan politik

rekomendasi resmi dan

terhadap baka calon dengan

langsung diberikan
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cara menunjuk

kepada DPC/DPD

konsultan/lembaga survey
7.

DPC/DPD mendaftarkan
rekomendasi ke KPUD

1.2 Pendekatan terhadap Elite Partai Politik
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus dapat melakukan pendekatan
terhadap elite partai politik. Elite partai politik memiliki pengaruh atau dapat
mempengaruhi keputusan dan rekomendasi partai politik dalam menentukan bakal
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Elite partai politik biasanya berasal dari
lingkaran kekuasaan partai politik baik yang duduk di pengurusan partai ataupun
badan legislatif di tingkat lokal dan nasional.
Elite partai politik yang sering kali diasosiasikan dengan keputusan pimpinan
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik. Mengapa harus melakukan pendekatan
terhadap elite partai politik? Elite partai politik memiliki wewenang dan tugas yang
sangat penting terhadap keberlangsungan partai politik. Ada beberapa alasan
mengapa calon Kepala Daerah harus melakukan pendekatan terhadap elite partai
politik atau DPP partai politik. Pertama, elite partai politik merupakan pemegang
kekuasaan eksekutif tertinggi partai berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah
tangga partai dan keputusan kongres partai. Segala keputusan yang menyangkut
kepentingan partai baik lokal dan nasional harus diputuskan atau ditetapkan oleh
DPP partai. Kedua, dalam konteks pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, DPP partai politik melalui Ketua Umum dan Sekretaris Jendral yang akan
menyetujui rekomendasi pecalonan dan pendaftaran kepala daerah yang diusulkan
oleh DPD partai politik.
Tabel 18
Peran Elite dan Elite Partai Politik
Peran Elite

Elite Partai Politik

Elite adalah individu-individu yang

Kelompok terorganisasi yang memiliki

meraih nilai-nilai tertinggi dalam

wewenang politik.

masyarakat karena kecakapannya terlibat
secara aktif dalam pengambilan
kebijakan (Laswell)
Elite merepresentasikan posisi tertinggi

Kelompok minoritas yang memiliki

individu-individu dalam institusi (Mills)

kewenangan dalam bertindak keluar
untuk dan atas nama Partai.
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Elite yang mempunyai pengaruh langsung

Kelompok partai politik yang masuk

dalam proses pembuatan kebijakan dan

dalam lingkaran kekuasaan baik di

elite yang pengaruhnya tidak langsung

legislatif dan eksekutif.

dalam proses pembuatan kebijakan
(Putnam)

1.3 Penggalangan Dukungan Partai Politik
Penggalangan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik penting
dilakukan oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Strategi politik yang
dilakukan calon kepala daerah adalah dengan melakukan loby-loby terhadap elite
partai politik yang memiliki kursi di parlemen lokal. Strategi ini menjadi kunci
sukses dalam proses pencalonan calon kepala daerah.
Ada berbagai hal yang dapat dilakukan oleh calon kepala daerah bila ingin
dicalonkan oleh gabugan partai politik. Berikut

tahapan-tahapan yang dapat

ditempuh dan dilakukan oleh calon kepala daerah bila ingin maju melalui
pencalonan oleh gabungan partai politik (lihat tabel 19 di bawah).
Tabel 19
Tahapan Pencalonan melalui Gabungan Partai Politik
No.
1.

2.

Tahapan I
(Persiapan)

Tahapan II
(Penjajakan)

Tahapan III (Aksi)

Mengukur kapasitas

Mengukur kekuatan

Memetakan kekuatan partai

calon (analisis SWOT)

pesaing-pesaing

politik (perolehan kursi) di

(competitor)

parlemen lokal

Membentuk Tim Sukses

Mengikuti penjaringan calon

Membaca Survey
Pendahuluan

kepala daerah oleh semua
partai politik yang memiliki
kursi di parlemen lokal

3.

