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ABSTRAK 
 

Kaum perempuan selalu menjadi objek pembicaraan, terutama pada masa 

yang berdekatan dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Keterlibatan 

perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, salah 

satu indikatornya adalah trend peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, 

terutama sejak pemilu tahun 1999 hingga pemilu tahun 2009. Namun pada pemilu 

tahun 2014 keterwakilan perempuan  mengalami penurunan. dan dalam Undang-

undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan 

minimal 30% dalam daftar calonnya agar sah terdaftar sebagai calon legislatif. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi 

Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD Lampung Barat dan 

Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kuota 30% Keterwakilan Perempuan 

dalam Anggota DPRD Lampung Barat? 

Tujuan penelitian ini adalah  Untuk mengetahui Implementasi Kuota 30% 

Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD Lampung Barat dan Untuk 

menerangakan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kuota 30% Keterwakilan Perempuan 

dalam Anggota DPRD Lampung Barat. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau 

masyarakat. Metode analisa yang digunakan yaitu kualitatif, upaya yang dilakukan 

dengan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Proses penelitian ini 

yaitu, mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan. Dalam hal ini 

berkenaan dengan “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implentasi Ketentuan 30% Kuota 

Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD” yang ada di kabupaten Lampung 

Barat. 

Adapun hasil penelitian ini bahwa Implementasi Kuota 30% Keterwakilan 

Perempuan dalam Anggota DPRD di Lampung Barat belum terlaksana sepenuhnya 

dikarenakan faktor dari diri masing-masing perempuan dan kurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap perempuan di sebabkan stigma-stigma negatif tentang gender. 

Hingga membuat kepercayaan diri perempuan berkurang dalam menumbuhkan suatu 

keinginan agar berpartisipasi dalam dunia politik. Kuota 30% keterwakilan 

perempuan dalam anggota DPRD Lampung Barat ditinjau dari Fiqh Siyasah sudah 

berjalan sesuai aturan dengan melihat daftar calon anggota DPRD yang lebih dari 

30% keterwakilan perempuan. Hanya saja yang berhasil duduk tidaklah memenuhi 

kuota 30% keterwakilan perempuan dan dapat disimpulkan belum terlaksana 

sepenuhnya. 
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MOTTO 

 

 

تَُٱوَ َۡلُمۡؤِمنُىنَ ٱوَ  َبََِۡلُمۡؤِمن َٰ َي ۡأُمُرون  ۡعُروفَِٱب ۡعُضهُۡمَأ ۡولِي آُءَب ۡعض ٖۚ ِهََۡلم  َع  ي ۡنه ۡىن  ََۡلُمنك رَِٱو  يُقِيُمىن  و 

ة َٱ ل ىَٰ ََلصَّ يُۡؤتُىن  ة َٱو  ك ىَٰ ََلزَّ يُِطيُعىن  ُسىل هََُّللَّ َٱو  ر  ُمهُُمََۥَٖٓۚو  ي ۡرح  َس  ئِك 
ٓ َُهٱأُْول َٰ ََّللَّ ِكيٞمََّللَّ َٱإِنَّ ِزيٌزَح  ١٧َع 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma´ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 

(Q.S. At-Taubah: 71) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan 

judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah 

ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% 

Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD 

Lampung Barat Tahun 2019-2024) ”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan analisa dan penyajian data, pengolahan analisa dan penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan.
1
 

2. Fiqh Siyasah adalah Ilmu hukum Tata Negara yang secara spesifik membahas 

tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan 

Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan 

oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, 

guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470 
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berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan Bermasyarakat, 

Berbangsa, dan Negara yang dijalani suatu Bangsa.
2
 

3. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

disusun secara matang dan terperinci.
3
 

4. Kuota adalah jatah, jumlah yang sudah di tentukan.
4
 

5. Keterwakilan Perempuan diartikan “Keterwakilan Wanita” adalah pemberian 

kesempatan dan kedudukan bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam 

bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju 

keadilan dan kesetaraan jender .
5
 

6. Anggota adalah orang yang diberi wewenang atau kekuasaan dan kepercayaan 

untuk menampung aspirasi rakyat. 

7. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6
 

Berdasarkan  penjelasan diatas maka yang menulis bermaksud dengan judul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota 

Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Study Dprd Lampung 

Barat Tahun 2019-2024)” adalah untuk mengkaji implementasi dari UU-No.7 

                                                             
2
 A. Dijazuli, Fiqh Siyasah, , (Jakarta : Prenada Media, 2000), h. 42. 

3
 Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 352. 

4
 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gitamedia Press, h. 465 

5
 Astrid Anugrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 

2009),  h. 28. 
6
 Pasal 1 angka 4 UU 32 / 2004 
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Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu tentang ketentuan 30% kuota keterwakilan 

perempuan dalam Anggota DPRD di tinjau dari Fiqh Siyasah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Judul dalam penelitian ini terbentuk, karena adanya sebuah masalah atau 

problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun Hal-hal Menarik 

atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul proposal ini ialah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Saat ini perempuan sudah diberikan hak dan kedudukan dalam bidang 

perpolitikan namun kebanyakan tidak memanfaaatkan hal tersebut. Sangat 

disayangkan kalau bangku yang sudah disiapkan kosong begitu saja, dengan 

berbagai alasan dan kemungkinan-kemungkinan yang membuat para 

perempuan Indonesia kurang ketertarikannya dengan politik. Karena kabar 

yang beredar dalam masyarakat tentang politik tidak sedikit yang banyak 

menilai bahwa politik itu negatif  hal tersebut juga  yang akan menimbulkan 

alasan-alasan para perempuan tak lagi berniat untuk berpartisipasi dalam ranah 

politik. 

Dengan keadaan seperti yang sekarang ini perempuan seharusnya ikut 

andil dalam ranah perpolitikan, karena banyak hal yang dapat dilakukan oleh 

perempuan untuk membantu memajukan negara ini, kecerdasan para wanita 

pun tak kalah dengan para pria yang ada di bangku politik. Oleh sebab itu 
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penulis akan mencari apa saja kendala yang membuat para wanita kurang 

minatnya untuk menduduki bangku legislatif. 

2. Alasan Subjektif 

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara lebih terperinci, 

karena adanya hubungan permasalahan  dengan disiplin ilmu yang dipelajari. 

Judul tersebut sesuai dengan kompetensi keilmuan yang penulis peroleh dari 

jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung, Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Kaum perempuan selalu menjadi objek pembicaraan, terutama pada masa 

yang berdekatan dengan dilaksankannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pada 

dasarnya Pemilu memang merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan 

tatanan politik yang demokratis, sehingga nantinya laki-laki dan perempuan sama-

sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang  pada hakekatnya 

hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, seimbang 

dan setara. 

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami 

peningkatan, salah satu indikatornya adalah trend peningkatan keterwakilan 

perempuan di legislatif, terutama sejak pemilu tahun 1999 hingga pemilu tahun 
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2009. Pada Pemilu tahun 1999 jumlah keterwakilan perempuan adalah 9%, pada 

Pemilu tahun 2004 (11,8%), Pemilu tahun 2009 (18%).
7
 

Pada  Pemilu tahun 2014 diharuskan untuk memenuhi target yakni (30%) 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pasal 55 

menjelaskan bahwa ; daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, namun 

disayangkan dalam Pemilu 2014-2019 keterwakilan perempuan mengalami 

penurunan.  

Jumlah caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 

sebanyak 97 orang dari 560 kursi atau setara dengan 17,32%. Jumlah perempuan 

anggota DPR pada periode ini menurun dibandingkan dengan periode 2009-2014. 

Pada periode 2009-2014, terpilih 103 perempuan sebagai anggota DPR.
8
 Proporsi 

anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai Armative Action 30% 

pada Pemilu 2014. Jumlah tersebut mengalami penurunan 18,2% pada 2009, 

menjadi 17,3% pada 2014. Dari segi jumlah, kandidat perempuan yang 

mencalonkan diri dan masuk daftar pemilih dari partai politik mengalami 

peningkatan dari 33,6% tahun 2009, menjadi 37% pada 2014. Pileg 2014 hanya 

                                                             
7
 Ramlan Surbakti, Didik Suprianto dan Hasyim Asyari, Meningkatkan Keterwakilan 

Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi, (Jakarta: Kemitraan Pembaruan bagi Tata Pemerintah, 

2009), h. 1. 
8
 Kompas.com, 14 Mei 2014 
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mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi 

(17,32%) di DPR, 35 kursi (26,51%) di DPD, rata-rata 16,14% di DPRD, serta 

14% di DPRD kabupaten/kota.
9
  

Pileg 2014 menyimpulkan berdasarkan prol dan basis keterpilihan anggota 

legislatif DPR 2014-2019, sangat berpeluang kuatnya dominasi fraksi terhadap 

otonomi anggota, tak terkecuali perempuan. Penyebab utamanya, pola basis 

rekrutmen yang mengandalkan kekuatan nansial dan kekerabatan untuk 

mendukung elektabilitas. Sebagian dari anggota perempuan terpilih memiliki 

jaringan kekerabatan termasuk dalam 10 besar peraih suara tertinggi. Kualitas 

hasil Pileg 2014, caleg perempuan terpilih merupakan perempuan yang menjadi 

perpanjangan kuasa patriarki. Lebih banyak dari mereka merupakan istri dari 

petahana eksekutif di daerah, istri petahana legislator, atau istri dari elite partai. 

Jika bukan dari kalangan itu, yang terpilih lebih karena tingkat popularitasnya 

sebagai artis.
10

  

Kemudian dalam bingkai teori psikologi sosial berbicara mengenai konsep 

diri pribadi dan hubungan interpersonal. Perempuan cenderung untuk 

menempatkan diri di bawah laki-laki. Korelasinya hubungan interpersonal yang 

dibentuk selalu mengedepankan kepentingan lelaki. Perempuan juga memiliki 

kodrat alamiah mengasuh keluarga. Beban mengatur rumah tangga dan mengurus 

anak dalam konsep ketimuran selalu menjadi tanggung jawab perempuan. Di lain 

                                                             
9
 http://www.beritasatu.com/nasional/ (http://www.beritasatu.com/nasional/), 16 September 

2014. 
10

 Penelitian Puskapol UI (2014) 



7 
 

 

pihak, pola berpikir kaum laki-laki, sejak berabad-abad silam masih menganggap 

perempuan sebagai subordinat dan menyudutkan perannya melalui doktrin adat, 

budaya, dan agama. Walaupun peraturan perundangan sudah mengakomodasi 

peran perempuan dalam politik, kondisi ini belum mampu mengubah realitas peran 

perempuan dalam lembaga politik. Kendala perjuangan untuk menempatkan 

representasi dan peran politiknya dalam lembaga-lembaga politik disebabkan 

ketidaksiapan perempuan memasuki dunia politik, kompetisi internal partai politik, 

dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri.  

Faktor eksternal menjadi kendala lain seperti budaya patriarkat yang 

menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dan masih banyaknya 

dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-

laki. Pengaruh partai politik juga berperan, karena oligark pada partai politik dan 

juga partai yang oligarkis. Dilihat dari kacamata pemilih, kesetaraan untuk 

keadilan yang hendak dicapai melalui armasi perempuan belum bisa diterima luas. 

