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ABSTRAK 

POLITIK GENDER DALAM PERSPEKTIF  

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  

(Studi Pada Pasangan Calon Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori) 

Oleh 

MAILA YUNFA SAFITRI 
 

Politik gender adalah  pembahasan mengenai kedudukan dan status 
perempuan yang terjun dalam dunia politik, yaitu yang berperan sebagai 
seseorang yang berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan publik dan 
memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola negara dengan menjadi 
seorang pemimpin seperti yang dimiliki oleh laki-laki yaitu sebagai pemimpin 
keluarga bahkan negara. Pada dasarnya ingin membuktikan kepada masyarakat 
bahwa perempuan ini memiliki status dan kedududukan yang sama dengan laki-
laki dan juga memiliki peran untuk berpartisipasi dalam politik.  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah tentang bagaimana garis 
kebijakan politik gender dalam partai kebangkitan bangsa dan sejauhmanakah 
usaha yang telah dilakukan oleh PKB untuk merealisasikan kebijakan partai 
mengenai politik gender di Lampung Timur.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui garis kebijakan politik gender PKB dan usaha yang dilakukan oleh 
PKB untuk merealissikan kebijakan partai mengenai politik gender di Lampung 
Timur. Penelitian ini adalah penelitian (Field Researgh). Proses penelitian ini 
yaitu dengan mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan dalam hal 
ini adalah berkenaan dengan  peran seorang perempuan diranah publik apalagi 
menjadi pemimpin yang masih dijadikan perdebatan dalam kehidupan sosial 
masyarakat. Data primer dalam penelitian kali ini adalah (Ahmad Basuki), 
(Maryono), (Ela Siti Nuryamah), dan (Rida Yatul Aliah) DPC PKB Lampung 
Timur serta dokumentasi berupa AD/ART Partai dan kebijakan- kebijakan partai 
terhadap gender, sedangkan data sekundernya  berupa buku-buku kajian tentang 
keperempuanan Metode  yang dipakai yaitu metode interview dan dokumentasi 
data yang diperoleh dan dianalisis secara teliti.  

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa mengenai garis kebijakan 
politik gender dalam Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mengusung seorang 
perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik dengan menjadikannya pemimpin 
daerah merupakah bentuk dari konsistensi PKB dalam menerapkan kebijakan 
partai terhadap gender. Dapat dilihat dari karakteristik perjuangan partai, 
AD/ART partai, kebijakan strategis tentang pemberdayaan perempuan, program 
kerja. Dan hasil muhtamar yang dilakukan oleh partai untuk memperjuangkan hak 
perempuan dan menegakkan demokrasi.  Selain itu, menurut PKB sendiri, untuk 
menjadi pemimpin, bukan dilihat dari jenis kelaminnya tetapi dilihat dari 
kemampuannya dalam arti, cerdas, memiliki pengalaman dibidang politik, dan 



 

 
 

bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. dan usahanya 
dalam merealisasikan kebijakan tersebut, PKB membentuk lembaga khusus 
perempuan yang diberi nama Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa 
(PPKB) dan pelatihan-pelatihan kaderisasi partai yang diikuti oleh semua kader 
tak terkecuali perempuan.  
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MOTTO 

 

������اْلَمْعُروِف  َواْلُمْؤِمنُ������وَن َواْلُمْؤِمنَ������اُت بَْعُض������ھُْم أَْولِیَ������اُء بَْع������ٍض ۚ یَ������أُْمُروَن بِ

�����َالةَ َویُْؤتُ�����وَن  َ َویَْنھَ�����ْوَن َع�����ِن اْلُمْنَك�����ِر َویُِقیُم�����وَن الصَّ َك�����اةَ َویُِطیُع�����وَن هللاَّ الزَّ

َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ ۗ إِنَّ هللاَّ ئَِك َسیَْرَحُمھُُم هللاَّ  َوَرُسولَھُ ۚ أُولَٰ

Artinya: “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) 

 

Hadits Nabi Saw 

“sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lainnya”, 
(HR al-Qodhari dari Jabir). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  
 

Judul skripsi ini adalah “POLITIK GENDER DALAM PERSFEKTIF 

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Studi Pada Pasangan Calon Chusnunia 

Chalim dan Zaiful Bukhori)”. Sebelum melangkah pada pembahasan 

selanjutnya, peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan beberapa pengertian 

dari judul skripsi ini sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam 

memahami skripsi ini. Adapun penegasan dari perkata yang terdapat dalam judul, 

antara lain:  

 Politik Gender berasal dari dua kata yang berbeda yaitu Politik dan 

Gender. Politik diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan 

tujuan.1 Menurut teori Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga 

negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.2  Sedangkan gender menurut Siti 

Musdah Mulia, pengertian gender adalah  peran-peran sosial yang dikontruksikan 

oleh masyarakat. peran-peran tersebut berkaitan dengan tugas, fungsi, hak dan 

kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan.3 Gender disini 

maksudnya adalah suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan  

perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Karna 

                                                        
1 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), Cet. Ke-2, h. 9 
2 Arsyad Sobby Kesuma dan Angga Natalia, Teori-Teori Politik, (Bandar Lampung: 

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 4  
3 Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan, (Yogyakarta: Kibar Pres, 

2008), Cet. Ke-1. 



 

 
 

antara laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin sudah pasti berbeda, 

begitupun secara perilaku dan mentalitasnya. jadi yang dimaksud penulis 

mengenai politik gender dalam penulisan kali ini adalah mengenai peran seorang 

perempuan yang aktif dalam dunia perpolitikan dan sekaligus membuktikan 

bahwa wanita pun dapat berpartisipasi dalam mengurus urusan negara atau 

berkarir di dunia politik dengan menjadi seorang pemimpin.   

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 di 

Jakarta lewat sebuah dekralasi oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dinyatakan 

sebagai partai politik di Indonesia setelah masa reformasi.4  Selain berada dipusat, 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki cabang-cabang disetiap wilayah tidak 

terkecuali wilayah lampung yang disebut dengan DPW Partai Kebangkitan 

Bangsa yang saat ini dipimpin oleh Drs. H. Musa Zainuddin, serta pengurus 

cabang tingkat kabupaten khususnya Lampung Timur yang disebut DPC Partai 

Kebangkitan Bangsa Lampung Timur dipimpin oleh Ahman Basuki, M. Pdi. 

Mengusung pasangan calon untuk bersaing dalam pemilukada serentak tahun 

2015 lalu yaitu seorang perempuan bernama Chusnuni Chalim sebagai calon 

Bupati Lampung Timur.   

Jadi, dari penegasan judul diatas dapat dijelaskan bahwa skripsi ini adalah 

mengungkap dan mengkaji lebih dalam mengenai garis kebijakan dan usaha- 

usaha PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) tentang politik gender dalam 

mengangkat seorang perempuan untuk ikut berperan dalam dunia politik terutama 

                                                        
4 PartaIslam.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-berdirinya-partai-kebangkitan.html. hari 

Saptu, 26 Maret 2015, pukul  22.05 WIB.  
 



 

 
 

menjadi pemimpin daerah. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan 

penelitiannya pada DPC PKB di Lampung Timur yang telah mengusung 

Chusnunia Chalim sebagai Calon Bupati untuk daerah Lampung Timur.  

B. Alasan Memilih Judul  

Suatu hal yang mendasar mengapa penulis memilih judul diatas sebagai 

judul penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penulis melihat bahwasanya diskriminasi yang terjadi terhadap kaum 

hawa itu masih ada. Salah satunya yaitu keraguan jika suatu bangsa 

atau negara dipimpin oleh seorang perempuan. Namun, berbanding 

terbalik dengan pandangan dari PKB, justru malah memberikan 

kesempatan kepada perempuan untuk ikut campur dalam dunia politik, 

dengan mengusung seorang perempuan untuk mengikuti pemilukada 

serentak dalam memperebutkan jabatan Bupati Lampung Timur tahun 

2015 lalu yaitu Chusnunia Chalim selaku kandidat yang diusung oleh 

PKB. 

2. Penulis ingin mengetahui alasan atau pandangan PKB terhadap 

seorang perempuan, sehingga mereka memberikan kesempatan kepada 

perempuan untuk ikut andil dalam memerintah suatu daerah.  

3. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan Jurusan Pemikiran 

Politik Islam dan lokasi penelitian mudah dijangkau dengan sarana dan 

biaya yang tidak berlebihan. 

 



 

 
 

C. Latar Belakang  

Bicara tentang perempuan tidak akan pernah mencapai ujungnya, 

karena Perempuan, menurut sebagian pengamat adalah keajaiban 

kedelapan setelah tujuh keajaiban dunia. Sejak keberadaannya, 

pembahasan soal perempuan sudah menghabiskan berjuta lembar-lembar 

kertas dan jurnal, dari tulisan yang paling ringan, semacam novel, sampai 

kajian serius dimeja seminar. Zaman berubah, musim berganti, saat ini 

pada abad ke- 20  mulai dicirikan dengan bangkitnya semangat pengkajian 

terhadap eksistensi perempuan. Tuntutan-tuntutan berubah sebagai akibat 

dikenalnya istilah emansipasi perempuan. Gerakan perempuan awalnya 

bertolak pada kesetaraan pendapat mengenai dunia kerja antara laki-laki 

dan perempuan. Selanjutnya gerakan emansipasi yang mengusung isu 

gender ini tidak luput merembah dalam bidang politik.  

Politik adalah cara atau taktik yang digunakan oleh seseorang 

untuk mencapai tujuannya dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan 

dan mengatur suatu negara. Sedangkan gender merupakan perbedaan yang 

tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan 

tingkah laku. Gender dapat dikatakan sebagai pembagian peran kedudukan 

dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat 

berdasarkan sifatnya yang dianggap pantas sesuai dengan norma-norma, 

kepercayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. 

Oleh karena itu, gender berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah 

pembagian peran yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, sedangkan 



 

 
 

jenis kelamin adalah perbedaan nampak antara laki-laki dan perempuan 

berdasarkan dengan jenis biologisnya yang merupakan kodrat tuhan yang 

tidak bisa diubah.  

Kata gender pertama kali muncul dikarenakan adanya gerakan 

feminisme yang lahir dan berkembang di belahan dunia barat yaitu Eropa 

pada abad pertengahan. Pada saat itu, gereja memiliki peran penting dan 

kekuasaan penuh, dimana Paus sebagai pemimpinnya mengeluarkan 

dokrin-dokrin atau ajaran yang sangat ekstrim dan tidak sesuai dengan 

kodrat manusia salah satunya perempuan yang menjadi korbannya. Akibat 

dari adanya penindasan terhadap kaum perempuan barat dibawah 

pemerintahan gereja, membuat suara-suara perempuan yang menginginkan 

kebebasan semakin menggema dimana-mana. Karena perempuan barat 

pada saat itu diperlakukan sebagai mahluk yang lemah dan tidak berdaya, 

dapat dilihat dari aspek kehidupannya. Hal inilah, yang kemudian 

mendorong perempuan barat untuk mendapatkan kembali hak individu dan 

hak sipil mereka yang telah dirampas.5 Melalui sejarah ini, lahirlah kata 

gender yang membahas tentang peran-peran sosial yang dikontruksikan 

oleh masyarakat. Dengan adanya pembagian peran tersebut antara laki-laki 

dan perempuan, menimbulkan suatu kondisi yang menunjukkan 

ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. 

ketidakseimbangan ini terjadi dalam bentuk pekerjaan, pendapatan, 

kesempatan, penghargaan, dan lain sebagainya. dari permasalahan inilah, 

                                                        
5  Lihat di googleweblight, tentang sejarah dan perkembangan isu gender 



 

 
 

menimbulkan kesadaran kepada kaum perempuan untuk menuntut haknya 

kembali supaya mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama dengan 

laki-laki tanpa harus memberikan perbedaan antara keduanya. Dimana 

perempuan selalu dinomor duakan dan dianggap lemah.  

Mengenai peran perempuan dalam dunia politik dan menjadi 

pemimpin, kerap dijadikan perdebatan yang timbul dari kalangan 

masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa 

perempuan tidak pantas untuk ikut berpartisipasi dalam hal politik, karna 

itu bukanlah kemampuannya. Melainkan perempuan lebih pantas untuk 

hidup di dalam rumah yaitu mengurusi anak dan suaminya. karena itu 

adalah hal penting dari peran perempuan yang tidak boleh di tinggalkan. 

Permasalahan ini timbul disebabkan dari adanya pembagian peran antara 

laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan berada dalam sector domestik 

sedangkan laki-laki pada sector publik. Masalah pembagian peran secara 

jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah lembaga 

kemasyarakatan tertua dan terkuat yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu 

yaitu semenjak adanya manusia di dunia dan sampai sekarang masih 

bertahan. Pembagian peran tersebut menurut Arif Budiman, perempuan 

berada disekitar rumah tangganya, dengan tugas utama melahirkan dan 

membesarkan anak-anaknya, melayani suami dan anak-anaknya supaya 



 

 
 

rumahtangganya tenteram. Sedangkan laki-laki berada di sektor publik 

atau diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya.6  

Pandangan para ahli sejak zaman dahulu terhadap peran 

perempuan, antara lain dikemukakan oleh Aristoteles, yang beranggapan 

bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap, dan wajar bagi 

laki-laki dewasa menguasai budak-budak, anak-anak, dan perempuan, 

karena perempuan tidak sempurna. Kemudian ide tentang perempuan lebih 

lemah dari laki-laki terus dipertahankan dan disebarkan oleh hampir 

semua ahli filsafat, seperti: Immanuel Kant, menyatakan sulit percaya 

bahwa perempuan punya kesanggupan untuk mengerti prinsip-prinsip. 