Menentukan Tim

Membentuk Pendukung-

Menggalang dukungan dari

Sukses

Pendukung dari kalangan

elite partai politik dengan

kader partai politik

menawarkan flatform
(program kerja) serta
ideologi partai politik yang
sama/sehaluan
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2.

Melalui Jalur Independen
Maju dalam pemlihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah

dimungkinkan melalui jalur persorangan (independent). Strategi pencalonan melalui
jalur persorangan dimungkinkan bila calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
tidak didukung oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen lokal. Ada
beberapa hal yang memaksa calon potensial kepala daerah untuk mencalonkan diri
melalui jalur persorangan.
Pertama, terjadinya pemborongan/monopoli partai politik (oligarki partai
politik) oleh salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Kedua, mahalnya biaya mahar politik atau tiket pencalonan oleh partai politik.
Ketiga, semakin menariknya jabatan politik bagi calon-calon potensial yang dikenal
oleh masyarakat dan memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Keempat, semakin mudah
dan ringan persyaratan calon melalui jalur perseorangan setelah putusan MK dengan
basis Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kelima, sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat
yang ingin melakukan perubahan pelayanan pemerintah dan publik. Keenam,
kekecewaaan masyarakat terhadap kebijakan atau praktik pencalonan oleh partai
politik.
Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memutuskan untuk maju
melalui jalur perseorangan dituntut untuk bekerja keras dalam pengumpulan
dukungan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dukungan ini dibuktikan dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tentunya sangat sulit untuk diperoleh.
Sehingga pencalonan melalui jalur perseorangan diharuskan untuk melakukan
strategi pendekatan yang berbeda bila melalui jalur partai politik. Setidaknya ada 4
(empat) strategi pendekatan yang harus dilakukan oleh calon perseorangan, yaitu
melalui para aktivis di kampus-kampus, personal branding/political marketing,
penggalangan dari massa mengambang (swing voters) dan penggunaan media
sosial.
Tabel 20
Strategi Pencalonan Melalui Jalur Persorangan
No.
1.

Strategi Pencalonan
Pendekatan Para Aktivis

Aksi
a. Memetakan kekuatan para aktivis;
b. Melakukan dialog-dialog perbaikan pelayanan

  

publik di bidang pemerintahan dan perizinan;
c. Melakukan paparan visi, misi dan program kerja;
d. Membentuk aliansi-aliasi/pendukung berbasis
kampus.;
e. Pengumpulan bukti dukungan KTP.
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2.

Personal Branding/Political

a. Pembentukan Tim Political Marketing;

Marketing

b. Strategi Pemasaran kekuatan dan kelebihan calon
kepala daerah perseorangan;
c. Menawarkan visi dan misi perubahan
kepemimpinan daerah;

  

b. Melakukan dialog-dialog perbaikan pelayanan
publik di bidang pemerintahan dan perizinan;
c. Melakukan paparan visi, misi dan program kerja;
d. Membentuk aliansi-aliasi/pendukung berbasis
kampus.;
e. Pengumpulan bukti dukungan KTP.
2.

Personal Branding/Political

a. Pembentukan Tim Political Marketing;

Marketing

b. Strategi Pemasaran kekuatan dan kelebihan calon
kepala daerah perseorangan;
c. Menawarkan visi dan misi perubahan
kepemimpinan daerah;
d. Menawarkan program kerja yang responsif gender
dan pro terhadap pembangunan ekonomi
kerakyatan;
e. Meyakinkan para pemilih atas produk politik
(program kerja) yang ditawarkan dapat mengubah
tingkat kesejahteraan masyarakat;
f.

Kontrak politk dengan pihak-pihak pendukung
(aktivis, tokoh masyarakat, LSM dan Organisasi
Kemasyarakatan);

g. Pengumpulan dukungan KTP dengan sebaran 50
persen di wilayah pemilihan berdasarkan DPT.
3.