Partisipasi perempuan di pemilu dan pemerintahan masih terhambat budaya 

masyarakat yang patriarki dan kuatnya konservatisme agama.
11

  

Teori studi kepemiluan menjelaskan penggabungan pelaksanaan pemilu 

legislatif dan pemilu presiden dalam satu waktu pemungutan suara bertujuan 

menciptakan pemerintahan kongruen. Kongruen berarti sama dan sebangun.
12

 

Pemerintahan yang terbelah dapat dihindari dengan adanya penggabungan pemilu. 

                                                             
11

 Ben Agger (2003) 
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, : 2018). 
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Secara teori, pemilu serentak bisa menghindari pemerintahan terbelah. Pemilu 

serentak menimbulkan efek menarik kerah. Efek menarik kerah diartikan sebagai 

tingkat keterpilihan tokoh yang diusung sebagai calon pimpinan eksekutif oleh 

partai atau koalisi partai akan memengaruhi suara partai atau partai-partai di dalam 

koalisi yang mengusung si tokoh. Pemilu serentak semakin menguatkan relasi 

sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan sistem kepartaian multipartai 

dan sistem pemilu proporsional. Desain pemilu ini mengingatkan tujuan pemilu 

adalah memilih pemerintahan efektif dan berdampak baik pada rakyat, termasuk 

perempuan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum, Bagian Kedua : Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota, paragraf 1 pasal 173 ayat (2) bagian e “menyertakan paling 

sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai 

politik tingkat pusat”. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang 

membahas tentang kuota 30% keterwakilan perempuan kurang lebih sebanyak 9 

pasal.
13

 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Thanthowi 

memprediksi, jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif periode 

2019-2024 paling tinggi sepanjang sejarah pasca reformasi. Pernyataan Pramono 

didasarkan pada hasil riset penelitian Pusat kajian Riset dan Politik Universitas 

                                                             
13

 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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Indonesia (Puskapol UI). Penelitian itu menunjukkan keterwakilan perempuan di 

parlemen diprediksi mencapai 20,5% atau 118 orang. 
14

 

Sebanyak 575 anggota DPR RI 2019-2024 terpilih resmi dilantik dan 

diambil sumpahnya pada 1 Oktober 2019 lalu. Dari jumlah itu sebanyak 463 orang 

(80,52 %) adalah laki-laki dan 112 orang (19,48%) perempuan. Pada Pemilu 

serentak pertama ini terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen 

bahkan jika ditarik lebih kebelakang jumlahnya jadi yang tertinggi dibanding 

pemilu-pemilu sebelumnya.
15

  

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, 

tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus 

menerus untuk memperjuangkan hak setiap orang untuk mencapai kesamaan hak 

dan keadilan, salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-

undangan yang memiliki keberpihakan afirmatif (kebijakan yang diambil agar 

golongan/gender tertentu memperoleh peluang yang sama dengan golongan yang 

lain di bidang yang sama) terhadap keterwakilan perempuan. 

Lampung adalah salah satu Provinsi yang ikut andil dalam Pemilu serentak 

2019. Di Lampung ada sebanyak 15 Kabupaten yang diwakilkan oleh 85 orang 

yang menjadi anggota DPRD Provinsi 2019-2024 dan terdiri dari 11 orang 

                                                             
14

 Kompas.com, Keterwakilan Perempuan di DPR 2019-2024 di prediksi Paling Tinggi, 

Jum’at, 26 Juli 2019 pukul 10:46 WIB 
15

 https://www.kpu.go.id/index.php/post/read 
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perempuan atau sekitar (9%) dari kuota 30% yang diberikan oleh pemerintah.
16

 Di 

provinsi pun tidak memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. 

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Lampung. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Yuli Artha Pujayotama 

melantik   35 Anggota legislatif kabupaten Lampung Barat (Lambar), Prosesi 

pelantikan wakil rakyat di Bumi Beguai Jejama Sai Betik ini digelar di ruang 

sidang Margasana sekretariat DPRD setempat, pada hari Senin 19 Agustus 2019. 

Sekretaris Dewan (Sekwan), Syaekhuddin menjelang prosesi pelantikan 

membacakan SK Gubernur Lampung nomor G/581/B.01/HK/2019, tentang 

pemberhentian anggota DPRD Lambar periode 2014-2019, dilanjutkan pembacaan 

SK Gubernur Lampung nomor G/582/B.01/HK/2019 tentang pengangkatan 35 

Aleg periode 2019-2024 hasil Pemilu serentak 2019 April lalu. 

Berdasarkan SK Gubernur Lampung tersebut maka ditetapkan 35 nama yang 

diberhentikan dengan hormat dari anggota DPRD Lambar periode 2014-2019. 

Kemudian pengangkatan 35 nama anggota DPRD Lambar yang baru dan terdiri 

dari 6 orang keterwakilan perempuan atau sekitar (15%). Dikatakan Syaekhudin, 

dalam SK tersebut dijelaskan, bahwa untuk anggota DPRD Lambar yang baru 

masa jabatan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji, dan akan 

diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17

 

                                                             
16

 Kupastuntas.co. 
17

 https://www.kupastuntas.co/2018/08/23/pengamat-politik-lampung-legislator-perempuan-

hanya-pelengkap/amp/ 
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Artinya berdasarkan data di atas bahwa keterwakilan perempuan dalam 

anggota DPRD Lampung Barat masih belum memenuhi ketentuan kuota 30%. 

Untuk meninjau lebih dalam maka penulis tertarik mengkaji tentang alasan tidak 

terpenuhinya ketentuan kuota tersebut. Karena yang akan diteliti adalah 

keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD bukan Daftar Calon Anggota 

DPRD. Meskipun dalam Undang-undang tertera Daftar Calon Anggota legislatif 

minimal 30% keterwakilan perempuan harus terpenuhi namun pada parlemen 

mana pun jatah untuk perempuan duduk di Parlemen tetaplah 30% supaya 

terhitung setara kedudukannya.  

Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki dan perempuan yang 

pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk berkiprah 

khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. Dalam Islam telah 

dijelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak berkecimpung dalam bidang politik 

yang merupakan area publik seperti dalam Q.S. At-Taubah ayat 71: 

تَُٱوَ َۡلُمۡؤِمىُىنَ ٱوَ  َبََِۡلُمۡؤِمى َٰ َي ۡأُمُرون  َب ۡعض ٖۚ َأ ۡولِي بُٓء ۡعُروفَِٱب ۡعُضهُۡم ِهََۡلم  َع  ي ۡىه ۡىن  ََۡلُمىك رَِٱو  يُقِيُمىن  و 

ة َٱ ل ىَٰ ََلصَّ يُۡؤتُىن  ة َٱو  ك ىَٰ ََلزَّ يُِطيُعىن  ُسىل هََُّللَّ َٱو  ر  ُمهُُمََۥَٖٓۚو  ي ۡرح  َس  ئِك 
ٓ َُهٱأُْول َٰ ََّللَّ ِكيٞمََّللَّ َٱإِنَّ ِزيٌزَح   ١٧َع 

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, 

memunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”
18

 

 

                                                             
18

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-Syifa, 1999), h. 291. 
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Jika melihat dari makna ayat diatas tersirat didalamnya sifat-sifat kaum 

mukminin. Sebagaimana kebalikan dari sifat-sifat kaum munafik dan kafir 

dipaparkanlah sifat-sifat kaum mukminin yang benar. Yakni, yang sifatnya 

berbeda dengan tabiat kaum munafik dan kafir, perilakunya berbeda dengan 

mereka, dan tempat kembalinya pun berbeda.  

Apabila watak dan tabiat kaum laki-laki dan wanita adalah sama, maka 

orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, sebagian dari mereka menjadi wali atau 

penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang munafik laki-laki dan wanita, 

meskipun karakter dan tabiat mereka sama, mereka tidak sampai pada tingkat 

sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Karena kewalian itu membutuhkan 

keberanian, bantuan, kerjasama, dan rasa saling menanggung beban dan rasa 

senasib sepenanggungan. Sedangkan, tabiat munafik tidak mau melakukan ini, 

walaupun terhadap  sesama orang munafik sendiri. Orang-orang munafik itu 

individualistik, hanya mementingkan diri sendiri, lemah, dan kerdil. Mereka bukan 

sebagai kelompok yang solid, kompak, kuat, saling menjamin sebagaimana 

tampak dalam tabiat, akhlak, dan perilaku  di antara mereka. Ungkapan Al-Qur’an 

yang cermat tidak melupakan makna ini di dalam menyifati kaum munafik dan 

kaum mukminin ini. 

فِقُىنَ ٱ تَُٱوَ َۡلُمى َٰ فِق َٰ َبََِۡلُمى َٰ َي ۡأُمُرون  َب ۡعض ٖۚ ۢه َمِّ ََۡلُمىك رَِٱب ۡعُضهُم ِه َع  ي ۡىه ۡىن  ۡعُروفَِٱو  ََۡلم  ي ۡقبُِضىن  و 

َو ُسىْاَ ََّللَّ َٱأ ۡيِدي هُۡمٖۚ َإِنَّ فِقِيهَ ٱف ى ِسي هُۡمٖۚ ِسقُىنَ ٱهُُمََۡلُمى َٰ ٧١َََۡلف َٰ

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan 

sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan 

melarang berbuat yang ma´ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka 
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telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-

orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik”. 

 

 

 “Orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka adalah menjadi 

penolong bagi sebagian yang lain....” Tabiat seorang mukmin adalah tabiat umat 

mukmin, yaitu tabiat bersatu dan setia kawan, tabiat saling menjamin. Tetapi tidak 

menjamin dalam merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan. 

“...Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah dari yang 

mungkar...” Untuk merealisasikan kebaikan dan menolak kemungkaran itu 

memerlukan kesetiakawanan, saling menjamin, dan saling menolong. Karena itu 

umat beriman harus berbaris dalam satu barisan, jangan sampai dimasuki oleh 

unsur-unsur perpecahan. Kalau terjadi perpecahan dikalangan golongan beriman, 

maka disana tentu ada unsur asing yang menyimpang dari tabiatnya, menyimpang 

dari akidahnya, dan unsur inilah yang membawa perpecahan. Mungkin ada unsur 

kepentingan pribadi atau penyakit hati yang menghalangi implementasi sifat utama 

kaum mukminin menolaknya, dan sifat yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang 

Maha Mengetahui lagi Maha Waspada. 

“Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain....” dengan 

mengarahkan kesetiakawanan ini untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, 

menjunjung tinggi kalimat Allah, dan untuk merealisasikan pesan-pesan Allah 

untuk umat ini di muka bumi. “...Dan mendirikan shalat....” Sebagai tali 

penghubung yang menghubungkan mereka dengan Allah. “...Dan menunaikan 

zakat...” Sebagai suatu kewajiban yang dapat menjalin hubungan antarsesama 
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anggota masyarakat muslim. Juga untuk merealisasikan kesetiakawanan dan saling 

menanggung dalam bentuk material dan spiritual. 

“...Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya...” Maka tidak ada keinginan 

bagi mereka selain menaati perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Tidak ada bagi 

mereka undang-undang selain syariat Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada bagi mereka 

manhaj selain agama Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada bagi mereka pilihan lain 

apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, 

mereka dapat menyatukan manhaj, sasaran, dan jalannya. Sehingga, mereka tidak 

akan bercerai-berai dengan menempuh jalan-jalan lain dan menyimpang dari jalan 

yang lurus dan lempang. 