Schopenhauer beranggapan perempuan dalam segala hal terkebelakangan, 

tidak memiliki kesanggupan untuk berfikir dan berefleksi.7 Posisinya pada 

laki-laki dewasa dan anak-anak, pada akhirnya perempuan diciptakan 

hanya untuk mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, perempuan 

kerap di berikan batasan-batasan yang dapat membuat haknya sebagai 

mahluk sosial yang memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki 

dibatasi. Seperti halnya mengenai peran perempuan dalam politik, jika 

dilihat dari hukum Islam ada pendapat yang memperbolehkan dan yang 

menolak, dilandaskan dengan Al-Qur’an dan hadits. Seperti contoh ada 

yang berpendapat bahwa perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin 

berdasarkan dengan Hadits Nabi saw, yang berbunyi: “tidak akan 

                                                        
6 Siti Hariati Sastriyani, Women In Public Sektor (Perempuan di Sektor Publik), 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), Jurnal, h. 115   
7 Ibid, h. 116 



 

 
 

sejahtera sebuah bangsa yang menyerahkan segala urusannya kepada 

wanita.”’” (H.R. Al-Bukhori).8 

Hadits ini sering digunakan oleh sebagian para ulama untuk menentang 

peran perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, kemudian ada juga 

yang memperbolehkan dengan mengunakan Q.S An-Nisa’: 1, yang 

menjelaskan bahwa asal penciptaan manusia laki-laki dan perempuan 

adalah sama, sehingga tidak boleh ada perbedaan. Dari hal-hal tersebut 

membuat perdebatan yang terjadi antara para tokoh Islam mengenai 

keikutsertaan perempuan menjadi seorang pemimpin. 

Indonesia adalah negara berkembang yang menganut sistem 

demokrasi. Dapat dikatakan  dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini 

artinya bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu 

negara. Jargon demokrasi sangat sering menyuarakan hak-hak setiap 

individu sebagai warga negara, salah satunya adalah hak untuk berpolitik. 

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia 

memiliki hak dan kedudukan yang sama, baik untuk memperoleh 

pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan politik, itu artinya negara 

Indonesia tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan, mereka 

semua wajib mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. 

Begitupun dengan keikut sertaan perempuan dalam mengatur negara 

dengan menjadi seorang pemimpin itu pun diperbolehkan dalam aturan 

negara asalkan ia mampu dan menguasai di bidang tersebut. Selain itu, 

                                                        
8 Abu Yasid, Fikih Politik, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 86. 



 

 
 

perempuan di Indonesia juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih 

sebagai anggota parlemen sejak pertama kali diadakannya pemilu pada 

tahun 1955.   

Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

pencalonan 30% keterwakilan perempuan dalam politik untuk menjadi 

anggota dewan di Parlemen. Dan ini adalah kesempatan bagi kaum 

perempuan sendiri untuk membuktikan kemampuannya dalam dunia 

politik. Negara telah memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap 

warga negaranya baik perempuan maupun laki-laki, muslim maupun non 

muslim, kaya  maupun miskin, diberikan haknya untuk ikut serta dalam 

berpolitik.  

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu 

instrument untuk menyalurkan aspirasi, partisipasi, dan kepentingan 

warga negara, baik yang diperankan oleh kaum perempuan maupun laki-

laki. Seperti yang tertuang dalam mabda’ siyasi partai yang dijadikan 

sebagai sikap dasar perjuangan partai untuk menentukan arah gerakan 

dari kebijakan yang dibuat.9 Sebagai partai yang berasaskan pancasila dan 

bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka, maka peneliti memandang 

perlu dan penting untuk menelaah dan meneliti secara lebih mendalam 

untuk mengetahui sejauhmana pandangan dan implementasi garis 

perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didalam menadvokasi 

                                                        
9 http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-siyasi, mengetahui Mabda’ Siyasi Partai Kebangkitan 

Bangsa. 
 



 

 
 

peran-peran politik perempuan di Indonesia khususnya di Lampung 

Timur sebagai fokus dalam penelitian tersebut.   

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

a) Bagaimana garis kebijakan politik gender dalam Partai Kebangkitan 

Bangsa? 

b) Sejauhmanakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan 

Bangsa untuk merealisasikan kebijakan partai mengenai politik gender di 

Lampung Timur? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a) Garis kebijakan politik gender dalam Partai Kebangkitan Bangsa. 

b) Sejauhmana usaha-usaha yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa 

untuk merealissikan kebijakan partai mengenai politik gender di Lampung 

Timur.  

Kegunaan penelitian : 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya 

mengenai kajian politik gender. Dimana pembahasannya kali ini 



 

 
 

berkaitan dengan peran perempuan dalam dunia politik. Buku-buku 

yang dapat dibaca antara lain: terkait dengan, kiprah politik 

Muslimah, Bolehkah Wanita Jadi Imam Negara, dan buku lainnya 

yang berkaitan dengan peran perempuan dalam dunia politik 

maupun masyarakat. 

2. Secara Praktis 

Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis maupun 

pembaca mengenai garis kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa 

mengenai politik gender dan untuk mengetahui langkah-langkah 

yang telah dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk mereal

isasikan kebijakan partai mengenai peran perempuan dalam politik.  

F. Tinjauan Pustaka   

Sepengetahuan penulis, karya ilmiah yang berbentuk penelitian atau buku 

yang permasalahannya mengenai politik gender dalam perspektif Partai 

Kebangkitan Bangsa, pernah dikaji dan diteliti oleh peneliti terdahulu, antara lain:  

1. Pertama, tentang “Peran Politik Perempuan Dalam Partai Kebangkitan 

Bangsa”, karangan Yulita, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008. 

Karya ilmiah ini berfokus pada kajian pada persoalan peranan perempuan 

dalam wilayah politik, dan lebih mendalam membicarakan perannya di 

Partai Kebangkitan Bangsa.  

Adapun beberapa perbedaan yang dimiliki antara judul penelitian diatas 

dengan penelitian penulis antara lain:   



 

 
 

a. Dilihat dari masalahnya, penelitian diatas membahas tentang 

bagaimana PKB mengakomodir kepentingan perempuan, mengetahui 

bagamana sepakterjang politik perempuan PKB di parlemen, dan 

dampak serta pengaruhnya terhadap dinamika politik partai. sedangkan 

penelitian penulis mengangkat masalah tentang bagaimana garis 

kebijakan PKB terhadap politik gender dan usahanya untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

b. Dilihat dari teorinya, penelitian diatas lebih memfokuskan pada 

pembahasan  teori perempuan perspektif Islam dan peradabannya di 

kehidupan politik, sedangkan teori penelitian penulis lebih 

memfokuskan tentang peran perempuan dilihat dari perspektif gender 

serta dipadukan dengan tugas dan fungsi dari partai politik dalam 

memberikan kesetaraan gender.  

c. Lokasi dan waktu penelitian, penelitian diatas dilakukan langsung di 

DPP PKB pada tahun 2008 lalu, sedangkan penelitian penulis 

bertepatan di DPC PKB lampung Timur. tentunya dengan subjek/objek 

yang berbeda.  

Sedangkan persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan PKB dalam melibatkan 

perempuan di dunia politik dengan melihat dari kebijakan yang dibuat oleh PKB.  

2. Kedua, tentang “Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Damar 

Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Di Bandar Lampung”. karangan 



 

 
 

Nurhayati, Jurusan Sosiologi Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Tahun 

2008.  

Perbedaannya adalah karya ilmiah ini berfokus pada kajian LSM DAMAR 

Lampung sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam 

bidang advokasi perempuan berupaya menegakkan keadilan bagi perempuan dan 

membangun serta memberdayakan perempuan sesuai dengan porsi dan hak-

haknya. Salah satunya adalah upaya memberdayakan hak-hak politik perempuan 

Indonesia khususnya di Bandar Lampung dalam pembangunan. Sedangkan 

penelitian penulis, berfokuskan pada bagaimana pandangan PKB terhadap peran 

perempuan dalam politik dengan melihat dari garis kebijakan PKB dan 

implementasinya dalam menerapkan kebijakan tersebut. 

 persamaanya adalah sama-sama membahas tentang hak politik 

perempuan.  

3. Ketiga, tentang “Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara 

Menurut Pandangan Islam: Studi Pemikiran Patima Mernissi”. Karangan 

Safitri, jurusan Pemikiran Politik Islam IAIN Raden Intan Lampung, tahun 

2011.  

Perbedaannya adalah karya ilmiah ini berfokus pada kajian untuk 

menganalisis kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara menurut 

pandangan Islam yang berlandaskan pada Al-qur’an dan Hadits yang ditawarkan 

oleh pemikiran Fatima Mernissi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada 

pandangan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap gender dengan mengangkat 

seorang perempuan untuk menjadi pemimpin.   



 

 
 

persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kepemimpinan 

seorang perempuan.  

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan 

atau “field research”. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi 

penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang 

dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, 

atau masyarakat.10 Proses penelitian ini yaitu dengan mengangkat 

data dan permasalahan yang ada dilapangan dalam hal ini adalah 

berkenaan dengan  peran seorang perempuan diranah publik apalagi 

menjadi pemimpin yang masih dijadikan perdebatan dalam 

kehidupan sosial masyarakat. dengan mengusung judul tentang 

Politik Gender dalam Perspektif Partai Kebangkitan Bangsa. 

b. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif  yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak 

                                                        
10 Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h. 46 



 

 
 

atau sebagaimana adanya.11 Dalam hal ini penulis akan meneliti 

terkait dengan persfektif PKB terhadap politik gender. Dimana 

subjek penelitian ini berupa ide, gagasan, pendapat pribadi dari 

masing-masing informan yang penulis teliti.  Sedangkan objektifnya 

dilihat dari aturan-aturan atau kaidah-kaidah PKB.  

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 adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.12  

Penulis menjadikan Aparat pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di DPC 

Lampung Timur sebagai sumber utama dalam mencari data-data yang diperlukan 

oleh peneliti, yaitu: Ketua DPC (Bapak Ahmad Basuki), Bendahara DPC PKB 

(Bapak Maryono). pengurus perempuan DPC PKB (ibu Ela Siti Nuryamah dan 

Ibu Rida Rotul Aliyah) Dan dokumen-dokumen yang diperlukan berupa AD/ART 

partai, Surat Keputusan DPP PKB, dan hal lain yang dibutuhkan.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk 

umum oleh lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data 

                                                        

11 Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 
63. 

12 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2002), h. 81. 



 

 
 

sekunder disebut juga dengan data tersedia.13 Data sekunder merupakan data 

pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literature, karya-karya 

dan dokumentasi terkait objek penelitian. Berdasarkan penjelasan ini, maka yang 

akan dijadikan data sekunder dalam penelitian kali ini, berupa buku-buku kajian 

tentang keperempuanan seperti: buku yang berjudul Menuju Kemandirian Politik 

Perempuan, Women In Public Sector, Gender Dan Pembangunan, Bolehkan 

Perempuan Menjadi Imam Negara, Dan Artikel Yang Membahas Tentang 

Penerapan Kebijakan Afirmasi Dan Pola Rekrutemen Calon Anggota Legislatif 

Partai Kebangkitan Bangsa, serta dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan baik 

dari berita langsung maupun web site.  

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data 

yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data 

kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data 

yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

a. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

a. Wawancara (interview) 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner 

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari responden. Dalam metode interview terdapat dua 

                                                        
13 Ibid  



 

 
 

cara yang dapat digunakan yaitu interview tepimpin dan bebas terpimpin.  

interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan 

membawa sederatan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud 

dalam interview terstruktur.14 Sedangankan interview bebas terpimpin yaitu 

kombinasi dari interview terpimpin dan tidak terpimpin.  

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tak 

terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai 

apabila ternyata ia menyimpang.15 

Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada informan untuk 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara 

bebas dan mendalam. Pada prinsipnya  sama dengan metode angket. 

Perbedaanya pada angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan 

pada wawancara. Pertanyaan diajukan secara lisan. 

Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman 

wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat 

dimengerti oleh pengumpul data, sebab dia lah yang akan menanyakan dan 

menjelaskan kepada responden. 

                                                        
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1998), h. 145-146 
15 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h.85 . 



 

 
 

Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai 

informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan observasi 

semata, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Pimpian DPC Partai 

Kebangkitan Bangsa Lampung Timur dan kader sekaligus pengurus perempuan 

yang ada di partai. 

b. Dokumentasi 

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, 

kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan 

kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada 

tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal 

katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data yang 

telah dituliskan  dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, dan sebagainya.16 Dengan demikian, metode dokumentasi adalah 

sumber data tentang informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk 

tulisan maupun foto-foto yang dibutuhkan. melalui data dokumentasi ini penulis 

memperoleh data yang bersifat dokumentatif yaitu berupa AD/ ART partai, flat 

foum, dan keputusan organisasi partai mengenai aturan yang berkaitan dengan 

kebijakan yang dibuat oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang keikut 

sertaan perempuan dalam dunia politik.  