Penggalangan dukungan
dari Massa Mengambang
(Swing Voters)

a. Memetakan wilayah golongan putih (golput)
tertinggi di tiap
Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa;
b. Melakukan kampanye door to door atau temu
dialog dengan masyarakat pekerja, siswa dan
mahasiswa;
c. Memaparkan janji-janji politik perubahan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik;
d. Membentuk Tim Pengumpulan KTP sebagai
dukungan masyarakat.

4.

Penggunaan Media Sosial

a. Membentuk jejaring media sosial melaui facebook,
twitter, path, whatsup dll;
b. Memetakan kelompok-kelompok atau individu
aktif yang memiliki pengikut (followers) signifikan
untuk mendukung perjuangan pencalonan
perseorangan;
c. Membentuk tim kreatif dalam penggalangan
konstituen/pendukung di media sosial;

  

d. Mempertahankan tingkat elekatabilitas dalam

  

Pilkada Langsung.

2.1 Pendekatan Para Aktivis
Para aktvis di kampus-kampus merupakan kelompok elite mahasiswa yang
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sangat peduli terhadap demokratisasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara. Umumnya mahasiswa dalam konteks Pilkada memiliki fungsi sebagai (1)
pengawas proses pelaksanaan Pilkada Langsung; (2) pendidikan politik kepada

konstituen/pendukung di media sosial;
d. Mempertahankan tingkat elekatabilitas dalam
Pilkada Langsung.

2.1 Pendekatan Para Aktivis
Para aktvis di kampus-kampus merupakan kelompok elite mahasiswa yang
sangat peduli terhadap demokratisasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara. Umumnya mahasiswa dalam konteks Pilkada memiliki fungsi sebagai (1)
pengawas proses pelaksanaan Pilkada Langsung; (2) pendidikan politik kepada
masyarakat; dan (3) Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah.
Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju melalui jalur
perseorangan harus dapat memanfaatkan peran para aktivis, yang sebagaian besar
masih berstatus mahasiswa, sebagai mesin politik.

Calon kepala daerah dari

perseorangan harus mampu memaksimalkan peran para aktivis khususnya sebagai
tim pemenangan. Untuk lebih jelasnya para calon kepala daerah dari jalur
perseorangan dapat melakukan strategi sebagaimana disebutkan pada tabel 20 di
atas.
2.2 Personal branding/political marketing
Beratnya pengumpulan dukungan dari masyarakat, calon kepala daerah dari
jalur perseorangan harus mampu untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki
termasuk memasarkan produk politik atau potensi-potensi yang ada. Calon kepala
daerah dari jalur perseorangan dituntut untuk memiliki personal branding yang kuat
sebagai bahan untuk memasarkan kekuatan dan kesempatan kepada masyarakat
pemilih.
Hasil analisis SWOT dapat dimanfaatkan oleh calon kepala daerah
perseorangan dalam menarik pemilih potensial untuk mendukung program kerja
yang ditawarkan. Ada beberapa langkah strategi yang harus ditempuh calon kepala
daerah perseorangan untuk menarik dukungan dari masyarakat, untuk lebih jelasnya
dapat dipelajari pada tabel 20 di atas.
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2.3 Penggalangan Dukungan Masyarakat/Masa Mengambang (Swing
Voters)
Calon kepala daerah perseorangan dapat memanfaatkan dukungan massa
mengambang yang belum menentukan pilihan kepada salah satu pasangan calon
kepala daerah. Masa mengambang (swing voters) menjadi potensi perolehan suara
terbesar bagi calon kepala daerah perseorangan. Biasanya swing voters bersifat
apatis terhadap politik khususnya terhadap penyelenggara pemerintahan yang
dinilai tidak dapat memberikan manfaat secara langsung bagi mereka. Dengan
demikian, calon kepala daerah dapat memanfaatkan ini dengan menawarkan
program kerja yang benar-bernar dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para
pemilih mengambang.
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh calon kepala daerah dari
jalur perseorangan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang belum
menentukan pilihan calon, yaitu :
1.