“...Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah...” Rahmat itu tidak hanya 

diakhirat saja, melainkan yanag pertama-tama terdapat di dunia ini. Rahmat Allah 

itu meliputi setiap orang yang melaksanakan tugas amar makruf dan nahi mungkar 

ini, serta mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, dan meliputi jamaah atau 

masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi yang saleh semacam ini. 

Rahmat Allah terwujud dalam ketenangan hati, dalam berhubungan dengan 

Allah, dan dalam keterpeliharaan dan keterlindungan dari fitnah dan peristiwa-

peristiwa yang menggoncangkan. Rahmat Allah terwujud dalam kesalehan 

jamaah, dalam saling membantu antara satu dan yang lain, dan dalam rasa senasib 

sepenanggungan. Juga dalam ketenangan masing-masing anggota di dalam 

menghadapi kehidupan dan ketenangan hatinya untuk mendapat keridhaan Allah. 
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Empat sifat yang ada pada orang mukmin (amar bil ma‟ruf menyuruh 

mengerjakan kebaikan’, nahyu ‟anil-munkar‟ mencegah dari yang munkar’, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat) ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat 

orang munafik. Yaitu, amar bil munkar‟ menyuruh menyuruh mengerjakan yang 

mungkar’, nahyu „anil-ma‟ruf‟ melarang berbuat kebaikan’, melupakan Allah, dan 

menggenggam tangan (tidak mau menunaikan zakat atau memberi bantuan)... 

Rahmat Allah bagi orang-orang mukmin merupakan kebalikan laknat Allah bagi 

orang-orang munafik dan orang-orang kafir. 

Orang-orang mukmin yang memiliki sifa-sifat seperti inilah yang dijanjjikan 

Allah untuk diberi pertolongan dan kekuasaan di muka bumi, agar mereka dapat 

melaksanakan ajaran yang benar dan lurus kepada manusia. “...Sesungguhnya 

Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”(at-Taubah Ayat 71). Mahakuasa untuk 

memperkasakan golongan beriman, supaya sebagian mereka dapat menjadi 

penolong bagi sebagian yang lain dalam mengemban tugas-tugas ini. 

Mahabijaksana dalam menentukan pertolongan dan keperkasaan bagi mereka agar 

layak memimpin dunia dan menjaga kalimat Allah di antara manusia.
19

 Dari 

penjelasan ayat di atas dapat di simpulkan bahwa Islam sendiri membolehkan 

perempuan berpartisipasi dalam urusan negara (membantu sebagian yang lain). 

Tidak hanya itu pada masa Rasulullah Saw pun sudah ada namanya baiat 

yang dalam hal tersebut berkaitan dengan urusan negara bahwa laki-laki dan 

                                                             
19

 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an Di Bawah Naungan Al-Qur‟an (Surah Al-A‟raaf 

138 – At-Taubah 92) Jilid , (Jakarta : Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta, Gema Insani, 2004), h. 377. 
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perempuan bersumpah akan mengikuti ajaran Rasul dan patuh pada Allah dan 

Rasul sebagai pemimpin mereka dalam bermasyarakat. Artinya perempuan ikut 

andil dan membantu dalam urusan negara tidak hanya saat ini saja namun dari 

zaman Rasul pun sudah ada perempuan yang ikut serta dalam urusan negara 

(membantu sebagian yang lain). 

Dalam konteks ketatanegaraan Indoesia, persoalan yang berkaitan dengan 

upaya keterlibatan perempuan ini masih memerlukan penelitian yang lebih 

mendalam. Jika melihat kedudukan perempuan yang diatur di dalam undang-

undang mengenai ketentuan  legisitator perempuan ada  30%, seharusnya dapat 

lebih meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Untuk 

itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi keterwakilan 

perempuan dalam anggota DPRD Lampung Barat pada tahun 2019-2024 dan 

bagaimana Fiqh Siyasah memandangnya. 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. 

Penelitian ini  dilakukan di DPRD Lampung Barat, dan  berfokus pada ketentuan 

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif.  

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu : 
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1. Bagaimana Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam 

Anggota DPRD Lampung Barat? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kuota 30% Keterwakilan 

Perempuan dalam Anggota DPRD Lampung Barat? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Setelah identifikasi masalah dan batasan masalah selesai dirumuskan, 

langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. 

Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam 

Anggota DPRD Lampung Barat.  

2. Untuk menerangakan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kuota 30% Keterwakilan 

Perempuan dalam Anggota DPRD Lampung Barat. 

 

G. Signifikansi Penelitian 

1. Aspek Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi masyarakat luas, ilmuan hukum pada khususnya, serta dapat 

dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada 

penelitian dalam hal kebijakan tentang perempuan serta pandangan  Fiqh 

Siyasah  terhadap  kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. 
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2. Aspek Praktis: Sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan 

kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota 

Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD. 

 

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian ini berarti 

proses pencarian data meliputi penentuan penjelasan konsep dan pengukurannya, 

cara-cara pengunpulan data dan teknik analisisnya.
20

 Proses pencarian data yang 

diperlukan dalam penelitian (Skripsi) ini, penulis menggunakan teknik penelitian 

sebagai berrikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis dan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field 

Research. Penelitian Lapangan atau Field Research, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

                                                             
20

 Cholid Narbuko, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 01. 
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sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga 

atau masyarakat. 
21

  

Penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan 

dokumen.
22

 Proses penelitian ini yaitu, mengangkat data dan permasalahan 

yang ada dilapangan. Dalam hal ini berkenaan dengan “Tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap Implentasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan 

dalam Anggota DPRD” yang ada di kabupaten Lampung Barat. 

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat,  serta tata 

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena.
23

 

Jadi penelitian ini menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejala-

gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat. Dan data yang 

diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu tentang “Tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap Implentasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan 

dalam Anggota DPRD”. 

                                                             
21

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 46. 
22

 Susiadi, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Seksi Penertbitan Fakultas Syariah, 

2014), h. 3. 
23

 Ibid., h. 11. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang dikemukakan sendiri oleh 

orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa atau mengalami pristiwa 

itu sendiri, seperti buku harian, notulen rapat, dan sebagainya.
24

 Sumber data 

primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok 

yang diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Anggota DPRD 

Lampung Barat. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber bahan kajian yang dikemukakan 

oleh orang atau pihak yang hadir pada saat terjadinya peristiwa atau tidak 

mengalami langsung peristiwa itu sendiri, seperti buku-buku teks,
25

 data 

demografis suatu daerah dan sebagainya. Data tersebut merupakan data 

obyektif yang ada dilapangan dan tentunya sangat penting untuk menunjang 

hasil penelitian. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari penelitian 

kepustakaan (Library Research) yang ada berupa Al-Qur’an, Hadist, buku-

buku, dan undang-undang. 

                                                             
24

 Ibid., h. 65. 
25

 Ibid., h. 65. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
26

  

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpung dalam 

DPRD yang anggotanya berjumlah 35 orang.
27

  

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat 

dianggap mewakili populasi.
28

  Teknik sampel yang digunakan adalah teknik 

non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi 

peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Pengambilan 

sampel digunakan jenis Purposive Sampeling, yaitu pemilihan sekelompok 

subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.
29

 

Sampel penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi 

terkait dengan hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian tentang 

ketentuan 30% kuota keterwakilan perempuan di DPRD Lampung Barat, 

                                                             
26

 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif , kualitatif, dan R&R, 

(Bandung : Alfabeta, 2013), h.117. 
27

 https://dprd-lampungbaratkab.go.id  
28

 Susiadi, Metodelogi Penelitian, h. 81. 
29
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bahwa peneliti membutuhkan pendapat dan informasi dari perempuan yang 

duduk di bangku legislatif.  Suara perempuan di butuhkan dalam penelitian 

ini sebagai bahan pertimbangan untuk melihat perkembangan partisipasi 

perempuan dalam legislatif, dan  untuk bahan perbandingan peneliti juga 

membutuhkan pendapat dari pihak anggota laki-laki yang duduk dibangku 

legislatif.  

Berdasarkan alasan diatas, peneliti akan mengambil jumlah sampel 

sebanyak 8 orang, yang terdiri dari : Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD, 

Anggota DPRD Perempuan (6 orang). 

 

 

 

4. Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, 

maka penulis menggunakan metode interview, metode observasi, dan metode 

dokumentasi. 

a. Observasi 

observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan 

observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
30

 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode observasi tak partisipan, karena peneliti 

                                                             
30

 Ibid., h. 114. 
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berada diluar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka 

lakukan, sehingga dalam hal ini peneliti mempermudah dalam 

mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh 

dengan mengamati berapa banyak masyarakat Lampung Barat  berpartisipasi 

dalam mencalonkan diri ataupun yang terpilih dan menjabat sebagai 

Anggota DPRD. 

b. Interview (wawancara) 

Metode interview adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam,
31

 untuk memperoleh data 

yang lengkap yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam anggota 

DPRD Lampung Barat. 

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang artinya menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan data. Peneliti akan memperoleh informasi dengan 

mewawancarai Narasumber yang dilakukan secara face to face yaitu : Ketua 

DPRD , Wakil Ketua I DPRD, Anggota DPRD perempuan (berjumlah 6 

orang) , untuk memperoleh data primer tentang keterwakilan perempuan 

dalam anggota DPRD Lampung Barat. 

c. Dokumentasi  

                                                             
31
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Metode dokumenasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.
32

 

Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan 

notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dapat juga berupa 

peninggalan-peninggalan yang berhubungan dengan dan dalam organisasi 

DPRD Lampung Barat, baik dari struktural, latar belakang sejarah, seperti 

peta wilayah, foto-foto, aktifitas dalam kegiatan perpolotikan dan dokumen 

lainnya. 

 

 

5. Pengolahan Data 

Mengolah data yaitu, “menimbang mengatur dan mengklarifikasi”.
33

 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah : 

a. pemeriksaan (Editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data 

tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami. 

b. Penyususnan sistem data (Sistematizing) 

                                                             
32
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33
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Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang 

sebenernya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan 

urutan masalah. 

6. Analisis Data 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. 

Analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk 

mempermudah dua penggabungan dua fariabel, selanjutnya dikualifikasikan 

kembali. Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan 

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu “berangkat dari fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dapat ditarik keseimpulan yang 

bersifat khusus ke umum”.
34
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 Nana juana, Karya ilmiah, makalah skripsi, tesis, desertasi, (Semarang : Sinar Baru, 1987), 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Perempuan dan Politik 

Seolah telah mengakar pada kebudayaan manusia,  mindset dan juga 

kerangka pemikiran tentang konsep wanita yang identik dengan hal-hal 

yang beraroma rumahan, sebagai juru masak, pengasuh anak, atau peran 

pasif lainnya, lebih ekstrem lagi wanita memandang dirinya sebagai asumsi 

objek seksualitas, tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan dan 

sepakat oleh patriarchy. Kondisi demikian tidak lagi terjadi pada masa kini, 

wanita sekarang telah memperkuat posisinya sebagai penyeimbang kaum 

laki-laki. Bergelut secara praktik, politik, dan juga pewaris emansipasi tentu 

memaknai emansipasi sebagai hak dan juga kewajiban atas dasar perilaku 

wanita, bukan berdasar pada asumsi emansipasi liberal. Lebih dari itu, di 

beberapa Negara, wanita menjadi sosok penting bagi politik.
1
 

Ketegaran wanita Indonesia sebagai jiwa perempuan pejuang tak 

kalah menarik, Tjut Nja’ Dien adalah salah satu di antara banyak wanita 

yang tidak bisa dikatakan sebagai kaum pasif. Bahkan, ia tidak bisa 

dikatakan setara dengan kaum laki-laki pada masanya dan masa setelahnya. 