 

 

                                                        

16Ibid., h. 149. 



 

 
 

c. Observasi  

Menurut Kartini Kartono metode Observasi adalah pengamatan pencatatan 

dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, 

observasi sebenarnya pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung.17 Menggunakan metode ini, penulis dapat berhubungan dengan 

objek penelitian yang diteliti sehingga data yang diperoleh mempunyai sifat 

obyektif.  

Data yang diperoleh melalui observasi diantaranya mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh PKB dalam usahanya untuk merealisasikan 

kebijakannya terhadap gender yaitu dengan melibatkan peran perempuan dalam 

ranah politik. salah satunya seperti yang ada di DPC PKB Lampung Timur.  

d.  Metode Analisa Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, 

maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah 

terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data 

yang diperoleh dari lapangan selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan 

teknik analisis kualitatif. teknik analisa kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-

kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil 

suatu kesimpulan.18 

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir 

induktif. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

                                                        
17 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, … …, Op.Cit, h. 136 
18 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993), 

h. 132. 



 

 
 

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 

yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

BAB II 

 POLITIK GENDER DAN PARTAI POLITIK  

 

A. POLITIK GENDER  

1.  Pengertian Politik Gender 

Politik gender berasal dari dua kata yang berbeda yaitu politik dan gender. 

Menurut Inu Kencana Syafiie, pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup 

negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang 

mempengaruhi hidup masyarakat.19 sedangkan Miriam Budiardjo politik (Politcs) 

adalah ”bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melakukan 

tujuan-tujuan itu”.20  Secara umum politik sering didefinisikan sebagai ilmu dan 

sebagai seni maupun praktik tentang pemerintahan yang di dalamnya terdapat 

aspek kekuasaan yang terorganisir, institusi-institusi kekuasaan, ataupun 

perlawanan-perlawanan. Konsep politik ini hampir selalu dihubungkan dengan 

pemerintahan negara sehingga lebih  mengacu pada hubungan kekuasaan yang 

lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum 

dengan berbagai kategori berbeda yang terimplikasi di dalamnya misalnya gender, 

kelas, golongan usia, etnisitas, dan sebagainya.  

                                                        
19 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-2, h. 9 
20 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama,  

2006) ,h. 29 



 

 
 

Gender menurut bahasa artinya jenis kelamin.21 Kata gender sering 

diartikan sebagai kelompok laki-laki atau perempuan yang dibentuk bukan oleh 

karena perbedaan biologis manusia tetapi karena kontruksi sosial.22 Istilah seks 

atau jenis kelamin bersifar biologis dan gender bersifar Psikologis, sosial, dan 

budaya. Gender diartikan sebagai pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar 

maupun tidak sadar, bahwa seseorang tergolong dalam jenis kelamin lain, seperti 

yang didefinisikan oleh Lesswell dalam buku karangan Remiswal.23  

Menurut Oakley gender berarti perbedaan bukan biologis dan bukan 

kodrat tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah 

kodrat tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan pengertian 

gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang 

dikontruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat dan bukan 

ketentuan tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) 

melalui proses sosial dan kultural yang panjang.24  

Menurut Siti Musdah Mulia, pengertian gender adalah  peran-peran sosial 

yang dikontruksikan oleh masyarakat. peran-peran tersebut berkaitan dengan 

tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan 

perempuan.25 Mengenai definisi gender, dapat disimpulkan bahwasanya 

pengertian gender dan jenis kelamin itu berbeda. Gender lebih menekankan  pada 
                                                        

21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi ke-4, h. 439. 

22  Siti Hariati Sastriyani, Women In Public Sektor (Perempuan di Sektor Publik), 
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), Jurnal, h. 507 

23 Remiswal, Menggugat Partisipasi Gender Di Lingkungan Komunitas Lokal, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet-1, h. 12. 

24 Http://www.sistempengetahuansosial.com/2016/04/pengertian-gender-menurut-
beberapa-para.html?m=1. Diakses pada Tanggal 30 Oktober 2016. 

25 Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan, (Yogyakarta: Kibar Pres, 
2008), Cet. Ke-1. 



 

 
 

peran serta kedudukan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki berdasarkan 

dengan kemampuannya dan juga pandangannya dalam masyarakat, sedangkan 

jenis kelamin lebih menekankan pada perbedaan biologis yang dimiliki antara 

laki-laki dan perempuan, atau lebih pada kodrat yang diberikan oleh tuhan dan 

tidak bisa diubah. Seperti perempuan bisa menghasilkan keturunan sedangkan 

laki-laki tidak.  

Pengertian politik gender menurut Mansour Fakih, merupakan 

pemberdayaan politik perempuan berkaitan dengan upaya pemberdayaan hah-hak 

politik perempuan. hak-hak politik disini meliputi keberadaan dan kehidupan 

politik secara luas, baik dalam praktek kehidupan sehari-hari, masyarakat, hingga 

penetapan kebijakan oleh negara, terutama menyangkut proses pengambilan 

keputusan dan pengendalian kekuasaan.26 Jadi yang di maksud politik gender 

disini adalah berusaha untuk membahas mengenai kedudukan dan status 

perempuan yang terjun dalam dunia politik, yaitu yang berperan sebagai 

seseorang yang berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan publik dan 

memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola negara dengan menjadi 

seorang pemimpin seperti yang dimiliki oleh laki-laki yaitu sebagai pemimpin 

keluarga bahkan negara. pada dasarnya ingin membuktikan kepada masyarakat 

bahwa perempuan ini memiliki status dan kedududukan yang sama dengan laki-

laki dan juga memiliki peran untuk berpartisipasi dalam politik.  karena status dan 

kedudukan itu bisa didapatkan dan bisa diubah sesuai dengan perkembangan 

zaman yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, dengan adanya politik 

                                                        
26 Siti Hariati Sastriyani, Women In Public Sektor (Perempuan di Sektor Publik),… …, 

Op.Cit, h. 458  



 

 
 

gender berusaha untuk menjelaskan tentang peran dan kedudukan yang dimiliki 

oleh seorang perempuan maupun laki-laki di dalam bidang politik, supaya 

diantaranya tidak terdapat perbedaan serta memberikan kebebasan untuk 

mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai mahluk sosial. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kedudukan merupakan tempat 

seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

seseorang mempunyai beberapa kedudukan karena orang itu, biasanya ikut serta 

dalam berbagai pola kehidupan.27 Sedangkan status menurut Raph Liston dalam 

buku karangan Daud Ali, menyatakan ada dua macam status yaitu pertama,  

Ascribed status yaitu kedudukan yang diperoleh karena kelahirannya. Misalnya: 

anak seorang bangsawan memperoleh  kedudukan sebagai bangsawan, kedua, 

Achieved status adalah kedudukan yang diperoleh seseorang karena usaha dan 

kemampuannya. Kedudukan ini terbuka bagi siapa saja asal ia mampu memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan untuk memperoleh kedudukan tersebut.28 

 Perdebatan Peran Domestik dan Publik Tentang Perempuan    

  Peran secara bahasa adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.29 peran perempuan sebaga 

domestik yaitu aktifitas yang dilakukan di dalam rumah  dan biasanya tidak 

dimasukkan untuk mendatangkan penghasilan melainkan untuk melakukan 

kegiatan kerumahtanggaan. Sedangkan peran publik yaitu segala aktifitas 

perempuan diluar rumah dan bertujuan untuk mendapatkan pengahasilan. Hal 

                                                        
27 Daud Ali, dkk. Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1998), h. 19. 
28  Ibid, h. 20. 
29  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), Edisi Ke-3, h. 854. 



 

 
 

inilah yang sering menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat mengenai 

peran tersebut. Karena jika perempuan memiliki peran ganda dengan membagi 

waktu antara urusan disektor domestik dan publik ditakutkan adanya 

permasalahan yang mungkin akan terjadi jika salah satu peran itu terbengkalai.  

  Peran dan kebutuhan gender perempuan terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

Peran Reproduktif yaitu peran yang menitikberatkan pada kodrat perempuan 

secara biologis yang tidak dapat dihargai dengan nilai uang atau barang. Seperti 

peran ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan. Peran ini 

diikuti dengan mengerjakan kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah. yaitu peran 

perempuan dalam rumah tangga antara lain: sebagai anggota keluarga, ibu rumah 

tangga, istri, pendidik anak-anak, dan sebagai pemelihara kesehatan masyarakat.30 

Peran produktif yaitu perempuan sebagai pencari nafkah untuk membantu 

perekonomian keluarganya, dan peran sosial yaitu kebutuhan perempaun untuk 

mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Tingkat peran berbeda-beda sesuai 

dengan budaya/ kondisi dan dengan mengetahui kemampuannya.  Namun dalam 

hal ini, peran perempuan sudah banyak mengalami perubahan akibat dari adanya 

kesetaraan gender yang menginginkan perempuan memiliki peluang yang sama 

dengan laki-laki. 

  Kesetaraan gender disini dimaksudkan sebagai kesetaraan di depan 

hukum, kesetaraan peluang termasuk kesetaraan dalam memperoleh akses dan 

investasi sumber daya manusia dan sumber-sumber produktif lainnya, serta 

                                                        
30  Muhammad Koderi, Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insani, 

1999), h. 54. 



 

 
 

kesetaraan imbalan bekerja dan kesetaraan hak bersuara.31 Dalam hal ini salah 

satu faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah ekonomi. Yang 

mengharuskan perempuan bekerja diluar rumah untuk mendapatkan penghasilan.    

  Para perempuan selalu bekerja. Kita datang dari tradisi berabad-abad yang 

lalu tentang pekerja rumahan, dibayar dan tidak dibayar: tradisi masa lalu dan 

masih berlangsung tentang eksploitasi perempuan dan remaja putri yang 

menurunkan skala ekonomi, yang dipaksa masuk ke dalam situasi 

ketidakberdayaan dari pekerja rumahan, prostitusi, pekerja pabrik. Sekarang ada 

sekelompok perempuan yang meningkatkan skala ekonomi, yang memiliki 

keterampilan dan pendidikan atau memilih untuk membesarkan anak-anak 

mereka, yang kemudian wajib melakukan kerja paruh waktu seberapa mereka 

mampu. Wanita ditempat kerja masih dalam konteks sejarah, sesuatu yang baru.32  

  Perintis-perintis yang membuat tonggak baru pada akhir abad 19 dan awal 

dari dekade yang terakhir membuka jalan bagi perempuan lain untuk menerima 

pendidikan yang sama serta kesempatan-kesempatan profesional. Perempuan 

harus masuk ketempat kerja dengan jaminan adanya upah yang setara, status 

setara, dan kesempatan setara. Hal inilah yang menimbukan suatu perubahan yang 

terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan peran perempuan yang 

menginginkan adanya kesetaraan dengan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan 

yang sama.  

                                                        
31  Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia Engendering Development, Pembangunan 

Perspektif Gender, Melalui Perspektif Gender Dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi, (Jakarta: 
Dian Rakyat, 2005), Cet-1, h. 35. 

32 Anne Dickson, Women, at Work  Wanita  Di Tempat Kerja, (Jakarta: PT Gramedia 
Widiasarana Indonesi, 2001), h. 139. 



 

 
 

  Penjelasan diatas mengenai perdebatan peran perempuan sebagai domestik 

maupun publik adalah membicarakan mengenai boleh atau tidaknya perempuan 

untuk bekerja di luar rumah selain mengurusi pekerjaannya sebagai seorang 

perempuan yang tidak bisa ditinggalkan.  

2. Pendapat Para Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Politik  

Masih terdapat silang pendapat dikalangan ahli hukum Islam tentang peran 

politik kaum perempuan. Bolehkan kaum perempuan menjadi pemimpin? 

sementara pro-kontra tetap ada. Ternyata perempuan-perempuan yang menjadi 

pemimpin tetap eksis dan jalan terus.  Kepemimpinan perempuan, telah menjadi 

kenyataan sejarah yang tidak terbantah lagi. Menghadapi ini hukum Islam turut 

berbicara, para ulama dari berbagai mazhabnya mengemukakan pendapat secara 

tidak seragam sehingga para kepemimpinan perempuan tetap menjadi polemik 

antara yang mendukung dan yang menolaknya. Pertanyaannya bagaimana 

sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan? jika 

boleh, bagaimana argumentasinya? jika tidak boleh, apa pertimbangannya?. 