Memetakan

wilayah

golongan

putih

(golput)

tertinggi

di

tiap

Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa;
2. Melakukan kampanye door to door atau temu dialog dengan masyarakat
pekerja, siswa dan mahasiswa;
3. Memaparkan

janji-janji

politik

perubahan

di

bidang

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Membentuk Tim Pengumpulan KTP sebagai dukungan masyarakat.
2.4 Penggunaan Media Sosial
Calon kepala daerah dari jalur perorangan juga dituntut untuk dapat
memanfaatkan media sosial dalam meraih dukungan suara. Pemanfaatan media
sosial sudah menjadi kewajiban bagi setiap calon yang akan maju dalam pemilihan
kepala daerah. Setiap calon kepala daerah khususnya dari jalur perorangan harus
faham teknologi informasi berbasis daring (dalam jaringan). Kemajuan teknologi
informasi khsususnya pemanfaatan internet dapat dimanfaatkan calon kepala
daerah dalam menarik dukungan masyarakat untuk memilihnya.
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh calon kepala daerah dari jalur
perseorangan untuk mendapatkan dukungan dari para pengguna teknologi
informasi atau dunia maya, yaitu :
1.

  

Membentuk jejaring media sosial melaui facebook, twitter, path, whatsup dll;
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2. Memetakan kelompok-kelompok atau individu aktif yang memiliki pengikut
(followers) signifikan untuk mendukung perjuangan pencalonan perseorangan;
3. Membentuk tim kreatif dalam penggalangan konstituen/pendukung di media
sosial;
4. Mempertahankan tingkat elekatabilitas dalam Pilkada Langsung.

F.

Strategi Politik Pencalonan dengan Jalur Alternatif lain
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dicalonkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dalam proses
pencalonan juga dapat menempuh strategi alternatif. Strategi alternatif ini wajib
dilakukan oleh calon Kepala Daerah, yaitu melakukan pendekatan dengan kelompok
kepentingan (interest groups) dan kelompok penekan (pressure groups). Kedua
kelompok baik kepentingan maupun penekan memiliki peran penting dalam sistem
politik di Indonesia. Kedua-duanya merupakan representasi dari kelompok
masyarakat sipil (civil society).
Kelompok kepentingan dan kelompok penekan memiliki peran penting dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, kedua kelompok ini berperan
dalam aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik pemerintah. Kedua,
memperjuangkan isu-isu penting, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan
baik di legislatif dan eksekutif. Ketiga, memberikan masukan dalam proses
pembuatan legislasi baik yang diusulkan pemerintah maupun DPR. Keempat,
memberikan referensi politik kepada partai politik terhadap calon yang akan diusung
dalam pemilihan kepala daerah.
1.

Analis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat)
Para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang akan maju melalui

jalur partai politik maupun perseorangan dapat memanfaatkan hasil analisis SWOT.
Hasil analisis SWOT sangat bermanfaat dalam mengukur kekuatan, kelemahan,
kesempatan dan ancaman yang terdapat pada individu calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah.
Hasil analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki
dan dihadapi oleh calon kepala daerah dapat menjadi tolok ukur pencalonan. Faktor-
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faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) merupakan kajian yang
bersifat introspektif agar calon kepala daerah berani berkata jujur. Adapun faktorfaktor kesempatan (opportunities) dan ancaman (threat) merupakan kajian dan
refleksi keberadaan individu terhadap lingkungan sekitar yang berada di luar kendali
sang calon kepala daerah.
Hasil analisis SWOT akan sangat menentukan langkah strategi calon kepala
daerah selanjutnya. Bila hasil analisis SWOT berdampak positif, maka menjadi
lampu hijau bagi calon kepala daerah untuk terus maju dalam pencalonan dan
mendaftarkan diri ke KPUD. Sebaliknya bila hasil analisis SWOT mengindikasikan
negatif, maka sang calon kepala daerah untuk memikirkan kembali pencalonannya
karena peluang untuk memenangkan pemilihan sangat kecil untuk didapat.
2.