Ia pejuang, mengangkat senjata, berteriak lantang untuk kemerdekaan, ia 

adalah kebanggaan seluruh generasi wilayah istimewa Aceh dan juga 

kebanggaan bentangan Indonesia. Ia tidak serta merta tunggal mewakili 

                                                             
1
 Dedi Kurnia Syah Putra, Media Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-

Mutualisme media dan Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 95. 
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wanita, Tjut Mutiah adalah wanita lain yang memiliki kemampuan di luar 

batas kemampuan wanita pada umumnya.
2
 

Tanah Jawa, mesti tidak secara tegas mengangkat senjata setidaknya  

memiliki pemikiran luas dan kebebasan bagi kesetaraan kaumnya. Kartini, 

salah satu contoh kecil di mana wanita berperan langsung secara vital dalam 

kondisi kebangsaaan masa depan. Membangun kesadaran bersama bahwa 

kesetaraan hak adalah penting. Meski demikian, Kartini tidak serta merta 

sebagai pemberontak atas wilayah adat kebiasaan dan juga budaya Jawa 

pada masa itu. Terbukti ia rela berbagi perasaan.
3
 

Pada tanggal 21 April adalah tanggal lahir seorang putri bangsa yang 

selalu dikaitkan dengan perjuangan perempuan, kesetaraan atau dalam 

istilah lain disebut emancipation. Kartini, sejarah mencatatnya sebagai 

pejuang pergerakan perempuan, yang  ia mulai dari lingkup keluarga. 

Curahan isi hatinya yang tertekan dengan tradisi pingit dan batasan hak 

selalu ia tulis dalam secarik surat dan dikirim kepada seorang sahabatnya, 

surat-surat tersebut kemudian dibukukan oleh sahabatnya  nyonya  J.H 

Abendanon. Melalui surat-surat itulah, kita mengenal Kartini hingga 

sekarang. Berbagai pihak mengenalnya sebagai pahlawan pergerakan 

perempuan dan sebagian lainnya tidak. Di luar perdebatan itu, setidaknya ia 

menjadi contoh bahwa perempuan juga memiliki hak untuk berekspresi 

sebagaimana kaum pria, semisal hak berpolitik. Kesetaraan hak wanita 

dengan kaum berpasangan atau pria, emansipasi adalah istilah yang sering 
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digunakan untuk sepak terjang dan pemikiran Kartini. Sekarang istilah itu 

diperdengungkan banyak kalangan perempuan, lebih modern dan memiliki 

kesiapan wawasan yang luas disbanding Kartini. Pemaknaan feminist 

tentang emansipasi tentu berbeda dengan apa yang diniatkan dalam surat-

surat Kartini, terlepas dari itu semua pada dasarnya perempuan selayaknya 

memiliki ruang yang sama dengan kaum pria termasuk hak berpolitik.
4
 

Perbincangan tentang perempuan politik Indonesia setidaknya 

bersentuhan dengan sebuah upaya memajukan demokrasi, di dalamnya 

setiap penghuni negeri ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, 

tidak terkecuali perempuan untuk masuk dalam wilayah politik. Selama ini, 

perempuan dalam bingkai politik belum pada tingkat maksimal. Dalam 

sejarah pemilihan umum (pemilu), misalnya, anggapan masyarakat 

Indonesia terhadap pemilihan perempuan politik masih sebagai pilihan 

kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian 

atas asumsi demikian dapat dilihat dari data yang ada dalam sejarah 

perpolitikan Indonesia sejak dilakukannya pemilu untuk pertama kalinya 

pada tahun1995. Belum lagi asumsi dari wilayah agama, perempuan 

dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berpolitik bahkan secara 

ekstrem ada beberapa keyakinan kelompok agama tertentu untuk 

mengharamkan perempuan berpolitik, semisal menjadi pemimpin.
5
 

Catatan atas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan tersebut 

menunjukkan bahwa kondisi perempuan Indonesia masih terpuruk. Fakta-
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fakta di atas merupakan problem utama yang menjadi tantangan kaum 

perempuan sekaligus melatari lahir dan berkembangnya gerakan perempuan 

di Indonesia. Disinilah, gerakan perempuan mendapat mandat sejarah yang 

sangat besar yaitu memerdekakan kaum perempuan dari keterpurukan dan 

perlakuan tidak adil.
6
 

Keterlibatan perempuan dalam kancah pengambilan keputusan 

merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong kebijakan publik yang 

berkeadilan dan pro terhadap perempuan. Suatu kebijakan baik legislasi, 

anggaran maupun kebijakan lain, akan berpihak pada perempuan hanya jika 

ada engagement para perempuan, karena para perempuanlah yang lebih 

memahami keperluan subyektifnya yang akan berdampak langsung dan 

tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan permpuan.
7
 

Sebagai pintu awal untuk memaksimalkan peran kaum perempuan 

dalam pengambilan kebijakan adalah melalui revisi peraturan perundang-

undangan di bidang politik. Pada fase ini puncak pergulatannya terjadi pada 

saat DPR RI sedang menggodok revisi paket undang-undang bidang politik, 

yaitu revisi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, dan 

undang-undang tentang susunan dan kedudukan anggota parlemen pada 

tahun 2002-2003. Dalam mengawal pembentukan regulasi tersebut 

bersinergi dengan semua komponen gerakan perempuan, baik yang ada di 

lembaga legislatif maupun yang ada di organisasi kemasyarakatan. Saat itu 

para pejuang perempuan begitu giat mendesak para wakil rakyat di Senayan 
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supaya memasukkan klausul Affiermative Action bagi perempuan atau orang 

kerap menyebutnya dengan istilah kuota 30% yang merupakan tuntutan para 

wakil rakyat yang bergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen.
8
 

Akhirnya perjuangan bersama para aktivis perempuan ternyata tidak 

sia-sia. Tepat hari Selasa, 18 Februari 2003 pukul 22.12 WIB, sidang 

Paripurna DPR RI memutuskan untuk memasukkan klausul ketentuan 

Affirmative Action 30% Keterwakilan Perempuan dalm batang tubuh 

undang-undang Pemilihan Umum. “setiap partai pemilu peserta pemilu 

dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnnya 30%”, begitu bunyi Pasal 65 

Ayat 1 Undang-undang Pemilu.
9
 

Fase perjuangan selanjutnya adalah pada pembahasan rancangan 

undang-undang Partai Politik pada tahun 2007. Pentingnya kehadiran 

undang-undang ini karena pada revisi paket undang-unadang politik 

sebelumnya baru berhasil memasukkan ketentuan Affirmative Action 30% 

keterwakilan perempuan pada undang-undang pemilu saja (meski baru bisa 

memakai kalimat “dapat”), sementara di undang-undang Partai Politik, 

klausul Affirmative Action 30% keterwakilan perempuan ini belum 

terakomodir.
10

 

Alhasil, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang akhirnya, 

sidang Paripurna DPR RI pada 3 Maret 2008 memutusakan untuk 
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9
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memasukkan klausul Affirmative Action 30% Keterwakilan Perempuan 

dalam pembentukan dan pendirian serta kepengurusan Partai politik. Pasa 

itu berbunyi: “pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana 

dimaksud pada Ayat 1 menyertakan 30% (tiga pluh per seratus) 

keterwakilan perempuan (Pasal 2 Ayat 2) disusul ketentuan Pasal 2 Ayat 5 

kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

disusun denagan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan”, 

demikian bunyi undang-uandang baru nomor 10 tahun 2008 tentang partai 

politik.
11

 

Kemudian untuk mengantisipasi Pemilu Legislatif dan Presiden 

serentak pada 2019, pemerintah memulai mengerjakan RUU pemilu yang 

baru. Pada bulan Agustus tahun 2016, presiden Joko Widodo telah 

menerima RUU tersebut, dan Dewan Perwakilan Rakyat menerimanya pada 

21 Oktober tahun yang sama. Pada saat pembahasan undang-undang, 

perselisihan terjadi mengenai presidential threshold, dengan parpol terbagi 

menjadi tiga kubu, yakni PDI-P, GOLKAR dan NasDem mendukung 

ambang batas yang lebih tinggi: 25% suara dalam piled 2014/20% kursi 

DPR, GERINDRA, PAN, dan Demokrat mendukung penghapusan ambang 

batas, an PKB dan PPP yang mendukung ambang batas yang lebih rendah: 

15% suara/10% kursi DPR.
12

 

RUU tersebut diresmikan menjadi UU sesuai pemungutan suara pada 

malam hari tanggal 20 Juli 2017. Selama prosedur pemungutan suara, 
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partai-partai penentang GERINDRA,PAN,PKS dan Demokrat melakukan 

aksi walk out yang melibatkan semua anggota mereka termasuk tiga ketua 

DPR, kecuali wakil ketua DPR lainnya Fahri Hamzah yang memutuskan 

untuk tetap tinggal. Semua anggota tersisa, yang merupakan anggota koalisi 

pemerintah, menyetujui presidential threshold 20 % (opsi A), dengan Fahri 

menjadi satu-satunya anggota yang menyatakan setuju.
13

 

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjadi landasan 

terbaru untuk perempuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam 

parlemen. 

a. Keterwakilan Perempuan 

Pengertian mengenai Keterwakilan Perempuan dalam UU No. 2 

Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak ada dijelaskan. Untuk mendapat 

pengertian demikian, perlu dicari dalam perundangan lain. Di dalam UU 

No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam penjelasannya, 

Pasal 46, kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan 

perempuan. Diartikan bahwa “Keterwakilan Perempuan” adalah 

pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk 

melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif dan 

legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan 

kesetaraan gender.
14
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Perlindungan terhadap kaum perempuan dalam banyak hal masih 

mengalami hambatan, meskipun telah banyak dihasilkan beberapa 

konvensi dan seruan-seruan yang bersifat internasional. Hukum yang 

telah dirumuskan secara nasional pun terkadanag kalah dengan praktek-

praktek kebudayaaan yang masih memandang nilai/hak perempuan tidak 

sama dengan hak kaum pria. Pengadilan sebagai lembaga hukum yang 

menciptakan keadilan, juga tidak selalu teguh 

memandang/mempertahankan hak-hak perempuan.
15

 

Di Indonesia sejak lama mengupayakan pemberdayaan perempuan 

dalam peta perpolitikan. Undang-Undang Dasar 1945, secara formal 

telah menjamin partisipasi perempuan dalam politik, yaitu sesungguhnya 

jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya 

dibidang pemerintahan dan hukum telah dan sejak diundangkannya 

Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 agustus 1945 dalam pasal 27 

ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: “segala warga negara yang 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Pada tahun 1952 misalnya, Indonesia meratifikasi konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengenai Hak Perempuan (UN Convention on Political 

Right of Women) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 

dibawah kepemimpinan Soekarno kala itu. Sejak saat itu, pemerintah 
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melakukan upaya serius memperbaiki kebijakan pemberdayaan 

perempuan, melalui strategi gender. 