Dalam sebuah hadits nabi pernah bersabda, artinya: “ Diriwayatkan dari Abu 

Bakar, (ia berkata): ‘sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku lantaran 

kalimat yang aku dengar dari rosulullah pada perang jamal, ketika aku hampir 

terjebak ikut perang jamal’. Selanjutnya ia berkata:’ ketika berita Persia telah 

mengangkat seorang putri Kisra sebagai ratu, hal itu sampai pada Rosulullah, 

kemudian beliau bersabda: “tidak akan sejahtera sebuah bangsa yang 

menyerahkan segala urusannya kepada wanita.”’” (H.R. Al-Bukhori).33  

                                                        
33 Abu Yasid, Fikih Politik, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 86. 



 

 
 

Hadits ini seolah-olah menjelaskan bahwa kaum perempuan dilarang keras 

untuk ikut berperan dalam politik bahkan diharamkan dengan menjadi seorang 

pemimpin. Hampir seluruh ulama yang melarang keterlibatan perempuan menjadi 

pemimpin mengacu pada hadits ini sebagai dalil. Di belakang itu, mereka 

memberikan argument penguat bahwa perempuan adalah mahluk yang kurang 

akalnya, tidak kuat fisiknya, dan labil mentalnya. Karenanya ditutup peluang bagi 

perempuan untuk menempati jabatan kepemimpinan pada segala bidang yang 

mengurusi orang banyak.  

Penjelasan diatas seakan-akan para ulama yang paham akan hukum Islam 

menentang akan kepemimpinan perempuan karena beberapa alasan dan 

didasarkan dengan hadits nabi tersebut. Namun, walaupun demikian, terdapat 

sebagian ulama juga yang memperbolehkan perempuan untuk ikut serta dalam 

politik seperti Imam Abu Hanifah, memperbolehkan kaum perempuan menjadi 

hakim, itupun dalam perkara hukum perdata, bukan pidana. Dan Imam Jarir ath-

Thabari dalam karangan Abu Yasid, menyatakan justru memperbolehkan 

perempuan menjadi pemimpin disegala bidang.34 

Dari aspek dalil, hadits tersebut sebenarnya kurang cukup syarat untuk 

dijadikan pelarangan keterlibatan perempuan menjadi pemimpin. Sebab,  Menurut 

ushul fiqh sebuah nas baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (pengharaman) 

jika memuat setidaknya hal-hal berikut:35 

1. Secara redaksional, nash tersebut dengan tegas menyatakan haram. 

2. Nash tersebut dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi. 

                                                        
34 Ibid, h. 87. 
35 Ibid  



 

 
 

3. Nash tersebut di iringi oleh ancaman siksa (uqubah) 

4. Menggunakan redaksi lain menurut gramatika bahasa arab 

menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.  

Sedangkan hadits diatas hanya menggunakan kata “tidak akan beruntung”, yang 

tidak bisa kita artikan sebagai pelarangan haram.36 Dalam latar belakang sosialnya 

dapat dijelaskan bahwa hadits ini merupakan komentar Nabi yang ditujukan 

kepada bangsa Persia yang mengangkat putri kaisar sebagai seorang ratu. 

Jangkauan hadits ini tidak melebar terhadap persoalan yang lebih luas. Menurut 

Prof. Dr. M. Quraish Shihab, hadits ini khusus berlaku pada masyarakat Persia 

pada masa itu bukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan. Karena 

tidak ditemukannya indikasi yang menunjukkan bahwa hadits tersebut berlaku 

umum. Dilihat lagi bahwa keluarnya hadits ini adalah kekhususan sebabnya bukan 

dari keumuman lafal.37 Dengan pemikiran demikian, jadi sangatlah jelas bahwa 

hadits tersebut tidak melarang secara tegas seorang perempuan menjabat sebagai 

pemimpin.  Jika yang dijadikan alasan adalah asumsi bahwa perempuan memiliki 

nalar dibawah laki-laki, sebagaimana argument yang dikemukakan sebagian ahli 

hukum Islam, maka alasan ini dapat dimengerti, sebab perempuan pada saat itu 

minim akses informasi akibatnya perempuan tidak dapat mengetahui masalah 

secara kompreherensif. Selain itu, terdapat pendapat-pendapat para ulama tentang 

peranan politik perempuan yang berhubungan dengan hak-hak perempuan, ada 

tiga, yaitu: 

                                                        
36 Ibid  
37 Ibid, h. 8. 



 

 
 

1. Pendapat yang memandang bahwa Islam melarang hak politik perempuan 

2. Pendapat yang tidak melihat adanya larangan peranan politik perempuan 

3. Pendapat bahwa hak politik bagi perempuan itu tidak ada kaitannya 

dengan agama ataupun undang-undang, melainkan merupakan satu 

masalah social dan politik saja.38  

Jadi dari penjelasan diatas, persoalan mengenai keikutsertaan perempuan 

dalam dunia politik masih banyak terdapat perdebatan yang terjadi baik dari 

kalangan para ulama maupun masyarakat, karena mereka memiliki pendapat dan 

penilaian  yang berbeda-beda. 

4. Posisi Politik Perempuan dalam Undang-undang   

UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur persamaan hak dan 

kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya sebagai warga negara 

Indonesia. Antara lain disebutkan persamaan hak dalam memperoleh lapangan 

pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat 

dan berkumpul serta persamaan hak dalam mengeluarkan pendapat.39 Jelasnya 

Berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27: (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya; (2) tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  

                                                        
38 Achmad Satori Ismail, Golput Haram Golput Halal”kewajiban Memilih Pemimpin 

Amanah”,.. .., Lok.Cit, h. 172. 
39 Muhammad Koderi, Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara,.. .., Lok.Cit, h. 45. 



 

 
 

Pasal 29: (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.  

Pasal 30: (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

usaha pembelaan negara. 

Pasal 31: (10) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.40   

 Selain itu, terdapat pula undang-undang dan peraturan pemerintah RI 

nomor 40 dan 56 tentang pengawasan dan penghapusan diskriminasi, ras, dan 

etnis. Terdapat pada Bab VI  tentang hak, kewajiban, dan peran serta warga 

negara,  pada bagian pertama tentang hak dan kewajiban warga negara, terdapat 

beberapa pasal,  Antara lain: 

Pasal  9 berbunyi: setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang 

sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa 

perbedaan ras dan etnis.  

Pasal 11 berbunyi: setiap warga negara berperan serta dalam dalam upaya 

penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras 

dan etnis.41  

 Bunyi UUD tersebut sudah menjelaskan, bahwa negara Indonesia 

memberikan pelayanan serta hak dan kedudukan yang sama  untuk seluruh warga 

negara nya baik perempuan dan laki-laki, miskin dan kaya, Islam dan non Islam. 

                                                        
40  Ibid, h. 46. 
41 Undang-Undang RI dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 dan 56 Tentang 

Pengawasan Dan Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis Tahun 2011-2012, (Jakarta: CV 
Tamita Utama, 2012), h. 35 



 

 
 

UUD ini sebagai dasar dalam menentukan aturan baru yang dibawahnya karena 

masih bersifat umum. Dan untuk hal-hal yang lebih khusus tentu ada undang-

undang dibawahnya yang mengatur sesuai dengan aturan dasar diatasnya. 

Menurut pendapat Annisa Fitri Dwi Mardiah, dari hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa peraturan yang menyertakan keterwakilan perempuan dalam politik terdapat pada 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, terdapat enam pasal yang 

mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu untuk menjadi 

anggota dewan atau parlemen. Pasal-pasal tersebut adalah:42 

1. Pasal 8 (1), partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi 

persyaratan: (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan 

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. 

2. Pasal 15, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 

ayat (3) meliputi: (d) surat keterangan dari pengurus pusat partai politik 

tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

3. Pasal 55, daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 

menurut paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. 

4. Pasal 56 (2), didalam daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 

(satu) orang perempuan bakal calon.  

5. Pasal 58 (1), KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 

kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR 
                                                        

42 Annisa Fitri Dwi Mardiah, Peranan Wanita Dalam Politik Menurut Undang-Undang 
No 8 Tahun 2012 Tentang Pemil , Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intal Lampung, 
Fakultas Syari’ah,  2013),  h. 7-8. 



 

 
 

dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% 

keterwakilan perempuan. (2) KPU Propinsi melakukan verifikasi terhadap 

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon 

anggota DPRD Propinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal 

calon sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. (3) KPU 

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 

kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD 

Kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon 

sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. 

6. Pasal 59 (3), dalam hal daftar calon tidak memuat sekurang-kurangnya 

30% keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik.  

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, sudah sangat jelas bahwa 

keterwakilan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik terutama 

untuk menduduki jabatan sebagai anggota parlemen sudah diatur dalam peraturan 

Perundang-undangan. Dan wadah yang digunakan yaitu melalui partai politik. 

selain itu, dalam undang-undang pilkada 2015 Tentang Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota.43 bagian bab 3 tentang Persyaratan 

Calon. Dari beberapa kalimat dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal 

calon untuk mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur, Bupati, dan Wali kota, 

tidak terdapat kalimat yang mengatakan bahwa salah satu syarat yang 

                                                        
43 Undang-Undang PILKADA 2015, (Bandung: Fokusmedia, 2015), Edisi Terbaru, h. 69. 



 

 
 

mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur, Bupati, dan Wali kota adalah laki-laki. 

Ini artinya bahwa dalam aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, 

bahwasanya pemerintah memberikan hak yang sama kepada rakyatnya untuk ikut 

serta dan berpartisipasi dalam membangun negara maupun menjadi pemimpin tak 

terkecuali perempuan.  

Menanggapi hal ini, mengenai aturan yang telah dilegalkan oleh 

pemerintah tentang 30 % keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Terhadap 

hal yang menarik,  disaat partai politik dipaksa beradaptasi dengan kuota 30 % 

perempuan, dimana timbul berbagai respon, reaksi, dan tanggapan muncul dari 

partai-partai politik terhadap kinerja KPU. Fase berikutnya yang harus dilalui oleh 

partai-partai politik adalah mengajukan dan memasukkan calon-calon legislative 

(Caleg) untuk DPR maupun DPRD yang ada di kabupaten dan kota. Pengajuan 

Caleg adalah fase yang memiliki implikasi penting terhadap gerakan perempuan 

di Indonesia. Melalui aturan tersebut, jumlah perempuan dalam lembaga 

perwakilan rakyat bisa didongkrak, dan amanat inilah yang kemudian popular 

dengan istilah “kuota perempuan 30 persen”. Adanya  kebijakan politik ini untuk 

meredam gejolak dan protes dari pihak tertentu dan sekaligus melindungi suara 

kaum perempuan agar tidak terpecah. Terlepas realitas dari kuota 30% itu tersebut 

masih jauh dari harapan.  

Kuota 30% merupakan momen untuk menguji seberapa besar partisipasi 

perempuan dalam politik dan sekaligus menguji komitmen partai politik terhadap 

perempuan. sistem ini setidaknya menjadi gerbang bagi keterwakilan perempuan, 

walaupun berbagai respon berbeda muncul dari partai politik yang berasaskan 



 

 
 

Islam. Yakni penghapusan kata-kata “memperhatikan kesetaraan gender” yang 

diusulkan dari partai PBB.44 Pengertian “gender” bagi sebagian partai politik yang 

berasaskan Islam  masih dipandang sebagai anti Islam. Perdebatan tentang kuota 

30% justru semakin menarik manakala PKS berhasil menempatkan Caleg 

perempuan hebih dari 30% pada pemilu 2004 lalu.  

Namun dari proses dan pertarungan politik Indonesia, masih perlu menguji 

apakah mereka telah sungguh-sungguh menerima perempuan sebagai konsekuensi 

demokrasi, dengan cara menempatkan perempuan dalam aturan “daftar calon 

jadi” dan bukan “jadi-jadian” atau sekedar “jadi calon”. Dalam siaran pers yang 

dilakukan oleh CETRO (Center For Electoral Reform), dari data empat partai 

politik yaitu PPP, PKB, PAN, dan PKS terdapat penemuan penting dimana PKB, 

PAN, dan PKS rata-rata menominasikan 30% caleg perempuan, sementara PPP 

hanya 20% menominasikan celeg perempuan mereka pada tahun 2004 lalu.  

Saat ini beberapa dari partai politik bahkan seluruhnya telah banyak  

melibatkan perempuan supaya ikut bergabung dalam partai tersebut dan berusaha 

untuk memenuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah supaya dapat ikut 

menjadi peserta pemilu. Walaupun demikian, terdapat pula parpol yang memang 

sudah konsisten untuk mengikutsertakan perempuan dalam politik sebelum 

dikeluarkannya aturan tersebut oleh  pemerintah. Salah satu contoh PKB, sebelum 

dikeluarkannya aturan tentang keterwakilan perempuan dalam dunia politik, partai 

ini telah terlebih dahulu membuat aturan tentang 20% keikutsertaan perempuan 

dalam kepengurusan partai. dapat dilihat dari kutipan ini, bahwa “PKB sejak awal 

                                                        
44 Dendi Sutarto, Perempuan Dalam Politik Partai Keadilan Sejahtera, (Yogyakarta: 

Titah Surga, 2013), h. 121.  



 

 
 

pendiriannya, menjadi partai politik yang paling progresif dalam hal permasalahan 

kesetaraan gender. Anggapan ini dibuktikan ketika jauh sebelum DPR “rebut-

ribut” membahas kuota 30% keterwakilan perempuan, PKB telah lebih dahulu 

membahas hal tersebut pada Maklumat Luar Biasa di Yogyakarta tahun 2001. 