Survey Pendahuluan
Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dituntut untuk dapat

mketerpilihan (elektabilitas) kepada masyarakat pemilih (voters). Partai politik
pengusung dan masyarakat (untuk persorangan) biasanya akan mempertimbangkan
survey pendahuluan dalam menentukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat melakukan survey
pendahuluan

dengan

memanfaatkan

lembaga-lembaga

survey

atau

tim

sukses/masyarakat pendukung yang berasal dari partai politik dan tokoh masyarakat
serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Ada beberapa manfaat survey pendahuluan yang dilakukan oleh calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu untuk :
1. Mengukur tingkat keterpilihan (elektabilitas) terhadap para pemilih (voters);
2. Menaikkan elektabilitas sang calon Kepala Daerah/Waki Kepala Daerah;
3. Membuka peluang untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik;
4. Mengurangi kemungkinan mahar politik yang tinggi dari partai politik;
5. Menghitung kekuatan dan tingkat elektabilitas calon lain;
6. Memprediksi kemungkinan calon untuk memenangkan pemilihan Kepala Daerah.
Konsekuensi dari hasil survey pendahuluan adalah sang calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dikenal dan semakin meningkat elektabilitasnya atau
dikenal tetapi tidak memiliki elektabilitas tinggi. Bila hasil survey pendahuluan
menyatakan bahwa calon Kepala Daerah memiliki elektabilitas tinggi, maka sang
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calon dimungkinkan untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Sebaliknya bila
elektabilitas tidak tinggi dan memuaskan, maka sang calon harus dapat mengukur
diri dan tidak maju dalam kontestasi.

3.

Pendekatan dengan Kelompok-kelompok Kepentingan (interest
groups)
Melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok kepentingan (interest

groups)12 merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan oleh Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelompok kepentingan memiliki saluran-saluran
informal dan formal terhadap pembuatan kebijakan Partai Politik. Secara formal
elite kelompok kepentingan biasanya juga terlibat politik aktif dan praktis dengan
menjadi kader atau pimpinan dalam partai politik baik lokal dan nasional.
Informalnya kelompok ini juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh partai politik, sehingga memiliki kedekatan emosi dan ideologi.
Tabel 21
Kelompok Kepentingan (Interest Groups) Menurut Gabriel Almond
No.

Kelompok Kepentingan

Ciri-ciri

1.

Kelompok Anomik (Anomic

1. Kegiatan dilakukan secara

Interest Groups)

Kondisi Riil di
Masyarakat
Kelompok Demonstrasi

spontan;
2. Bersifat longgar antar
pendukung;
3. Tidak ada aturan pengikat
antarpendukung;
4. Tidak ada nilai dan norma
yang mengatur kelompok;
5. Kegiatan dilakukan
konvensional;
6. Membubarkan diri ketidak

                                                                                                                          
12

Kelompok   kepentingan   merupakan   kelompok   yang   memiliki   kepentingan   yang   sama   dalam   rangka  
mempengaruhi   kebijakan   pemerintah   sehingga   kepentingan   mereka   dapat   terakomodasi   dalam   kebijakan-‐
kebijakan   yang   dikeluarkan   oleh   Pemerintah   yang   berkuasa.   Gabriel   A.   Almond   membagi   kelompok  
kepentingan   (interest   groups)   menjadi   (1)   Kelompok   Anomik,   (2)   Kolompok   Non-‐Assosiasional,   (3)   Kelompok  
Institusional,  dan  (4)  Kelompok  Assosiasional.      
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tujuan telah tercapai.
2.

Kolompok NonAssosiasional (NonAssociational Interst
Groups)

1. Kurang terorganisir secara
rapih;

Kelompok etnis, suku,
agama dll

2. Prosedur keanggotaan
tidak rumit;
3. Memiliki ikatan antar
anggota;
4. Berkembang didasarkan
pada solidaritas atas nama
keluarga, status, kelas
sosial, kedaerahan, agama
dan pekerjaan.