Keterwakilan perempuan dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi 

DUHAM, dalam pasal 7 Konvensi CEDAW, pasal ini menyoroti non-

diskriminasi dalam semua aspek kehidupan politik dan publik dan 

memastikan hak perempuan dalam hal-hal berikut: “untuk memilih dan 

dipilih dan berkompetisi dalam pemilihan di lembaga-lembaga publik, 

dan menduduki jabatan publik; Membuat keputusan dan 

melaksankannya; dan berpartisipasi dalam organisasi non pemerintah 

atau asosiasi-asosiasi (yang berkaitan dengan kehidupan politik dan 

publik). Inti dari konvensi CEDAW adalah menghentikan segala bentuk 

deskriminasi terhadap perempuan. CEDAW menentukan bahwa setiap 

undang-undang negara, diminta supaya menghapuskan semua sistem-

sitem yang membedakan kaum perempuan dengan laki-laki.
16

 

Pasal 7 DUHAM menyatakan bahwa Semua orang sama di depan 

hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa deskriminasi. 

Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 

diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala 

hasutan yang mengarah pada deskriminasi semacam ini. 

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) telah mengatur isu gender. Masalah hak-hak perempuan 

di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ditentukan sebagai 
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bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999, bagian kesembilan dari Hak Asasi 

Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III, Pasal 45 sampai Pasal 

51, berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari 

totalitas HAM. 

Pada pemilu yang dilaksanakan untuk pertama kalinya pada 1955, 

perempuan di parlemen hanya memiliki porsi 3,8% meningkat lagi pada 

pemilu pada tahun 1960 an menjadi 6,3% seiring kedewasaan politik 

yang terjadi Indonesia secara perlahan-lahan menambah kuota bagi 

perempuan politik Indonesia untuk turut serta memajukan politik. Pada 

periode pemilihan tahun 1987-1992 terjadi peningkatan kuota, yaitu 13% 

sekaligus menjadi angka tertinggi selama pemilu berlangsung di tahun-

tahun sebelumnya. Angka tersebut tidak serta merta bertahan, tetapi 

kembali terpuruk turun lagi menjadi 12,5% pada pemilu tahun 1992 

sampai 1997, kondisi politik yang bergelombang,  banyaknya desakan 

untuk kemunduran Soeharto merimbas pada kuota permpuan politik. 

Negeri ini hingga menjadi 10,8% dan kembali turun menjadi 9% pada 

periode 1999-2004. Perjalanan politik Indonesia belum usai, pada tahun 

perayaan demokrasi untuk 2004-2009, hak perempuan politik di 

parlemen hanya 11,4%. Dengan angka serendah itu, keterwakilan 
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perempuan hanya ada sekitar 63 perempuan saja yang duduk menjadi 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen/DPR) dari 500 orang.
17

 

Kaum perempuan, seolah menjadi mindset bersama bahwa 

pihaknya adalah pihak kedua setelah lelaki tidak sepenuhnya benar dan 

harus dilakukan upaya untuk mengurangi mindset tersebut. Kecilnya 

angka keterwakilan perempuan di parlemen karena adanya keraguan dari 

pihak perempuan itu sendiri untuk ikut serta berpartispasi dalam dunia 

politik. Alasan lainnya disebabkan pemikiran perempuan yang tertanam 

dalam benaknya bahwa politik itu tidak harmonis, adanya sengketa 

ideolagi, keras, dan banyak lagi label negative, apalagi sekarang 

didukung oleh pihak media massa yang tidak pernah berhenti untuk 

menyorot kegiatan politik di parlemen, dan sorotan-sorotan itu justru 

menjadi pemicu penilaian negatif terhadapnya. Tidak heran jika banyak 

wanita berpendapat bahwa politik harus menjadi urusan laki-laki 

sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Budaya patriarki terlihat jelas 

masih mengakar kuat dalam pemikiran masyarakat Indonesia.
18

 

Melihat data jumlah perempuan di Indonesia dan berasumsi dengan 

relasional hubungan genderian. Perempuan merupakan aset penting bagi 

partai politik yang menginginkan masa partisipan. Alasan tersebut 

berdasarkan data sensus penduduk Indonesia, diketahui bahwa jumlah 

kaum perempuan mencapai 51% dari seluruh jumlah penduduk 

Indonesia. Data tersebut memungkinkan untuk keterpilihan perempuan 
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lebih banyak dibanding laki-laki dan juga proporsi  yang ada sekarang 

belum cukup representative. Pemenuhan kuota perempuan di parlemen 

adalah hal yang semestinya terlaksana dangan jumlah yang proporsional 

dan juga seimbang. Namun demikian, untuk mewujudkan iklim proporsi 

yang memenuhi kuota tidaklah mudah, memerlukan proses dan 

perjuangan panjang serta semangat dari kaum perempuan itu sendiri. 
19

 

Telaah terhadap peran perempuan politik dengan melihat asumsi 

dasar di atas masih sangat kurang. Pembicaraan lain yang menjadi 

kendala utama adalah adanya cara pandang yang patriarki oleh laki-laki, 

bahkan mayoritas kaum perempuan sendiri masih dikuasai oleh cara 

pandang dan memperlakukan perempuan secara patriarki. Budaya 

patriarki dikalangan masyarakat mengakar dan mendominasi tiap ruang 

kehidupan keseharian, tentu ini di adopsi oleh masyarakat konvensional. 

Masyarakat yang masih kuat memegang kuat adat dan budaya murni. 

Iklim dominasi kaum laki-laki sangat kuat meskipun dibenarkan bahwa 

laki-laki hadir sebagai dominator, lihat saja kehidupan di perdesaan, label 

dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental dengan 

nuansa pihak lemah. Ditambahkan dengan pengakuan yang diperkuat 

oleh media, tayangan-tayangan media massa meposisikan perempuan 

sebagai objek kedua setelah laki-laki, peran ibu rumah tangga, pembantu 

dan banyak hal lain yang berafiliasi pada kegiatan pasif. 
20
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Lebih dari itu, persepsi yang melekat pada perempuan adalah peran 

sebagai wilayah kedua setelah laki-laki. Secara jelas memiliki jalur yang 

sangat judgement dengan tendensi orang kelas dua yang seharusnya 

dirumah dan bertabur dengan konsumerisme, hidonisme dengan 

cengkraman kapitaslisme anggapan perempuan sebagai makhluk lemah 

memberikan asupan pemikiran bahwa perempuan tidak sepatutnya 

bergulat dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan 

dialektika kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan 

membuat kebijakan tegas karena patron yang telah membentuk 

perempuan sebagai makhluk perasaan, artinya perempuan tidak dapat 

secara tegas memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan 

dalam menilai sebuah keputusan. Persepsi negative tersebut dilekatkan 

pada perempuan sendiri telah terstruktur sedimikian rupa dibenak 

perempuan dan kaum laki-laki. 
21

 

Membedah anggapan tentang perempuan politik pada dasarnya 

tidak semudah dengan objek bahasa hak asasi manusia. Judgement 

terhadap budaya patriarki mengkokohkan mitos tentang perempuan 

secara kuat. Jika berbicara tentang kepemimpinan perempuan maka 

masalah yang paling dekat dengan hal tersebut adalah benturan 

pemberdayaan perempuan terhadap paradigma agama, sosial, bahkan 

termasuk politik. Secara agama, adanya doktrinisasi bahwa perempuan 

berada pada wilayah haram jika harus memimpin kaum laki-laki. Meski 
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demikian, tidak berarti sama sekali tertutup bagi perempuan untuk 

melenggang dalam percaturan politik. Terbukti hadir sebagai pemimpin, 

misalnya Benazir Bhutto, Mega Wati Soekarn Putri. 
22

 

Pada dasarnya, perempuan memiliki hak secara penuh terhadap 

pemenuhan kebutuhan tentang dirinya, termasuk berpolitik. Hasrat 

sebagai manusia, kesamaan akan kebutuhan membenarkan bahwa 

perempuan mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di 

muka bumi ini. Kontestasi politik tidak menitik beratkan pada 

pembatasan gender, namun beradu dalam ruang kompetensi, siapa saja 

yang memiliki kemampuan untuk menembus posisi kepemimpinan maka 

ia akan disebut layak sebagai pemimpin, baik itu kaum laki-laki maupun 

perempuan. Permpuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai 

warga Negara dalam mengatur kesejahteraan rakyat sebagai bagian 

penting suatu bangsa. Namun, realitas terjadi, perempuan masih tersekat 

dengan tidak adanya ruang aktualisasi politiknya.
23

 

 

 

b. Partisipasi Politik Perempuan 

Secara komulatif mengatakan perjuangan hak 30% adalah 

perjuangan perempuan tidak sepenuhnya benar karena ada partai politik 

yang memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab sama besarnya dalam 

mewujudkan kuota 30% itu. Memang, persoalan dapat tercapai atau tidak 
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tergantung dari perempuan itu sendiri, akan tetapi harus ada 

pendampingan yaitu dari partai politik karena perempuan politik saat ini 

masih didominasi oleh partai, belum independen sebagai perempuan 

politik.
24

 

Politisi perempuan diharapkan bereperan aktif dan berkerja sama 

dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kegiatan lainnya yang 

dapat mendukung untuk memperjuangkan hak politik perempuan. Untuk 

itu, selain peran aktif perempuan perlu adanya dukungan partai politik. 

Karena tidak dapat dipungkiri jika partai politik memiliki signifikansi 

tercapainya kuota 30%. Sudah menjadi kewajiban partai politik 

berkomitmen tinggi dalam melakukan perekrutan yang baik, berdasarkan 

kualitas sumber daya manusia (perempuan) sehingga tercapai 

penempatan jumlah calon anggota parlemen perempuan yang cukup 

signifikan. Harapan tersebut hanya mungkin tercapai jika kerja sama 

antara perempuan politik dan juga partai politik terjalin secara harmonis, 

tugas keduanya untuk meningkatkan partisipasi politik.
25

 

Melihat peran penting partai politik dan memberikan ruang politik 

terhadap perempuan, seyogyanya partai politik memberikan kesempatan 

maksimal terhadap kaum perempuan untuk berkecimpung dalam wilayah 

politik sehingga terjadi transformasi perubahan kualitas perempuan-

perempuan yang bernaung dalam partai politik. Artinya, tidak saja 

memperlakukan perempuan sebagai permanfaatan fotegather, namun 
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lebih kepada upaya peningkatan partisipasi kaum perempuan dalm 

politik. Terjadi kesinambungan antara memanfaatkan perempuan sebagai 

mesin pendulang suara bermanfaat bagi partai dan juga 

konstituante/pemilih.
26

 

Disisi lainnya, partai politik berperan sebagai pilar penting dalam 

wilyah demokrasi sehingga mengharuskan untuk meningkatkan daya 

kualitas sebagai fungsi pendidikan rekrutmen serta sosialisasi politik. 