Dengan menetapkan disetiap kepengurusan dari tingkat pusat sampai daerah wajib 

menyatakan keterwakilan perempuan sebanyak 20%. Serta, Anggaran Rumah 

Tangga ditetapkan bahwa setiap jajaran kepemimpinan partai dilevel manapun, 

baik di Dewan Syura’, Dewan Tanfidz diharapkan ada eksponen perempuan”.45  

Selain itu, adapun seperti yang disampaikan oleh Ahmad Basuki selaku 

ketua umum DPC PKB lampung Timur, beliau menyatakan bahwa “PKB sebagai 

partai yang tebuka, partai yang berasaskan pancasila, partai bukan yang 

berdasarkan Islam tetapi partai yang berhaluan ahlusunnah wal jama’ah sebagai 

semangat perjuangan kita. Konsekuensi dari PKB sebagai partai yang terbuka 

tentu harus mengakomodir semua masyarakat untuk berkiprah di PKB tanpa harus 

membatasi skat-skat, suku, agama bahkan gender”.46  Dan ini merupakan salah 

satu dari bentuk kebijakan PKB untuk mengikutsertakan peran perempuan dalam 

dunia politik.  

B. PARTAI POLITIK  

1. Sejarah Munculnya Partai Politik  

Melihat dari sejarahnya, kelahiran partai-partai politik dimulai dari 

maklumat yang dikeluarkan oleh wakil presiden nomor X tanggal 3 November 
                                                        

45 Yulita, Peran Politik Perempuan Dalam Partai Kebangkitan Bangsa, Skripsi, (Jakarta: 
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 
h. 72 

46 Ahmad Basuki, Ketua Umum Dewan Tanfidz DPC PKB Lampung Timur, Wawancara 
Pribadi, Sukadana, 18 Januari 2017. 



 

 
 

1945. Maklumat yang ditandatangani oleh wakil presiden Moh. Hatta ini juga 

melahirkan KNI (Komite Nasional Indonesia) kemudian menjadi KNIP (Komite 

Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal lahirnya DPR. Semenjak 

dikeluarkannya maklumat ini, berlomba-lombalah setiap kelompok kepentingan 

mendirikan partai politik.47 selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa 

munculnya partai politik di sebabkan oleh tiga tiori yang mencoba menjelaskan 

asal-usul partai politik.48 Yaitu:  

Teori pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif 

dan eksekutif  karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan oleh 

berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan 

membina dukungan dari masyarakat.49 itu artinya adanya partai politik sebagai 

penghubung antara masyarakat dengan pemerintah maupun sebaliknya. Kemudian 

timbulnya partai politik baru yang berkembang saat ini dikarnakan kesadaran dari 

sekelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan 

penilaiannya bahwa partai politik yang dibentuk oleh pemerintah tidak mampu 

menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka.  

Teori kedua menjelaskan tentang krisis situasi historis terjadi manakala 

suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari 

bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang 

berstruktur kompleks. Pada situasi ini banyak terjadi perubahan, seperti 

pertambahan penduduk sehingga meningkatnya fasilitas kesehatan, pendidikan, 

                                                        
47 Dawan Rahardjo, Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan, (Jakarta: PT 

Pustaka Cidesindo, 1996), h. 23. 
48 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2010), h. 144. 
49 Ibid 



 

 
 

perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi 

berorientasi pasar, dan munculnya gerakan-gerakan populis.50  Perubahan-

perubahan ini menimbulkan tiga macam krisis, yaitu legitimasi, integrasi, dan 

partisipasi. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah, partai politik dibentuk. 

Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat 

mengendalikan pemerintah sehingga terbentuk semacam pola hubungan 

kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. dalam hal ini 

dapat dilihat bahwa timbulnya partai politik disebabkan karena kurangnya 

lembaga negara dalam sistem politik pada saat itu. dimana sistem politik adalah 

suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi 

dibidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum dan 

bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan 

negara atau pemerintahan.51  

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan 

teknologi komunikasi berupa media massa, perluasan dan peningkatan 

pendidikan, pertanian, perluasan kekuasaan negara seperti birokrasi, pembentukan 

berbagai kelompok kepentingan dan organissi profesi, dan peningkatan 

kemampuan individu yang melahirkan suatu kebutuhan akan organisasi politik 

yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi 

partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.52  

                                                        
50 Ibid, h. 145. 
51  Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-

7, h. 8. 
52 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,… …, Op.Cit, h. 146. 



 

 
 

 Ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah timbulnya partai 

politik adalah sebagai wadah atau tempat untuk menampung aspirasi masyarakat 

kepada pemerintah yang memimpin disuatu negara tersebut. Supaya cita-cita  

negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat terwujud, dikarnakan antara 

pemeritah dan masyarakat saling terhubung dengan baik melalui adanya partai 

politik yang di bentuk. 

2. Pengertian Partai Politik  

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, 

kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan negara 

kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.53  

Partai politik menurut Carr dalam buku karangan Hafied Cangara adalah “ 

political party is an organization that attemps to achieve and maintain control of 

gaverment” (Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai 

dan memelihara pengawasan terhadap pemerintahan).54  

Menurut Miriam Budhiarjdo, partai politik adalah suatu kelompok yang 

terkelola yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita 

yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau 

                                                        
53 Undang-Undang PILKADA 2015, Edisi Terbaru,… …, Op.Cit, h. 3. 
54 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), h. 208. 



 

 
 

merebut kedudukan politik dengan cara konstitutional untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan umum.55 

Partai politik dalam tinjauan sistem politik Islam adalah kumpulan 

sekelompok umat Islam yang berhimpun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

guna menjamin terpeliharanya hukum-hukum Allah melalui seperangkat lembaga 

pemerintahan.56  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa partai politik 

merupakan wadah atau tempat yang sengaja dibentuk oleh sebagian orang untuk 

mewujudkan cita-cita bersama. Artinya partai politik dibentuk berangkat dari 

adanya kepentingan yang harus diperjuangkan secara bersama-sama supaya tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai. Kepentingan itu dapat berupa kekuasaan yang 

harus didapatkan. Sebab melalui kekuasaan, suatu partai dapat dengan mudah 

untuk mengaktualisasikan visi dan misinya dikarnakan dia memegang jabatan 

yang cukup tinggi disuatu golongan. Oleh karna itu, antara partai politik dengan 

kekuasaan itu tidak dapat dipisahkan. Justru partai politik diadakan tidak ada lain 

kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga 

legislatif. Kekuasaan itu hakikatnya berasal dari rakyat dan sarana rakyat untuk 

mewujudkan kekuasaannya itu melalui partai politik.57  

Dewasa ini, partai politik sebagai produk yaitu menjadi sebagian yang 

sangat menarik bagi kalangan ahli komunikasi dan politik. Dimana dunia politik 

                                                        
55 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 404. 
56  Diana Febriandra, Peranan Fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Dalam 

Membangun Kesadaran Politik Umat Islam  di Bandar Lampung, Skripsi, (Bandar Lampung: 
Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2008),  h. 16 

57 Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 97  



 

 
 

kini sudah bergeser, keberadaannya tidak hanya menjadi sebuah komoditas politik 

konvensional, tetapi berubah menjadi sebuah barang dagangan yang menarik 

ketika dijajakan. Bicara partai politik adalah berbicara tentang pemilih, begitupun 

dengan kandidat legislatif dan pemimpin. Dan bicara tentang pilih-memilih maka 

yang terjadi adalah suka dan tidak suka. Walaupun di dalamnya ada aspek 

ideologi, namun secara sederhana, dunia politik adalah siapa menawarkan apa dan 

siapa yang memilih yang mana. Kalau banyak yang tertarik, maka “dagangan” 

nya akan laku, tetapi jika publik tidak tertarik, maka keberadaan parpol akan 

terancam eksistensinya.58  

3. Tujuan Partai Politik  

Undang-undang Partai Politik, Bab II Asas, Tujuan, dan Program. Pada 

pasal 3 terdapat tujuan partai politik yaitu mengembangkan kehidupan 

demokrasi.59 Dalam pasal 3.a dijelaskan “ partai politik memperjuangkan 

tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 melalui program-

program yang dibangun dengan jiwa/semangat persaingan secara sehat, saling 

menghargai hak individu, pergantian kepemimpinan yang teratur, dan 

akuntabilitas pemerintahan. 

Penjelasan diatas mengenai tujuan partai politik, bahwasanya adanya 

partai politik adalah salah satu syarat untuk melaksanakan sistem demokrasi yang 

memberikan hak kepada seluruh warga negaranya untuk ikut berperan dalam 

                                                        
58 Roni Tabrani, Marketing Politik Media dan Pencitraan di Era Multipartai, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 44-45. 
59 Indria Samego, Menata Negara Usulan LIPI Tentang RUU Politik, (Bandung: Mizan 

Anggota IKAPI, 1998), h. 112. 



 

 
 

mengurusi negara. Yaitu melalui persaingan yang baik yang dilakukan oleh 

masing-masing partai politik dengan mengikuti aturan hukum yang telah dibuat.  

4. Fungsi Partai Politik  

Fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.60 Setiap 

keberadaan organiasi politik, tentunya memiliki struktur dan setiap struktur 

memiliki fungsi. Begitupun partai politik, sebagai kerangka sistem politik 

tentunya memiliki struktur yang melahirkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi inilah 

yang menentukan eksis atau tidaknya suatu partai politik. Selain itu, fungsi juga 

menjaga parameter bagi identitas dan kredibilitas partai politik ditengah-tengah 

kompetisi politik masyarakat. fungsi partai politik, akan berbeda satu sama lain, 

khususnya bila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang lebih luas lagi 

seperti sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara. Namun 

demikian, secara umum fungsi partai politik adalah sama yaitu sebagai salah satu 

pilar utama demokrasi. Adapun fungsi partai politik, antara lain:61 

1. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik 

para anggota masyarakat. melalui proses inilah, para anggota masyarakat 

memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang 

berlangsung dalam masyarakat.  

2. Pendidikan Politik, yaitu proses penyadaran dan pendewasaan politik para 

anggota masyarakat.  

                                                        
60 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi ke-4, h. 400. 
61 A.A. Sahid Gatara,Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan, (Bandung: Pustaka Setia, 
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3. Partisipasi politik, yaitu mengajak atau mengikutsertakan para anggota 

masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam dan tingkatan kehidupan 

politik. 

4. Angregasi Kepentingan, yaitu sebagai jembatan antara rakyat dan 

pemerintah melalui upaya menampung dan mengombinasikan tuntutan-

tuntutan individu dari para anggota masyarakat menjadi ulasan kebijakan 

publik yang signifikan.  

5. Rekrutmen Politik, yaitu proses seleksi calon-calon yang akan mengisi 

berbagai jabatan publik atau jabatan politik.  

Penjelasan diatas mengenai fungsi organisasi, ternyata terbentuknya dan 

adanya partai politik disuatu Negara, adalah hal yang sangat penting untuk 

melaksanakan sistem demokrasi. Demokrasi menurut bahasa berasal dari dua kata 

yaitu Demos bearti “rakyat” dan Cratein berarti “kekuasaan”, dengan demikian 

kekuasaan berada ditangan rakyat, dalam arti kekuasaan untuk, oleh, dan dari 

rakyat banyak.62 dalam pemahaman bahasa yunani kuno demokrasi berarti 

kekuasaan yang berada ditangan rakyat.63 Dapat dikatakan  dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat. ini artinya bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara. Oleh sebab itu, muncullah partai politik sebagai 

penghubung antara pemerintah dan masyarakat atau antara yang memimpin dan 

dipimpin supaya cita-cita suatu bangsa dalam negara dapat terwujud. Oleh karena 

itu, partai politik wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi yang telah 

dibuat dan disepakati sebagai organisasi politik. 
                                                        

62 Inu Kencana Syafiie, Al-qur’an dan Ilmu Politik,… …, Op. Cit, h. 230. 
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C. Partai Politik dan Politik Gender  

  Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik tidak hanya menimbulkan 

perdebatan dikalangan masyarakat maupun para ulama yang menolak maupun 

memperbolehkan akan hal tersebut. Namun, politik gender ini juga mendapatkan 

respon yang beragam dari beberapa Perdebatan yang timbul juga dikalangan 

politisi-politisi yang berasal dari beberapa partai politik antara yang menolak dan 

memperbolehkan terkait dengan peran perempuan diranah publik yaitu sebagai 

seseorang yang memiliki peran penting dalam mengurusi urusan khalayak ramai 

dengan menjadi pemimpin.  