3.

Kelompok Institusional

1. Bersifat formal;

Elit politik, tentara,

(Institusional Interest

2. Terorganisir secara rapih

anggota perlemen, para

Groups)

dan teratur;
3. Persyartan keanggotaan

pemuka agama, kelompok
profesi dll

ketat;
4. Memiliki program dan
kegaitan yang terencana;
5. Bersifat formal dan
kerjasama dengan
pemerintah.
4.

Kelompok Assosiasional
(Associational Interest
Groups)

1. Memiliki struktur
organisasi formal;
2. Mengartikulasikan

Perserikatan dagang dan
perhimpunan wiraswasta,
kelompok agama dll

kepentingan dari kalangan
tertentu.

4.

Pendekatan dengan Kelompok Penekan (Pressure Groups)
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat memanfaatkan atau

melakukan pendekatan dengan kelompok penekan (pressure groups) dalam proses
pencalonan. Mengapa calon kepala daerah harus melakukan pendekatan dengan
kelompok ini? Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat
dipergunakan oleh calon kepala daerah untuk mempengaruhi kebiajakan partai
politik. Calon kepala daerah dapat menarik simpati kelompok penekan dengan
terlibat aktif dalam isu-isu promosi dan seksional. Calon kepala daerah juga dapat
memanfaatkan isu-isu tersebut dalam visi dan misi serta program kerja jika terpilih
dalam Pilkada Langsung.
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Mengapa perlu melakukan pendekatan intesif dengan kelompok ini? Kelompok
penekan (pressure group) dalam praktiknya memiliki akses baik politik dan
ekonomi yang sangat besar. Dalam bidang politik, kelompok ini memiliki akses
terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah dan birokrasi, partai politik dan
komisi-komisi di parlemen. Di bidang sosial kemasarakatan kelompok ini juga
memiliki akses terhadap pelayanan publik, dan media massa. Selain itu, kelompok
ini juga memiliki akses terhadap lembaga yudikatif pengadilan. Tentunya dengan
memanfaatkan akses besar dan luas yang dimiliki kelompok kepentingan, calon
kepala daerah dapat melakukan lobi-lobi positif dalam mendukung pencalonannya
baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan.
Tabel 22
Tipe-tipe Kelompok Penekan (Presure Groups)
No.
1.

Kelompok Penekan
Promotional Group
(Kelompok Promosi)

Ciri-Ciri

Kondisi Riil

1. Saluran dan media komunikasi

Organisasi Lingkungan

politik dengan eksekutif,

Hidup, Organisasi

legislatif dan partai politik;

Perlindungan Hewan,

2. Tidak mewakili salah satu

Organisasi Perlindungan

golongan tertentu dalam

Kekerasan Terhadap

masyarakat;

Perempuan dan Anak,

3. Fokus pada salah satu isu
tertentu;

Kelompok Perlindungan
Kemiskinan Anak, dll

4. Lokal, nasional, transnasional
dan internasional.
2.

Sectional Group
(Kelompok Tertentu)

1. Saluran dan media komunikasi
politik

dengan

eksekutif,

legislatif, dan partai politik;
2. Mewakil salah satu kelompok
tertentu dalam masyarakat;
3. Keanggotaan terbatas/tertentu

Komunitas Guru,
Komunitas Hukum,
Serikat Buruh,
Konfederasi, Federasi,
Ikatan Profesi, Asosiasi,
dll

saja;
4. Isu-isu pembuatan kebijakan
Pemerintah;
5. Lokal dan Nasional
3.

Hybrid Group

Kelompok

(Kelompok Campuran)

aspek-aspek

yang

dan sectional.

baik

menampilkan
promotional

Organisasi sosial
keagamaan, kelompok
kepemudaan, yayasan,
asosiasi bentukan
pemerintah, dll
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