Kondisi demikian memungkinkan untuk memberikan kesempatan kepada 

kaum perempuan agar terlibat dalam politik praktis dengan memberikan 

tangung jawab di posisi-posisi strategis. Posisi-posisi strategis yang 

dimaksud adalah posisi-posisi yanag berada pada wilayah pembuatan 

kebijakan, dengan kesempatan tersebut, perempuan politik menjadi 

bagian dari tanggung jawab kebijakan yang diputuskan, agar perempuan 

memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti 

halnya laki-laki politik. 
27

 

Ketika perempuan politik harus bermuara pada partai politik, pada 

akhirnya keterwakilan kaum perempuan dalam politik akan menjadi jalur 

yang lurus searah dengan komitmen partai politik. Secara sederhana, 

perempuan politik kembali kepada kesungguhan awal suatu partai politik 

dan para elite partai. Penekanan pada konsekuensi yang dapat di ambil 

adalah berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik akan 

melewati pertimbangan rasional dan strategis, semisal dedikasi, 
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kemampuan (capable), terpercayanya kader (credible) untuk suatu 

persaingan politik dan juga pengukuran kadar kontribusi dalam politik 

praktis secara signifikan, selain itu perempuan politik menjadi lebih tegas 

dalam menentukan massa pendukung karena adanya pendukung partai 

yang sama. Prioritas pentingnya adalah penyamaaan tujuan politik harus 

sesuai dengan tujuan partai. Hal demikian adalah tantangan tersendiri 

bagi perempuan, akan tetapi dalam kondisi terikat tidak memastikan 

perempuan tersekat, perempuan tetap dapat berjuang demi kemaslahatan  

terlepas mendapat restu dari partai atau tidak, persoalannya perempuan  

politik harus lebih keras ketika tidak memiliki dukungan dari partai 

politik.
28

 

c. Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif 

Kini, Indonesia bukan lagi berada pada masa saat Kartini terpasung 

haknya, bukan lagi masa pingit dan pembatasan hak-hak bagi perempuan. 

Setidaknya, kaum perempuan yang selama ini mendapatkan mindset 

sebagai pihak kedua bisa bernafas lega. Pasalnya, pemerintah bersama 

DPR telah melakukan tindakan reformasi dalam bidang politik. Kondisi 

yang demikian terbukti dengan hadirnya beberapa paket naskah undang-

undang tentang  politik Yang membawa harapan besar bagi upaya 

memaksimalkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Serta tertuang 

secara legitim pada reformasi undang-undang politik tersebut dalam UU 

No.2 Tahun 2018 Tentang Partai Politik, di dalam nya mengtaur tentang 
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kewajiban parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan sebagai 

pengurus partai sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Ayat 2. Partai politik 

diharapkan mampu meningkatakan partisipasi perempuan dalam 

berpolitik dengan cara memberikan kesempatan untuk dapat terjun dalam 

bidang politik dan meningkatkan kualitas serata memberikan pendidikan 

politik kepada perempuan yang ada di partai politik.
29

 

Menilik kondisi itu, sudah sepatutnya porsi kuota 30% menjadi 

acuan penting kebijakan kesetaraan gender dan saat yang tepat untuk 

segera di implementasikan oleh para pemimpin partai politik dalam 

penentuan dan pengajuan legislative candidate (kader potensial). Karena 

itu, kuota 30% dapat terpenuhi dan kesetaraaan gender yang sedang 

marak di gembar-gemborkan tidak hanya bertitik pada seputaran retorika. 

Berdasarkan UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008  (direvisi pada 2011), 

seperti telah dijelaskan pada paragraf atas bahwa partai politik di 

Indonesia diwajibkan memberikan kuota 30% untuk mengisi struktur 

kepengurusan partai dan juga sebagai kader yang akan masuk dalam 

bursa calon anggota legislatif. Dengan demikian, selalu ada satu nama 

perempuan diantara tiga nama laki-laki. 
30

 

Perbincangan di atas pada dasarnya merupakan tantangan yang 

diemban sendiri oleh kaum perempuan. Mereka, kaum perempuan diberi 

ruang untuk melakukan terobosan baru dalam hal lobi-lobi politisi laki-

laki yang di elitis sekaligus pihak yang mendominasi, ambil sample 
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sebagai contoh sederhan dalam pencalonan untuk anggota legislatif dan 

juga pada saat penentuan nomor urut calon, perbincangan sebisa 

mungkkin terlepas dari pertimbangan dan keputusan akan suara 

terbanyak dalam pemilu mendatang. Hal lain yang perlu dipertimbangan 

adalah budaya politik partai politik yang masih condong sentralistis dan 

patriarkis yang membuat calon legislatif perempuan tidak berkesempatan 

mendapatkan di nomor jadi dan dinominasikan hanya sebagai formalitas 

tanpa kematangan mekanisme pendidikan rekrutmen politik yang 

memadai demi memenuhi kuota 30% yang diamanatkan oleh undang-

undang.
31

 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Partai Politik 

1) DPRD 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian akrab dikenal 

dengan sebutan DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat (parlemen) 

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah bersama dengan 

pemerintah daerah.
32

 

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, Yaitu; 

a) Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi (DPRD Provisi), 

berkedudukan di Provinsi. 

b) Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), 

berkedudukan di Kabupaten. 
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c) Dewan perwakilan rakyat daerah Kota (DPRD Kota), 

berkedudukan di Kota.
33

 

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (Guburnur/ 

Bupati/Wali Kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah,kepala daerah tidak lagi bertanggung 

jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah.
34

 

2) Fungsi DPRD 

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu; 

a) Legislatif,berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah  

b) Anggaran, kewenangan dalam hal angaran daerah (APBD) 

c) Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanan perda dan 

peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah
35

 

3) Tugas, Wewenang Dan Hak 

Tugas dan wewenang DPRD adalah: 

a) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 

b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 

yang dilanjutkan oleh kepala daerah. 

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

dan APBD. 

                                                             
33

 Ibid. 
34

Ibid. 
35

 Ibid.  



46 
 

 

d) Mengusulkan : 

(1) Untuk DPRD Provinsi, pengangkatan/pemberhentian Gubernur/ 

wakil Gubernur pada Persiden melalui Menteri dalam Negeri 

untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. 

(2) Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan/pemberhentian Bupati/ 

wakil Bupati kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur. 

(3) Untuk DPRD, pengangkatan/pemberhentian Wali Kota/wakil 

Wali Kota pada menteri dalam negeri melalui Gubernur. 

(4) Memilih wakil kepala daerah (Wakil Gubernur/Wakil 

Bupati/Wakil Wali Kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan 

Wakil Kepala Daerah 

(5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada kepala 

pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di 

daerah. 

(6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

(7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

(8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan 

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 

masyarakat dan daerah. 

(9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
36

 

DPRD memiliki hal interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapapatan. Anggota DPRD memeiliki hak 

mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, 

imunitas, mengikuti orientasi dan pedalaman tugas, perotokoler, serta 

keuangan dan administrasi. DPRD berhak meminta pejabat Negara 

tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga 

masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak 

dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak 

dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera 

paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). 
37

 

4) Keanggotaan 

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta 

pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. 

Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: 

a) Untuk DPRD Provinsi, berjumlah 35-100 orang 

b) Untuk DPRD Kabupaten/Kota, berjumlah 25-50 orang.
38
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Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan 

menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota 

diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD 

selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang 

baru mengucapkansumpah/janji.
39

 

5) Partai Politik 

Partai politik adalah insitusi yang dianggap penting dan sine qua 

non dalam sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran 

sentral dalam menjaga pluralisme ekspresi politik dan menjamin 

adanya partisipasi politik. Dengan demikian bicara tentang sistem 

demokrasi secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak 

akan dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri.
40

 

Meskipun kata “politik” telah ada semenjak zaman Yunani 

Kuno, kita mesti menunggu tidak kurang dari 23 abad dahulu untuk 

membentuk organisasi politik yang kemudian disebut partai politik 

dalam pengertiannya sekarang. Kira-kira di awal abad ke-19 muncul 

institusi partai politik secara legal di Ingrris. Sementara itu, untuk 

memahami partai politik kita perlu pertama-tama memahami apakah 

politik itu, karena kehadiran partai politik tidak dapat dipisahkan 

dengan “politik” sebagai suatu makna dan aktivitas.
41
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Secara etimologis, kata politik berasal dari bahsa Yunani yaitu 

„polis‟ yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep 

tentang „polis‟ adalah proyek idealis  Plato (428-328 BC) dan 

Aristoteles (384-322 BC). Tujuan Plato melalui konsep ini adalah 

terciptanya masyarakat ideal. Politik kemudian diartikan sebagai 

semua usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan 

masyarakat yang ideal atau lebih baik dibandingkan kondisi sekarang. 

Selanjutnya, Aristoteles menyatakan bahwa “man is by nature a 

political animal” sehingga, politik bukanlah konsep yang diciptakan, 

melainkan sesungguhnya bisa ditemukan dalam diri setiap orang.
42

 

Ide dan pemikiran politik ini dikembangkan dalam karya 

teoritikus zaman Renaissance, yakni Machiavelli. Ia melihat politik 

sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan serta merebut 

kekuasaan absolut. Moralitas dan etika politik menurut Machiavelli 

hanya akan bisa diterapkan apabila metode tersebut efektif dalam 

mencapai dan mempertahankan kekuasaan absolut.
43

 

Pada akhir abad ke-17, John Locke mempublikasikan karyanya 

Second Treatises Of Government yang berdalih bahwa hak asasi 

manusia tidak harus hilang akibat kepatuhan mereka terhadap otoritas 

politik. Dari sini lah dilahirkan konsep “Sovereign”  yang dilihat 

sebagai “Nothing More Than The Personal Embodiment Of Orderly 

Government”. Sementara John Locke melihat bahwa kontrak sosial 
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tidak menghilangkan, melainkan memberikan batasan terhadap 

kebebasan yang merupakan  hak individu. Ide tentang kontrak sosial 

dalam politik kemudian dilanjutkan oleh Jean-Jacques Rousseau, ia 

berargumen bahwa legitimasi dan ototritas politik merupakan hasil 

dari “general-will”(Volonte Generale). Secara implisit konsep 

Rousseau menjamin adanya keberagaman dan kebebasan individu, 

tetapi juga berkeinginan untuk membangun “well-being” dalam 

masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara berbagai 

kepentingan kelompok atau individu tertentu. Sehingga dalam 

masyarakat sangat diperlukan hukum (law) untuk membangun 

konstitusi dan sistemu.
44

  

Secara singkat, pemikiran tentang politik sangat terkait erat 

dengan keberagaman kepentingan, konflik, dan kekuasaan. 

Kepentingan menjadi beragam karena kenyataan menunjukkan bahwa 

masyarakat sosial tersusun oleh individu-individu dan kelompok-

kelompok sosial yang memiliki latarbelakang berbeda. Beragamnya 

kepenatingan dalam struktur dan interaksi sosial sangat berpotensi 

menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, disisi lain sistem 

dan struktur sosialnya sendiri tidak dapat berjalan secara acak. 