1. Kelompok yang menolak seperti yang disampaikan oleh La Rose, beliau 

menyatakan bahwa sepanjang masih ada laki-laki yang mampu dan 

memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin atau presiden di 

Indonesia, saya akan menolak bila perempuan dicalonkan untuk 

memegang jabatan tersebut. Karena bagaimana pun, bila presiden atau 

pemimpin itu seorang perempuan. mudaratnya akan lebih banyak dari 

pada kebaikannya.64 Begitupun seperti yang disampaikan oleh K.H 

Syansuri Badawi yang merupakan anggota Majelis Pertimbangan Partai 

(MPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pusat, beliau mengutip 

sebuah hadits yang berbunyi “Tidak akan bahagia kaummu yang 

menyerahkan politik kepada perempuan”.65  

                                                        
64 La Rose adalah salah seorang pengarang perempuan terkenal di Indonesia, yang kini 

menjadi ketua Umum Partai Perempuan Indonesia. Dalam buku karangan, Muhammad Koderi, 
Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 71 

65 Ibid, h. 72 



 

 
 

2. dari beberapa pendapat yang menolak akan peran perempuan untuk 

menjadi seorang pemimpin, terdapat juga beberapa tokoh yang berasal dari 

partai politik lain yang membolehkan akan hal tersebut. Seperti yang 

disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum 

PDI-P, beliau menyatakan siapa bilang perempuan tidak boleh menjadi 

pemimpin. sejak dulu, perempuan adalah pejuang. Sesuatu yang tidak 

masuk akal jika di zaman sekarang  ini perempuan masih diperlakukan 

secara diskriminatif. Terus teras saya tidak mau disebut mahluk kelas dua. 

Dalam Agama Islam yang saya anut diajarkan agar sesama manusia itu 

harus saling menghormati. Pendapat yang sama disampaikan pula oleh Ny. 

Supeni, beliau adalah Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI). Menyatakan 

bahwa berdasarkan UUD 45, semua warga Negara berhak menjadi 

presiden atau pemimpin. Karenanya, tak ada alasan apapun untuk 

memilah-milah hak itu, dalam kondisi apa pun. Agama Islam tidak 

melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, wanita itu jangan 

dipojokkan hanya karena gender. Karena banyak perempuan yang 

menunjukkan diri mampu untuk menjadi pemimpin dinegara ini, jadi 

alasan itu dibuat-buat untuk mengganjal calon pemimpin perempuan, yang 

kini mendapat dukungan luas dari rakyat.66 hal inipun sama seperti yang 

disampaikan oleh salah satu tokoh yang mendeklarasikan berdirinya Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu Abdurahman Wahid ( Gus Dur). Beliau 

menyatakan menurut saya, syarat utama seorang calon pemimpin dan 

                                                        
66 Ibid, h. 73 



 

 
 

wakilnya bukan jenis kelaminnya, tetapi ia mampu menciptakan keadilan, 

beriman, dan bertakwa kepada Allah. Selain itu ia harus betul-betul dipilih 

oleh rakyat.  

  Dari beberapa perdebatan yang terjadi antara politisi-politisi dari 

partai politik mengenai peran perempuan diranah publik apalagi menjadi 

pemimpin. merupakan perdebatan yang wajar terjadi. Karena ini merupakan 

pendapat yang disampaikan oleh masing-masing individu yang memiliki pola 

fikir yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Islam tidak pernah melarang 

perempuan untuk bekerja diluar rumah bila memenuhi dua syarat utama yaitu: 

Pertama,  dalam keadaan darurat. Kedua, pekerjaan tersebut masih dalam 

batas kerangka yang ditetapkan syari’at sesuai dengan kodrat perempuan 

seperti: tidak menimbulkan fitnah, ikhtilath, khulwah, laki-laki ajnabi (asing/ 

bukan muhrim).67 Dalam hal ini sudah sangat jelas, bahwa perempuan juga 

diberikan hak yang sama seperti kaum laki-laki mengenai hak dan 

kewajibannya sebagai hamba Allah dan diberikan kesempatan untuk 

mengurusi urusan diluar rumah. Contonya adalah berkarier. Namun, dalam hal 

ini perempuan pun harus ingat akan kodrat dan martabatnya sebagai seorang 

ibu yang mengandung, melahirkan, dan merawat anak keturunannya. 

Terutama mengurusi urusan rumah tangganya. 

 

 

 

                                                        
67 Achmad Satori Ismail, Golput Haram Golput Halal”kewajiban Memilih Pemimpin 

Amanah”, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2014), h. 168. 



 

 
 

BAB III 

 PROFIL SEJARAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  

 

A.  Sejarah Singkat Dan Visi Misi PKB 

1.  Sejarah  Partai Kebangkitan Bangsa 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik 

berideologi Konservatisme68 di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada 

tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23 Juli 

1998.  Dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti: Munasir 

Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. 

Muhith Muzadi.69 

Sejarah pendirian PKB dimulai pada tanggal 11 Mei 1998. Ketika para 

kiai sepuh di Langitan70 mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan 

situasi terakhir yang menuntut perlu diadakan perubahan untuk 

menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Pada tanggal 30 Mei 1998, 

diadakan pertemuan (istighosah) akbar di Jawa Timur. Semua sesepuh serta 

kiai berkumpul di PWNU Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, para kiai 

mendesak agar KH. Cholil Bisri untuk menggagas dan membidani pendirian 

partai politik untuk mengaplikasikan aspirasi para kiai tersebut. Tetapi 

                                                        
68 Konservatisme  adalah paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan 

stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan 
setapak demi setapak serta menentang perubahan yang radikal. Lihat di Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI),h. 589. 

69 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa, diakses pada 
tanggal 24 November 2016. 

70 Pondok Pesantren Langitan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua 
di Indonesia. Berdiri pada tahun 1852, di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan 
Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lihat di 
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Langitan.  



 

 
 

KH.Cholil Bisri menolaknya dan lebih memilih mengurus pondok pesantren. 

Karena terus didorong oleh para kiai, akhirnya tanggal 6 Juni 1998 KH.Cholil 

Bisri mengundang sekitar 20 kiai untuk membicarakan hal tersebut. Tetapi 

diluar dugaan, lebih dari 200 kiai menghadiri pertemuan tersebut. Dari 

pertemuan tersebut terbentuklah panitia kecil yang disebut Tim "Lajnah" yang 

terdiri dari 11 orang. KH. Cholil Bisri sendiri sebagai ketua dengan Gus Yus 

sebagai sekretaris. Tim inilah yang bertugas menyusun platform, komponen-

komponen partai (termasuk logo) partai. Selain itu, terbentuk juga Tim 

Asistensi Lajnah terdiri dari 14 orang yang diketuai oleh Matori Abdul Djalil 

dan sekretarisnya Asnan Mulatif. 

Tanggal 18 Juni 1998, panitia tersebut mengadakan pertemuan dengan 

PBNU, yang kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama tokoh-tokoh 

politik  NU yang ada dalam partai Golkar, PDI, dan PPP. Panitia tersebut 

mengajak untuk bergabung tanpa adanya paksaan. Namun PBNU menolak 

tawaran pendirian partai tersebut. Setelah itu pada tanggal 4 Juli 1998, Tim 

‘Lajnah’ beserta Tim dari NU mengadakan semacam konferensi besar di 

Bandung dengan mengundang seluruh PWNU se-Indonesia yang dihadiri oleh 

27 perwakilan.  Pada hari itu juga diputuskan pembentukan partai. Waktu itu 

banyak usulan nama mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 

Kebangkitan Ummat sampai Partai Nahdlatul Ummat. Dengan musyawarah 

yang panjang akhirnya ditetapkan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

sebagai nama partai tersebut. Kemudian ditentukan siapa saja yang menjadi 

deklarator PKB. Disepakati 72 deklarator, sesuai dengan usia NU ketika itu. 



 

 
 

Namun, ketika masuk ke PBNU, dinyatakan bahwa yang menjadi 

deklaratornya 5 orang saja, 

 Pada akhirnya tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta lewat sebuah deklarasi 

oleh  para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, 

Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi berdirilah 

Partai Kebangkitan Bangsa atau lebih dikenal dengan nama PKB sebagai 

partai politik di Indonesia.71  

Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah: Bahwa cita-cita proklamasi 

kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang 

merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat 

beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, 

kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, 

bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial 

yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam 

segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan 

garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. 

                                                        
71 Http://partaIslam.blogspot.co.id/sejarah-berdirinya-partai-kebangkitan, diakses pada 

tanggal 3 Februari 2017 



 

 
 

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah 

SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, 

kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya 

partai politik yang bersifat kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi 

nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).72 Oleh karena itu dalam Stuktur 

pengurus partai, terdapat Dewan Syuro yang terdiri dari para ulama dan kiai 

dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksana, seperti yang telah diatur dalam 

AD/ART PKB pada BAB IX tentang Susunan Kepengurusan Partai, yang 

berbunyi: 

1. Pasal 16: “Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan 

organisasi partai sebagaimana di maksud pada pasal 12 Anggaran Dasar 

ini terdiri dari: Dewan Syura’ dan Dewan Tanfidz”.  

2. Pasal 17 terdapat 3  poin. (1) Dewan Syura’ Dewan Pengurus Pusat (DPP) 

adalah Pimpinan tertinggi Partai yang membuat dan menetapkan pedoman 

umum kebijakan utama partai. (2) Dewan Syura’ Dewan Pengurus 

Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah 

pimpinan tertinggi partai yang menjadi rujukan utama atas pedoman 

umum kebijakan-kebijakan utama partai pada tingkatnya. (3) Dewan 

Tanfidz adalah pimpinan Eksekutif yang membuat dan menjalankan 

kebijakan-kebijakan Strategis Partai.73 

 

 
                                                        

72 Diakses melalui www.dpp.pkb.or.id pada tanggal 5 Februari 2017 
73Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Hasil Muktamar 

II Semarang, (Jakarta: Sekretariat Jendral DPP PKB, 2006), Cet. Ke-3, h. 15 



 

 
 

3. Visi dan Misi PKB  

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang sengaja di 

bentuk oleh para ulama besar di Indonesia yaitu NU sebagai wadah aspirasi 

politik mereka terhadap negara atau pemerintahan. Untuk itu dengan di 

bentuknya suatu partai tersebut merupakan langkah yang digunakan untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Adapun tujuan yang ingin di 

capai oleh PKB secara garis besar, termuat dalam visi dan misi partai, yaitu: 

a) Visi 

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana 

dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, 

material dan spiritual; 

3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan 

berakhlakul karimah. 

b) Misi 

1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi 

kerakyatan yang adil dan demokratis; 

2. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara 

hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung 

tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial; 



 

 
 

3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan 

modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa; 

4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap 

lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem 

pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan 

berkesinambungan; 

5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap 

kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong 

terwujudnya membela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang 

menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi 

maupun institusi tertentu dalam masyarakat.74 

Visi dan misi partai ini kemudian dimasukkan dalam bentuk tujuan 

dan usaha partai, yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada bagian BAB 

V yang masih bersifat umum. Dan dijadikan sebagai landasan dasar dalam 

pembuatan visi dan misi di bawahnya yang berada di setiap wilayah 

maupun daerah, disesuaikan dengan kondisi yang ada di wiliyah tersebut. 

Oleh karna itu, visi maupun misi yang ada di setiap wilayah seperti di 

DPW dan DPC pasti berbeda-beda. Namun, tujuan utamanya tidak 

                                                        
74 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (AD/ART 

PKB), Hasil Muktamar II Semarang,  (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB, 2006), Cet. Ke-3, h. 
10 



 

 
 

meninggalkan visi dan misi dari pusat yang merupakan tujuan utama yang 

harus tercapai dari terbentuknya partai politik tersebut. 

B. Sejarah Dan Visi Misi DPC PKB 

1. Sejarah DPC PKB Lampung Timur 

Selain berada di tingkat pusat, Partai Kebangkitan Bangsa juga di 

tempatkan dibeberapa wilayah propinsi, daerah kabupaten/kota bahkan sampai 

tingkat desa yang ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

. Hal ini dilakukan supaya tujuan utama dari berdirinya partai politik dapat 

terwujud, dengan strategi mendirikan kantor-kantor cabang partai disetiap 

wilayah, daerah, bahkan sampai  kepelosok desa. Organisasi partai yang 

berada di tingkat wilayah Propinsi di sebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah 

(DPW) sedangkan yang berada di tingkat daerah Kabupaten/Kota disebut 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan yang berada ditingkat Kecamatan 

disebut Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), serta organisasi tingkat 

desa/kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting 

(DPRt), sampai dengan organisasi tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan 

pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt).75 Dari 

masing-masing organisasi partai tersebut memiliki struktur kepengurusan 

tersendiri yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus wilayah tersebut. 