Masyarakat membutuhkan sistem keteraturan sosial atau sistem nilai, 

norma, adat-istiadat, hokum yang tertata dengan relative pasti agar 

tidak menimbulkan kekacauan atau kondisi yang tidak menentu. 
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Sistem keteraturan sosial ini hanya akan dapat diwujudakan apabila 

ada kekuasaan yang terlegitimasi. Kekuasaan yang terlegitimasi akan 

memiliki otoritas resmi dan diakui oleh seluruh komponen atau 

sekurang-kurangnya mayoritas penyusunan sistem sosial.
45

 

Siapapun yang terlibat dalam dunia politik akan akrab dengan 

ketiga hal di atas yaitu, kekuasaan, kepentingan, dan konflik. Motif 

utama dalam berpolitik adalah untuk mendapatkan kekuasaan yang 

terlegitimasi. Artinya pihak yang mendapaatkan kekuasaan akan 

memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum 

baik ditingkaat lokal maupun nasioanal. Mekanisme mendapatkan 

kekuasaan ini dilakukan melalui konflik yang diatur oleh sistem 

perundang-undangan. Konflik tidak selalu dikonotasikan kepada hal-

hal negatif. Menurut Amason membagi konflik kedalam dua hal yaitu, 

konflik fingsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional 

adalah konflik yang memberikan ruanag dinamika dan tukar-menukar 

ide dan gagasan. Dalam sejenis ini, konflik menghasilkan hal-hal 

positif seperti kualitas keputusan yang semakin baik dan masing-

masing pihak diberikan kesempatan untuk berperan serta. Sementara 

konflik disfungsional merupakan konflik yang berakibat pada hal-hal 

yang negatif seperti perang dan kehancuran. Biasanya sejenis konflik 

ini tidak terkait dengan tugas dan pekerjaan, tetapi sudah masuk 

kewilayah personal dan individu. Sehingga kritikan kepada suatu 
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institusi dianggap sebagai serangan kepada individu.Dalam dunia 

politik, konflik ini terjadi menurut ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Mekanisme pemilu merupakan salah satu manifestasi 

dari konsep konflik. Tentunya siapapun berkeinginan untuk menjaga 

konflik pemilu fungsional ketimbang disfungsional. Sementara itu, 

keterlibatan dan partisipasi politisi terjun dalam dunia politik tidak 

terjadi dengan sendirinya tetapi, terdapat kepentingan politik yang 

melatarbelakanginya. Entah itu kepentingan untuk berkuasa, 

mendapatkan free vlege ketika menjabat pada jabatan publik, dan 

dapat memeiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kebijakan 

publik. Hal-hal ini merupakan insentif bagi para politisi untuk terlibat 

dalam dunia politik. 
46

 

Menurut sejarah kebenaran fenomena partai politik adalah 

perkembangan terkini dari pergulatan politik. Munculnya partai politik 

dapat ditemukan adiawal abad ke-19 yang dimaksudkan disini tentu 

saja memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda dibandingkan 

dengan pemikiran politik yang telah lama dimulai sejak peradaban 

Yunani Kuno. Demikian juga dengan yang mungkin terjadi dalam 

interaksi politik jauh sebelum itu, pada kebudayaan Cina kuno, Hindu-

India, dan Babylonia. Konflik politik untuk berkuasa memang sudah 

dapat kita temukan pada banyak literature tentang peradaban zaman. 

Tapi, tentu saja perpolitikan yang ada pada saat itu, dan dalam 
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kebudayaan memiliki wajah yang berbeda dengan perpolitikan pada 

zaman ini.
47

 

Bentuk partai politik yang kita kenal pada saat ini muncul dari 

semangat modernitas dalam dunia politik. Kemunculan ini berkaitan 

dengan kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan 

sistem suatu organisasi-biroktratis yang menjamin efisiensi dan 

efektifitas dalam perjuangan politik. Kepentingan dan perjuangan 

politik perlu di organisasi  dan tidak dapat dibiarkan tercerai-berai 

tanpa organisasi. Semakin terangkai semangat kolektifnya, semakin 

meningkaat pula posisi tawar menawar terhadap lawan politik. 

Pengorganisasian kepentingan politik inilah yang melahirkan 

organisai partai politik.
48

 

Organisasi partai politik tidak hanya bertujuan untuk 

mengorganisasi beragam ide, gagasan, kepentingan, dan tuuan politik 

yang sama. Kehadiran partai politik juga snagat terkait dengan sistem 

parlemen. Kompleksitas masyarakat modern tidak dapat diselsaikan 

melalui sistem politik langsung. Begitu beragamnya masyarakat dan 

jumlah wargayang mencapai ratusan juta membuat konsep demokrasi 

langsung yang terjadi pada polis dizaman Yunani kuno semakin sulit 

dilakukan. Sehingga, lahirlah konsep demokrasi tidak langsung 

melalui mekanisme perwakilan.  Partai politik didesain untuk mengisi 

parlemen yang dapat mengontrol eksekutif. Ternyata, dalam 
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perkembangannya kemudian seiring dengan semangat pemnghapusan 

institusi monarki, eksekutif juga perlu dikompetisikan. Sehingga 

partai politik dibentuk tidak hanya untuk memberikan wadah bagi 

kepentingan ideologis yang terdapat dalam segment masyarakat, 

melainkan juga ditujukan untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam 

struktur legislatif dan eksekutif. Inilah dasar dalam sistem demokrasi, 

dimana masing-masing ideologi dalam masyarakat memiliki akses dan 

kesempatan yang sama untuk menmpatakan wakil-wakilnya dijajaran 

legislatif dan eksekutif.
49

 

 

2. Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah 

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan.Secara bahasa pengertian 

fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir 

Syarifuddin, menyebut “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya 

sampai kepada kedalamnya. Kata “faqaha” diungkapkan dalam al-qur’an 

sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalam 

ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. fiqh siyasah adalah bagian dari 

pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan 

dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan 

dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah 

tersebut.
50
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Kata siyasah yang berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus 

dan memerintah, ataupun pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.
51

 Secara terminologis, Abu 

Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan 

serta mengatur keadaan.
52

 Sementara menurut Louis Ma’luf memberikan 

batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun menurut Ibn manzhur 

mendefiniskan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan 

manusia kepada kemaslahatan.  

Fiqh 1siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang 

seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan 

negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan 

oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengn ajaran 

Islam,
53

 guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.
54
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1Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, maka dalam 

tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh 

siyasah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda 

dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy, 

sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu: 1 

a. Siyasah Dusturriyah Syar‟iyyah 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah 

c. Siyasah Qadha‟iyyah  Syar‟iyyah 

d. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah  

e. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah 

f. Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah/Siyasah Dawliyah 

g. Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah
55

 

 

Adapun fiqh siyasah yang diambil oleh peneliti yaitu fiqh siyasah 

Dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara 

warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan 

lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, 

permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara 

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup 

pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah 

dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian 

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dusturiyah mencakup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara 
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umum, disiplin ini meliputi:pertama Persoalan dan ruang lingkup 

(pembahasan), kedua Persoalan imamah, hak dan kewajiban, ketiga 

Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, keempat Persoalan bai’at, 

kelima Persoalan waliyul ahdi, keenamPersoalan perwakilan, ketujuh 

Persoalan ahlul alli wal aqdi, kedelapanPersoalan wazarah dan 

perbandingannya. Keseluruhan persoalan tersebut, dan fiqh dusturiyah 

umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: 

1) Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-quran maupun Hadist, maqasidu syariah, 

dan mangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy 

menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. 

2) Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk 

didalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
56

 

 

a. Pengertian Pemilihan Umum dalam Islam 

Dalam bahasa Arab, Pemilihan Umum disebut dengan al-

intikhabah al-„ammah. Intikhabah merupakan jama‟ muannas salim yang 

artinya memilih,
57

 sedangkan menurut istilah adalah dikembalikannya 

hak memilih kepada umat atau rakyat, menuntut hak-haknya, dan 

membelanya dari hal-hal yang merugikan mereka. 

Dalam sejarahnya, istilah Pemilu dalam Islam memang tidak terlalu 

dikenal. Pemilu muncul di masa-masa kontermporer ini dimana telah 

terbentuk Negara-negara yang banyak bercorak demokrasi bagi Negara 
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mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. 

Namun sejak zaman Khalifah yang empat (Abu Bakar, Umar, Usman, 

Ali) yang oleh Mahomed Ullah disebut periode Republik,
58

 bibit-bibitnya 

telah muncul walaupun dalam bentuknya yang sederhana ini 

sebagaimana terlihat dalam proses pengangkatan Sahabat Nabi, Abu 

Bakar di Tsaqifah Bani Sa’idah sebagai Khalifah pertama melalui 

pemilihan umum yang pada saat itu berbentuk ijma‟  atau kesepakatan 

dari para sahabat. 

Dilihat dari bentuknya, Pemilu dapat disejajarkan dengan Baiat 

yang menurut Ibn Khaldun adalah perjanjian atas dasar kesetiaan. Orang 

yang berbaiat menerima seseorang yang dibaiat menjadi amir atau 

pemimpin dalam melaksanakan urusan kaum muslimin. Informasi dari 

Al-Qur’an yang berkaitan dengan baiat ini adalah surah Al-Fath ayat 10: 

ََّّل ِذٌه َّٱَّإِن َّ ٌَُّب بٌُِعىن  ب َّإِو م  ََّّّلل  َّٱٌُب بٌُِعىو ك  َِّٱٌ ُد ل ٰىََّّّلل  ٌَّ ىُكُثَّع  ب َّف ئِو م  هَّو ك ث  َّف م  ِدٌِهۡمۚۡ ٌۡ َّأ  ف ۡىق 

هََُّّۦ َّو ۡفِسهَِّ ٍۡ ل  ه د َّع  بَّع ٰ ۡهَّأ ۡوف ٰىَّبِم  م  ِظٍٗمبَّف ََّّّلل  َّٱو  ٍُۡؤتٍِِهَّأ ۡجًزاَّع   ٠١س 

Artinya:”Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu 

sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas 

tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya 

akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan 

barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan 

memberinya pahala yang besar”.
59

 

 

Dari konteks yang lebih luas, baiat dapat dipahami sebagai konsep 

perjanjian yang melibatkan dua kelompok yaitu pemerintah dan 
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masyarakat. Dengan kata lain, Pemilu sebagaimana terjadi dalam situasi 

modern sekarang merupakan perluasan dari istilah baiat dalam konteks 

Fiqh Siyasah karena sama-sama mempresentasikan serah terima 

(pemindahan) kekuasaan dari otoritas public kepada imam dan sumpah 

(janji setia) imam untuk menjalankan hokum demi memenuhi harapan 

publik. 

 

 

b. Kepemimpinan Perempuan di Legislatif dalam Islam 

Setelah membentuk partai politik sebagai persyaratan mengikuti 

Pemilu, hal yang perlu dipikirkan oleh umat Islam adalah menentukan 

siapa yang akan mewakilinya dalam pemerintahan sebagai representasi 

suara rakyat. Hal ini merupakan instrumen penting dalam perwakilan 

atau majelis syura yang akan bermusyawarah membentuk consensus 

demi kemaslahatan masyarakat. Dalam membuat konsensus untuk 

menentukan kebijakan public tersebut, musyawarah dalam lembaga  

syura  merupakan jalan terbaik untuk berkonsultasi satu dengan yang lain 

atas nama rakyat.
60

 

Dalam kajian Islam, keterlibatan perempuan dibidang politik pada 

dasarnya tidak dibicarakan secara jelas. Dalam fiqh siyasah  tidak 

disinggung perempuan dalam politik bai sebagai objek maupun subjek. 
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Akan tetapi di dalam Islam terdapat pembahasan mengenai 

kepemimpinan perempuan dibidang politik. 

Dasar hukum yang dijadikan landasan bagi kebolehan perempuan 

untuk berkiprah di kepemimpinan public atau legislative adalah : 

1) Firman Allah SWT yang mengisahkan tentang kepemimpinan Ratu 

Bilqis dalam Surat an-Naml. 