Dan setiap pelantikan kepengurusan partai, harus mendapatkan pengesahan 

atau persetujuan dari tingkat pusat, bahkan pelantikan tersebut harus dilakukan 

oleh ketua umum DPP PKB secara langsung. Hal ini juga berlaku untuk setiap 

                                                        
75 Ibid, h. 13 



 

 
 

kegiatan maupun kebijakan yang dibuat oleh cabang, harus memiliki 

persetujuan dan juga surat rekomendasi dari pusat. Seperti pada saat 

pelantikan kepengurusan DPC PKB Lampung Timur, ketua umum DPP PKB 

yaitu Muhaimin Iskandar melantik pengurus DPC PKB Lampung Timur periode 

2016-2021 di lapangan merdeka Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya pada 

tanggal 14 Januari 2017. Dan mengeluarkan surat keputusan DPP PKB Nomor: 

17987/DPP-03/VI/A.I/VIII/2016.  Dengan menetapkan nama KH. Maturulhuda 

menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro’, Ahmad Basuki sebagai Ketua Dewan 

Tanfidz, dan M. Akmal Fatoni sebagai Sekertaris Dewan Tanfidz, serta pengurus-

pengurus lain.76  

2. Visi dan Misi DPC PKB Lampung Timur 

Partai Kebangkitan Bangsa secara umum memiliki visi dan misi yang 

masih bersifat global, tercantum dalam tujuan dan usaha PKB yang terdapat di 

Anggaran Dasar partai. Namun, untuk mewujudkan visi dan misi yang masih 

bersifat global ini, tentunya diperlukan visi dan misi yang bersifat khusus, 

sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap wilayah maupun daerah yang 

ditempatkan oleh kantor-kantor cabang partai. seperti Visi DPC PKB 

Lampung Timur. Visi ini merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang 

mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perumusan visi dapat dilakukan 

melalui cara pengumpulan informasi mengenai keadaan daerah yang 

                                                        
76 Data diberikan langsung oleh pengurus staf DPC PKB Lampung Timur bapak 

Januar , pada tanggal 18 Januari 2017,  Lokasi Kecamatan Sukadana, Lampung Timur  



 

 
 

bersangkutan melalui informasi normatif, informasi visioner, dan informasi 

teknis. Adapun visi DPC PKB Lampung Timur periode ini, adalah: 

a) Visi  

‘Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur Yang Aman, Mandiri, 

Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan 

Kualitas Sumber Daya Manusia’. 

Adapun Penjelasan Visi tersebut yaitu: 

1.1 Rasa Aman merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai masyarakat 

heterogen yang berbangsa dan bernegara serta diatur secara 

konstitusional, pemerintah daerah  memiliki kewenangan untuk 

menjamin stabilitas keamanan sosial di masyarakat. Hal ini dengan 

cara pengendalian tindakan kejahatan secara kerjasama yang setara 

melalui keterlibatan masyarakat yang proaktif untuk mendukung 

tindakan reaktif dari pihak yang berwenang.  

1.2 Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan 

masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh 

agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-

pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-

daerah lain yang saling menguntungkan. 



 

 
 

1.3 Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh 

semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan 

dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, 

pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, 

sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan 

ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin 

sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan 

berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompok-kelompok 

masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-

kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang 

fisik dan ekonomi saja. Kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan 

dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar 

kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta 

berakhlak mulia. 

1.4 Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara 

sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, 

industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta 

pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang 

memadai. 



 

 
 

1.5 Peningkatan pelayanan publik untuk mempercepat program-program 

tersebut di atas melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah 

Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. 

b) Misi 

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini 

tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan 

langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi 

untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sepuluh butir yang ditetapkan 

sebagai berikut: 

1.1 Mewujudkan masyarakat Lampung Timur yang aman, dinamis dan 

stabil melalui penyelenggaraan partisipasi masyarakat yang proaktif 

untuk mendukung ketertiban dan keamanan di masyarakat.  

1.2 Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, 

partisipatif dan transparan; 

1.3 Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku 

usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

1.4 Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada 

pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian 

lingkungan; 



 

 
 

1.5 Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi 

investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk 

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja; 

1.6 Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber 

daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat; 

1.7 Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa; 

1.8 Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,pendidikan dan 

sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kearifan lokal; 

1.9 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan 

1.10 Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembuatan 

peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang 

berkeadilan.  

Dari sepuluh misi di atas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin 

penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi 

yang telah ditetapkan. Intisari misi di atas adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat; 

b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and 

clean governance); 



 

 
 

c. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang 

Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; 

d. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal; 

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan 

sosial; dan 

f. Meningkatkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi 

sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

c. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan pernyataan mengenai kinerja yang diinginkan 

oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan misi pembangunan. 

Sedangkan sasaran adalah target atau sesuatu yang diinginkan berdasarkan 

tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan misi di atas, tujuan dan 

sasaran pembangunan serta keterkaiatannya dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini dengan adanya keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran 

menunjukan sinkronisasi elemen-elemen perencanaan. Hal ini 

penting dilakukan untuk mengeliminasi tumpang tindih antar elemen peren

canaan sehingga dapat fokus dalam mewujudkan tujuan akhir pembanguna

n menengah Daerah.77 

 

                                                        
77 Data diberikan langsung oleh pengurus staf DPC PKB Lampung Timur bapak 

Januar , pada tanggal 22 November 2016,  Lokasi Kecamatan Sukadana, Lampung 
Timur. 
 



 

 
 

d) Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi: Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur Yang Aman, Mandiri, 

Sejahtera Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan 

Kualitas Sumber Daya Manusia’. 

Misi, Tujuan, dan Sasaran antara lain: 

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung stabilitas 

keamanan dan ketertiban di masyarakat. Adapun yang menjadi sasarannya 

yaitu: Tingkat kejahatan di masyarakat menurun, masyarakat sebagai 

kelompok yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan 

ketertiban, berjalannya pemolisian masyarakat di Lampung Timur secara 

efektif, hubungan antara pihak yang berwenang dan masyarakat terjalin 

harmonis, dan kepercayaan masyarakat kepada pihak yang berwenang 

semakin meningkat. 

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 

governance). Tujuannya yaitu untuk Meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang 

komprehensif dan berkeadilan. Sasaranya adalah Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatnya kualitas SDM aparatur 

pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya 

kerja pegawai, menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang 

komprehensif dan berkeadilan, pelayanan administratif yang mudah dan 



 

 
 

terjangkau bagi masyarakat, dan meningkatnya kesadaran dan penegakan 

hukum. 

3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, 

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Tujuannya yaitu untuk 

meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau 

bagi seluruh masyarakat. sasarannya yaitu Menurunnya angka buta aksara, 

meningkatnya angka partisipasi pendidikan, meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan, meningkatnya kesadaran moral 

peserta didik, menurunnya angka kejahatan bersumber dekadensi moral, 

meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, 

menurunnya jumlah kematian maternal, menurunnya angka kematian ibu 

melahirkan, menurunnya anak balita di bawah garis merah, menurunnya 

prevalensi gizi kurang pada balita, meningkatnya cakupan persalinan oleh 

tenaga kesehatan, meningkatnya peserta KB aktif, tersedianya obat dan 

perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau 

oleh masyarakat, tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses 

sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan 

kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan 

professional, Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam 

pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam posyandu, Polindes, dan Pos-

siaga serta Poskestren. 

4. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Tujuannya 



 

 
 

yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata 

dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan 

meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi. Sasarannya yaitu 

meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis 

pertanian, meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian, 

termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan, meningkatnya 

investasi di daerah baik PMA maupun PMDN, meningkatnya pemanfaatan 

potensi pariwisata seperti Taman Purbakala, Taman Nasional Way 

Kambas, Kebudayaan Bali, Pantai Kuala, Gunung Balak dan Danau 

Kemuning, meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan 

UMKM, meningkatnya jejaring antar daerah, propinsi dan pusat serta 

jejaring pelaku ekonomi, dan tersusunnya regulasi yang berhubungan 

dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah. 

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan 

sosial. Tujunnya yaitu untuk Meningkatkan ketersediaan infrastruktur 

public dan menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal 

ketersediaan sarana dan prasarana fisik. Adapun sasarannya, antara lain: 

Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi, meningkatnya 

kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang 

menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata, meningkatnya sarana dan 

prasarana penunjang pertanian, meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan 

dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan 

ekonomi, meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan 



 

 
 

dalam jumlah dan kualitas yang memadai, tersusun dan tertatanya Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur secara terpadu 

dan komprehensif dan meningkatnya jumlah jalan poros desa yang layak. 

6. Meningkatkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi 

sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuannya yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah 

berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Adapun sasarannya, antara lain: Menurunnya 

tingkat pengangguran, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya 

program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan 

gender, meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat, 

meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam 

berbagai kegiatan pembangunan, dan meningkatnya upaya pelestarian dan 

pengembangan budaya lokal. 

C. Karakteristik Perjuangan PKB 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah aspirasi dan 

perjuangan politik NU dilihat dari sejarah berdirinya partai tersebut.Yaitu 

sebagai Jam’iyyah Diniyah yang berkewajiban menegakkan amar ma’ruf 

nahi munkar dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang 

dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi 

kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, 



 

 
 

kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), 

dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-

masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), 

bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong 

menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan 

ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah 

dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan 

demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga 

negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus 

ditegakkan. Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka 

dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang 

dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan 

dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam 

pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang 

bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.78 prinsip Perjuangan PKB 

dapat dilihat pula pada Anggaran Dasar PKB pasal 4 yang berbunyi: “Prinsip 

Perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga 

persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-

nilai Islam Ahlusunnah Waljama’ah”.79  

Dalam mewujudkan tata kehidupan politik yang demikian, PKB 

telah menetapkan pandangan dan sikap politiknya didasarkan pada prinsip 
                                                        

78 http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-siyasi, mengetahui Mabda’ Siyasi Partai 
Kebangkitan Bangsa. 

79 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa,.. …, 
Op.Cit, h. 8-9.  



 

 
 

dasar perjuangan. Dasar perjuangan Partai Kebangkitan bangsa bertumpu 

pada nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi dan dipadukan oleh dan dengan 

nilai-nilai kebenaran, kebebasan, keterbukaan, kemerdekaan, kemanusiaan 

yang adil dan beradap, kejujuran, persamaan persaudaraan, 

nondiskriminasi, dan kesetaraan Gender. Partai menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia, memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, 

keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Partai mencita-citakan terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang 

bersatu, adil, demokratis, dan legalitas, dimana seluruh warga negara 

memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan kepribadiannya 

secara bebas.80  

Mengenai penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa keikutsertaan 

perempuan dalam dunia politik merupakan salah satu dari bentuk 

perjuangan partai dalam memberikan keadilan dan juga kesamaan hak 

kepada seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang terjadi di Lampung Timur, 

jabatan seorang Bupati dipimpin oleh seorang perempuan yang merupakan 

salah satu kandidat yang diusung oleh PKB pada pemilu 2015 lalu. Dan ini 

merupakan hasil dari keputusan bersama yang dibuat oleh pengurus PKB 

baik dari tingkat pusat sampai tingkat cabang. 

D. Kebijakan PKB dalam Politik Gender  

Kebijakan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang disepakati secara musyawarah dan 

                                                        
80 Pandangan dan Sikap Politik Partai, Prinsip Dasar Pejuangan, Diakses pada 

http://akhmadshobirin45.blogspot.co.id/, Tanggal 10 Mei 2017 



 

 
 

dijadikan sebagai pedoman aturan yang harus diikuti. Kebijakan Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB)  dalam memberikan peluang yang cukup besar 

pada kaum perempuan untuk ikut berperan dalam dunia politik, dapat 

dilihat Sejak diberlakukannya tindakan afirmasi untuk perempuan, PKB 

sebagai salah satu partai politik peserta sudah memiliki komitmen untuk 

mengusung kebijakan tersebut dengan memberikan kuota 30% bagi 

perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan menempatkan 30% 

caleg perempuan di DCT PKB. Aturan ini tertuang dalam AD/ART PKB 

2005 hasil Muktamar Semarang yaitu; Nomor III/Muktamar/II/PKB/IV/2005, 

yang dilaksanakan pada tanggal 16-19 April 2005 dan AD/ART baru hasil 

dari Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol, 2-4 Mei 2008 yang berbunyi;  

”Struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan masing-masing diharuskan 

mengakomodasi unsur perempuan sekurang-kurangnya 30%”.81 

Selain itu, PKB juga memiliki badan otonom yang bergerak di 

bidang perempuan yang bertugas menggalang dan mendidik kader-kader 

perempuan PKB. Badan Otonom tersebut adalah Pergerakan Perempuan 

Partai Kebangkitan Bangsa (PPKB) yang terdapat pada ART PKB Bab III 

tentang kelengkapan dan perlengkapan partai, pasal 31 badan otonom 

bagian 4.82 PPKB ini selain berfungsi sebagai badan Otonom, juga sebagai 

wadah dalam merekomendasikan calon legislatif perempuan yang akan 

diajukan dalam pemilu.  

                                                        
81 Esty Ekawati, Penerapan Kebijakan Afirmasi Dan Pola Rekrutemen Calon 

Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2009, Artikel, h. 64. 
 
82 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa,.. …, 

Op.Cit, h. 55 



 

 
 

PKB juga memiliki kebijakan strategis terhadap pemberdayaan 

perempuan, anak-anak dan pemuda dan memperjuangkan persamaan 

gender baik dalam tataran wacana maupun kebijakan. PKB membuat 

kebijakan strategis sebagai upaya mengakomodir kepentingan perempuan 

demi menghilangkan isu ketimpangan gender.  

Program ini tertuang dalam 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan 

Bangsa PKB, yang diluncurkan pada Simposium Nasional Kebangkitan 

Nasional, pada 11 November 2008. Dari ke-13 agenda tersebut ada dua 

agenda yang menyangkut perempuan. 

1. Pertama, Agenda Reformasi Sistem Politik, dimana program 

prioritas yang disung partai antara lain:  

a. Mendorong penghapusan oligarki partai, demokratisasi di 

dalam partai politik, dan penerapan sistem meritokrasi di dalam 

internal partai. 

b. Mempelopori keterwakilan perempuan di dalam politik baik di 

internal partai maupun dalam lembaga legislatif. 