Dalam surat ini diceritakan tentang Negara Saba’ yang makmur 

dan kaya di bawah kepemimpinan seorang ratu yang bijaksana yang 

pada akhirnya beriman kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan 

bahwa Allah SWT tidak melarang perempuan untuk menjalankan 

pemerintah, berkiprah menjadi pemimpin, dan juga mengindikasikan 

bahwa perempuan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.
61

 

2) Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (9) ayat 71 yang artinya :  

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, 

mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang 

munkar mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 

Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
62

 

Ayat ini secara umum dipahami sebagai gambaran tentang 

adanya kewajiban melakukan kerjasama aatara laki-laki dan 

perempuan di dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan 
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amar ma‟ruf nahi munkar. Pengertian amar ma‟ruf mencakup segala 

segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat 

atau kritik kepada penguasa.
63

 

3) Firman Allah SWT tentang Baiat perempuan dalam surat al-

Mumtahanah (60) ayat 12 yang artinya: 

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan 

yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan 

menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak 

akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka 

ada-adakan antara tangan dan kaki mereka tidak akan mendurhakaimu 

dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
64

 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT, menyeru 

Rasulullah agar menerima baiat kaum perempuan. Sebagaimana 

diketahui baiat merupakan salah satu kegiatan politik umat yang 

dilakukan sebagai wujud partisipasi dan kepeduliannya terhadap 

situasi politik yang terjadi.
65

 

Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan 

kepercayaan yang tinggi untuk menjadi khalifah di bumi tanpa 

membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena setiap manusia 
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secara fungsional dan sosial adalah pemimpin yanag sebagaimana 

termaktub dalam surat al-An’am ayat 165 : 

هُى َّ ََّّل ِذيٱَّو  ئِف 
َٰٓ ل ٰ ل ُكۡمَّخ  ع  بَََّّٰٓۡۡل ۡرضَِّٱج  ُكۡمَّفًَِّم  ٖتَّلٍِّ ۡبلُى  ج ٰ َّب ۡعٖضَّد ر  ُكۡمَّف ۡىق  َّب ۡعض  ف ع  ر  و 

ِزٌُعَّ َّس  ب ك  َّر  َّإِن  ات ٰىُكۡمۗۡ إِو هََُّّۡلِعق بةَِّٱء  ََّّۥو  ِحٍُمُۢ فُىٞرَّر   ٠٦١َّل غ 

Artinya:”Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang 

lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-

Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
66

 

 

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai 

khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas 

kekhalifahannya di bumi, sebagaimana mereka harus bertanggung 

jawab sebagai hamba Tuhan.
67

 Dalam bidang kepemimpinan, kita 

bertolak pada status manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka 

bumi adalah sebagai pengemban amanat Allah untuk mengolah, 

memelihara dan mengembangkan bumi.
68

 Inilah tugas pokok manusia, 

tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. 

c. Keterlibatan Perempuan dalam Bangku Legislatif 

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi 

orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat 

oleh pemegang otoritas publik.
69

 Dalam bidang publik, Islam 

memberikan akses yang luas dan adil bagi perempuan dengan membuka 

lebar aktifitasnya di berbagai bidang publik seperti, mencari ilmu, 
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mencari nafkah, melakukan transaksi, kegiatan sosial dan bahkan 

aktifitas politik, sama seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan 

cara terhormat dan bermartabat. Demikianlah Islam telah memberikan 

kebebasan yang sangat besar kepada perempuan untuk berkiprah di ruang 

publik. 

Lembaga yang bertugas menentukan kebijakan publik lazimnya 

disebut lembaga legislative, didalamya terdiri dari perwakilan elemen 

masyarakat. Dalam Islam lembaga legislative sering disebut dengan ahl 

al-halli wa al-„aqd. Walaupun tidak sepenuhnya sama, namun salah satu 

tugas dan fungsi lembaga ini meneyerupai lembaga legislative, yakni 

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. 

Lembaga legislatif di dalam Islam sebenarnya mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat. Pada masa Rasulullah saw. sumber kekuasaan 

legislatif adalah Allah dan dijabarkan oleh Rasulullah saw. dalam 

sunnahnya, baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuannya terhadap 

perbuatan sahabat.
70

 

Pada masa khulafa‟ ar-Rasyidin wilayah kekuasaan Islam semakin 

meluas, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pun semakin 

kompleks, oleh sebab itu para khalifah tidak hanya merujuk pada al-

Qur’an dan Sunnah Nabi untuk memecahkan segala permasalahan yang 

dihadapi, namun mereka juga bertanya kepada sahabat senior. Secara 

                                                             
70

 Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), h. 164. 



64 
 

 

formal, perundang-undangan dan kebijakan publik dilakukan oleh 

khalifah. Sehingga kewenangan legislative pada masa itu belum 

terkonsentrasi dalam sebuah lembaga atau dewan perwakilan, tetapi 

berada di tangan khalifah sendiri sengana dibantu dengan sahabat-

sahabat lainnya. 

Lembaga legislatif atau ahl al-halli wa al-„aqd ini berikutnya 

berkembang dengan bermacam bentuk sesuai dengan pemerintahan yang 

berlaku. Namun ada syarat-syarat umum bagi keanggotaan di dalamnya, 

al-Mawardi menyatakan syarat-syarat tersebut adalah: Adil dengan 

segala syarat-syaratnya, berilmu, dan memiliki wawasan dan sikap 

bijaksana.
71

 

Peran publik merupakan peran politis yang penting bagi 

pemberdayaan dan pembangunan manusia seutuhnya. Sehingga tidak 

mengherankan jika pada masa nabi ditemukan sejumlah aktivis 

perempuan yang berkompeten setara dengan kaum laki-laki. Berdasarkan 

pada al-Qur’an perempuan dengan bebas memasuki semua sektor publik. 

Perempuan diberi kesempatan untuk berekspresi, baik untuk 

berargumentasi maupun berbicara di ruang publik, dari yang menjadi 

mediator konflik, memberikan perlindungan dan suka politik, melakukan 

baiat sampai berjihad.
72

 

                                                             
71

 Imam al-Mawardi, “Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan 

Negara dalam Syariat Islam”, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 3. 
72

 Siti Musdah Mulia, “Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaharu Keagamaan”, 

(Bandung: Mizan, 2005), h. 44. 



65 
 

 

Mengenai peranan perempuan dalam ranah publik ini telah banyak 

digambarkan pada masa Rasul. Di mana pada masa beliau telah banyak 

perempuan yang aktif, yang memiliki kompetensi intelektual dan prestasi 

sosial yang tinggi. Dalam Islam, perempuan dibenarkan aktif dalam 

berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, 

bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, 

selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan 

serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan 

dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya. Al-Qur’an pun 

telah memberikan jaminan kepada perempuan untuk bebas memasuki 

semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan 

sektor publik lainnya.
73

 Dengan adanya jaminan-jaminan tersebut 

menunjukkan bahwasannya Islam tidak hanya membatasi ruang gerak 

perempuan di sektor domestik rumah tangga, melainkan perempuan juga 

diberi kebebasan untuk aktif dalam semua sektor publik. Islam telah 

menempatkan posisi perempuan setara dengan kaum laki-laki serta tidak 

mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan yang tidak adil antara umat 

manusia. 

Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat pada dasarnya 

memiliki hak untuk turut serta mewujudkan kemaslahatan melalui 

perumusan kebijakan publik di lembaga legislatif. Walaupun di masa lalu 

keanggotaan lembaga legislatif cenderung didominasi kaum laki-laki. 

                                                             
73

 Lihat dalam Q.S. an-Nahl 16:97. Q.S. at-Taubah 9:71 



66 
 

 

Namun secara pasti tidak ada ketentuan yang mengharuskan syarat laki-

laki sebagai anggota lembaga tersebut. Mustafa as-Siba’ berpendapat 

bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah melarang keikutsertaan 

perempuan dalam merumuskan kebijakan public (undang-undang). 

Sebab, pembuatan undang-undang niscaya membutuhkan ilmu 

pengetahuan yang luas dan Islam memberikan hak yang sama kepada 

laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
74

 

Salah satu urgensi keanggotaan perempuan di lembaga legislatif ini 

adalah untuk mengakomodir beberapa aspek yang berkaitan dengan 

perempuan. Karena para ulama menyepakati bahwa ada beberapa hal 

dalam masalah perbuatan hukum (kebijakan publik) yang berkaitan 

dengan perempuan dan keluarga yang perlu ditanggapi langsung oleh 

perempuan.
75

 Oleh karena itu keanggotaan perempuan di legislatif 

merupakan keniscayaan yang harus diapresiasi dengan baik. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari 

buku-buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang 

penulis lakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul “keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014” yang disusun 

oleh Noviyanthy Adelina Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kesimpulan 
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yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa periode 2004-2009 jumlah 

anggota dewan di DPRD Sumatera Utara berjumlah 85 orang namun hanya 

ada 5 oranag anggota perempuan yang berhasil duduk di Parlemen. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera 

Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan 

partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30% bagi 

perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur dalam Undang-undang 

No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anngota DPR, DPD, dan 

DPRD, demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

membahasa tentang keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis 

yaitu dalam penggunaan Undang-undang yang dijadikan landasan dalam 

penelitian, penulis menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum dan sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
76

 

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan 

Perempuan di DPRD Kota Salatiga” disusun oleh Ukhty Raqim Jurusan 

Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Imu Sosial Universitas Negeri 

Semarang. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

masih rendahnya ketewakilan perempuan di DPRD. Hal ini menunjukkan 

bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang 
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diperhatikan. Kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya 

partai dalam menjalankan, melaksanakan, dan memperjuangkan kegiatan 

dan kepentingan kaum perempuan sehingga kegiatan tersebut kurang 

bejalan, dan kontriksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama 

kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak 

mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di 

ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini menjadikan minset pada 

perempuan yang tidak mudah untuk dirubah sehingga ia merasa tidak yakin 

dan tidak percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain. Adapun 

persamaan dalam penelitian ini adalah, yakni sama-sama membahas 

Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD, 

dan dalam pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis terletak pada Undang-undang yang digunakan sebagai dasar untuk 

penelitian, penulis menggunkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU No. 8 tahun 2012 

dan Peraturan KPU, dan juga perbedaan wilayah tempat penelitian serta 

waktu penelitian.
77

 

3. Skripsi yang berjudul “Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD 

Kota Yogyakarta Periode 2004-2009” yang disusun oleh ABD. Rohim, 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali 

JagaYogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa perempuan sebagai manusia 
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mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan bebas dan eksistensi sebagi 

perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki, namun hak peremuan 

masih belum berjalan secara maksimal dan masih terdapat problem 

diantaranya praktik 30% keterwakilan perempuan belum diterapkan 

terutama oleh partai politik. Adapun faktor secara sosial perempuan yang 

selalu dipandang sebagai kaum yang biasa diwakilkan aspirasinya oleh 

kaum laki-laki berbagai persoalan yang urgen bagi perempuan akibatnya isu 

dalam pembuatan perda khusus perlindungan bagi perempuan dan kota 

layak anak belum terlaksana. Tingkat kesadaran perempuan dalam 

menyuarakan dirinya belum begitu maksimal dalam politik. Kendati 

demikian, disebabkan oleh cara pandang mereka yang masih beranggapan 

bahwa politik adalah dunia abu-abu dan masyarakat masih kental dengan 

budaya patriarki sehingga perempuan untuk melangkahkan kakinya ke 

sektor publik masih bermasalah. Adapun persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama membahas keterwakilan perempuan 

dan fokus terhadap kendala atau penyebab kurangnya partisiapasi 

perempuan dalam legislatif. Perbedaan dalam penelitian ini, penelitian ini 

berfokus kepada kendala atau problema perempuan dalam DPRD sedangkan 

penulis berfokus pada implementasi pada kuota 30% keterwakilan 

perempuan dalam DPRD.
78
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