2. Kedua, Agenda Perempuan, Anak-anak, Pemuda dan Kelompok 

Marjinal. Negara akan memberdayakan kelompok perempuan, anak, 

pemuda dan kelompok terpinggirkan dengan menyediakan wahana 

untuk pengembangan mereka.83 

 

Dari beberapa poin didiatas, dapat terlihat bahwa program-program 

yang dilakukan oleh PKB merupakan bentuk dari konsistensi PKB dalam 
                                                        

83 Esty Ekawati,… …, Op.Cit, h. 69-30 



 

 
 

memperjuangkan gender yaitu berupa hak perempuan supaya 

mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki 

dilingkungan masyarakatnya.  

 

Kemudian dapat dilihat pula dari sifat dan fungsi terbentuknya 

partai, sebagaimana disebutkan pada AD/ART Bab IV. Pasal 5: berbunyi, 

“partai bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka”.  

Dari sifat partai tersebut dapat dilihat bahwa PKB merupakan 

partai yang sengaja dibentuk sebagai wadah aspirasi seluruh masyarakat 

yang ada di Indonesia tanpa membeda-bedakan, suku, agama, budaya, dan 

bahkan gender yang saat ini sedang marak dibicarakan oleh masyarakat 

terkait dengan peran dan kedudukan perempuan dikehidupan sosial apalagi 

yang ikut berkiprah didunia politik dan menjadi seorang pemimpin. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Basuki, ketua DPC PKB 

Lampung Timur, beliau menyatakan: “PKB sebagai partai yang terbuka, 

partai yang berasaskan pancasila, dan partai terbuka bukan berdasarkan 

Islam tetapi memang PKB ini berhaluan Ahlusunnah Waljamaah yang 

menjadi ruh semangat perjuangan.  konsekuensi PKB sebagai partai 

terbuka, jelas akan mengakomodir semua masyarakat untuk bisa berkiprah 

di PKB, maka kita membuka diri. Tanpa harus membatasi skat-skat, suku, 

agama, bahkan Gender”.  

Berdasarkan dari uraian diatas, baik dari tindakan afirmasi untuk 

perempuan, ART partai, strategi kebijakan, serta sifat dan fungsinya. Jadi, 



 

 
 

kebijakan PKB dalam politik gender yaitu menyikutsertakan perempuan 

untuk berkiprah di dunia politik dan menjadikannya sebagai seorang 

pemimpin, merupakan bentuk konsistensi PKB dalam memperjuangkan 

hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan terhindar 

dari diskriminasi yang dibuat oleh budaya masyarakat itu sendiri. Dan hal 

ini dapat dibuktikan pula pada saat pemilukada 2015 lalu PKB mengusung 

seorang perempuan sebagai calon Bupati Lampung Timur periode tahun 

2016-2020. Dan pengusungan calon ini, merupakan hasil dari proses 

penjaringan bakal calon yang sangat panjang yang dilakukan oleh DPC 

PKB Lampung Timur berdasarkan dari intruksi DPP PKB tingkat pusat, 

dengan mengeluarkan surat yang berisikan tentang petunjuk pelaksanaan 

penjaringan dan penetapan calon kepala daerah dari Partai Kebangkitan 

Bangsa. Dengan Nomor surat: 2336/DPP-03/VI/A.1/1/2015.84 

E. Implementasi Kebijakan Politik Gender PKB Dalam Legislatif dan 

Pilkada 

Implementasi merupakan bentuk pelaksanaan atau penerapan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan suatu keputusan 

yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, PKB untuk menerapkan 

kebijakannya terkait dengan politik gender yaitu mengikutsertakan 

perempuan dalam dunia politik dapat dilihat melalui PKB telah 

membentuk organisasi khusus untuk perempuan yang disebut dengan 

                                                        
84 Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Intruksi dan Penyampaian Petunjuk 
Pelaksanaan Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Daerah Partai Kebangkitan 
Bangsa, (Jakarta: 26 Januari 2015) 



 

 
 

Perempuan Bangsa (PB). “Perempuan Bangsa (PB) adalah barisan 

perempuan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan 

salah satu organisasi sayap PKB yang konsen terhadap perempuan baik 

dalam bidang politik, sosial, budaya dan agama. Dengan adanya organisasi 

ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas terutama 

kalangan perempuan. Organisasi ini selalu intens untuk meningkatkan 

kaum hawa guna terjun ke kancah politik. 

 Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya seminar yang 

bertemakan Peran Serta Perempuan dalam Mengelola Partai yang 

dilakukan oleh PPKB di ruang Kendari Hotel Singgasana, Makasar.85 Dan  

ditingkat DPC PKB Lampung Timur, organisasi Perempuan Bangsa 

diketuai oleh ibu Rida Rotul Aliyah”.86 Selain itu, DPC PKB Lampung 

Timur juga sering melakukan kegiatan pelatihan kader untuk melahirkan 

aktivis-aktivis generasi baru. Seperti yang terdapat dalam daftar lampiran. 

Tidak hanya itu saja, untuk membuktikan implementasi kebijakan 

PKB terhadap gender dibidang politik, PKB juga telah memberikan 

peluang yang cukup besar kepada perempuan untuk menduduki jabatan 

publik maupun legislatif seperti yang terjadi di Lampung Timur.  dalam 

lembaga legislatif Kabupaten Lampung Timur, PKB menempatkan Ibu Ela 

Siti Nuryamah sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, 

dan satu anggota perempuan yang bernama Ibu Hj. Sukartini. Selain itu, 
                                                        

85 Lihat di http://www.pkb.or.id/ppkb-akan-terus-genjot-gerakan-politik-kaum-perempuan 
86 Ahmad Basuki, Ketua Umum Dewan Tanfidz DPC PKB Lampung Timur, Wawancara 

Pribadi, Sukadana, 18 Januari 2017. 



 

 
 

pada Pemilukada Lampung Timur tahun 2015 lalu, PKB pun mencalonkan 

perempuan untuk menduduki jabatan publik sebagai Bupati Lampung 

Timur yang bernama Chusnunia Chalim, yang saat ini telah menjabat 

sebagai Bupati.  

Pemilihan Chusnunia sebagai calon yang diusung oleh PKB 

merupakan hasil dari pertimbangan dan musyawarah bersama antar 

pengurus dengan melihat potensi dan prestasi yang dimiliki oleh 

Chusnunia selaku kader terbaik yang dimiliki oleh PKB Lampung Timur. 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Basuki, beliau menyatakan 

“Alasan DPC PKB memilih Chusnunia sebagai calon yang diusung dari 

PKB yaitu karena melihat dari hasil survei, yang dilakukan oleh lembaga 

survei yang diturunkan langsung oleh DPP PKB, memperlihatkan bahwa 

kader internal kita yang memiliki elektabilitas tingkat keterpilihannya 

yang paling tinggi adalah Chusnunia dibandingkan bakal calon lainnya 

seperti Ela Nuryamah dan Nofer”. Dari kutipan ini dapat menjelaskan 

bahwa saat PKB memilih Chusnunia sebagai calon Bupati yang diusung 

oleh PKB merupakan hasil dari seleksi yang panjang dan penuh 

pertimbangan, serta melihat dari kualitas dan potensi yang dimiliki beliau 

cukup baik dibidang politik sehingga layak untuk dicalonkan sebagai 

bupati di Lampung Timur. Dan terbukti dari hasil perhitungan suara 

KPUD Lampung Timur, pasangan nomor urut 2 yaitu Hj. Chusnunia, 

M.Si, M.Kn dan H. Zaiful Bokhari, ST, MM berhasil unggul dengan 

perolehan suara sebanyak 263926 (53,17%), mengalahkan pasangan 



 

 
 

nomor urut 1 yaitu H. Yusran Amirullah dan Drs. H. Sudarsono, M.Si 

dengan perolehan suara 232455 Suara (46,83%).87 Jumlah persentasi 

pemilihan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dapat dilihat dalam daftar 

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
87  KPUD Lampung Timur, lokasi Sukadana, diperoleh pada tanggal 18 Januari 2017. 



 

 
 

BAB IV 

POLITIK GENDER DALAM PERSPEKTIF PKB 

 

Partai politik adalah suatu wadah yang dijadikan sebagai tempat untuk 

menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyatnya dibidang politik. adanya 

partai politik diharapkan mampu  memberikan dan memperjuangkan keinginan 

rakyatnya melalui pemimpin yang mereka lahirkan, maupun kebijakan yang 

mereka buat. Partai politik merupakan institusi yang penting dalam upaya 

peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini disebabkan proses 

penjaringan, penyaringan dan penetapan kandidat untuk jabatan politik ada di 

tangan partai. Keterlibatan perempuan di dalam politik di era demokratisasi ini 

merupakan hal yang harus diperjuangkan karena perempuan juga memiliki hak 

untuk terlibat dalam proses politik. Akan tetapi, masih adanya pandangan kultural 

yang menganggap perempuan secara kodrat berada di wilayah domestik masih 

cukup menjadi kendala perempuan terjun ke dunia politik. Dalam hal ini, 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partai politik terutama yang berhubungan 

dengan gender yaitu peran perempuan dalam ranah publik, masih sedikit yang 

terdapat aturan jelas tentang hal tersebut. Walaupun demikian, negara telah 

mengatur hal tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang 30% keterwakilan 

perempuan dalam ranah politik, seperti yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 

2012. Adanya  kebijakan politik ini untuk meredam gejolak dan protes dari pihak 

tertentu dan sekaligus melindungi suara kaum perempuan agar tidak terpecah. 

Terlepas realitas dari kuota 30%  tersebut masih jauh dari harapan.  



 

 
 

Kuota 30% merupakan momen untuk menguji seberapa besar partisipasi 

perempuan dalam politik dan sekaligus menguji komitmen partai politik terhadap 

perempuan. sistem ini setidaknya menjadi gerbang bagi keterwakilan perempuan, 

walaupun berbagai respon berbeda muncul dari partai politik yang berasaskan 

Islam. Yakni penghapusan kata-kata “memperhatikan kesetaraan gender” yang 

diusulkan dari partai PBB.88 Pengertian “gender” bagi sebagian partai politik yang 

berasaskan Islam  masih dipandang sebagai anti Islam.  

Namun dari proses dan pertarungan politik Indonesia, masih perlu menguji 

apakah mereka telah sungguh-sungguh menerima perempuan sebagai konsekuensi 

demokrasi, dengan cara menempatkan perempuan dalam aturan “daftar calon 

jadi” dan bukan “jadi-jadian” atau sekedar “jadi calon”. Dalam siaran pers yang 

dilakukan oleh CETRO (Center For Electoral Reform), dari data empat partai 

politik yaitu PPP, PKB, PAN, dan PKS terdapat penemuan penting dimana PKB, 

PAN, dan PKS rata-rata menominasikan 30% caleg perempuan, sementara PPP 

hanya 20% menominasikan celeg perempuan mereka pada tahun 2004 lalu. Dari 

sini, peneliti akan melihat, adakah kebijakan PKB terhadap gender, yang benar-

benar  konsisten  dalam memperjuangkan kaum perempuan untuk berperan dalam 

ranah politik, serta mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh partai dalam 

merealisasikan politik gender khususnya di Lampung Timur.   

A. Garis Kebijakan Politik Gender dalam Partai Kebangkitan Bangsa 

Kebijakan merupakan suatu keputusan bersama yang disepakati dengan 

musyawarah kemudian dijadikan sebagai aturan yang harus diikuti. Setiap 
                                                        

88 Dendi Sutarto, Perempuan Dalam Politik Partai Keadilan Sejahtera, (Yogyakarta: 
Titah Surga, 2013), h. 121.  



 

 
 

organisasi memiliki hukum atau aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan 

kesepakatan bersama supaya tujuan dan cita-cita yang diinginkan dapat terwujud. 

organisasi adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua orang atau lebih, 

memiliki tujuan sama yang harus dicapai. seperti halnya organisasi partai politik 

yang terbentuk dari beberapa orang yang berasal dari berbagai elemen masyarakat 

untuk menyatukan pendapatnya dan memiliki tujuan yang harus tercapai.  

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai yang berhaluan 

ahlusunnah wa jama’ah, yaitu partai yang berbasis Islam. Jika dilihat dari sejarah 

berdirinya, partai politik ini sengaja  dibentuk oleh para ulama besar di Indonesia 

yaitu NU, sebagai wadah bagi NU untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Karena 

pada sebelumnya NU merupakan organisasi masyarakat bukan organisasi politik 

seperti partai. Dan untuk ikut berkecimpung dalam dunia politik, maka NU 

membentuk partai politik yang di namakan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. 

Dengan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini di harapkan dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana tugas dari adanya 

partai politik yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi. Dimana seluruh 

masyarakat memiliki peluang dan kesempatan yang sama terutama bagi kaum 

perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik.  

Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas 

agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, 

program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa 

bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari 

pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai. Adapun 



 

 
 

yang menjadi garis kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengikutsertakan 

perempuan untuk berkiprah di dunia politik, dapat diambil dari beberapa poin. 

Yaitu: 

1. Dilihat dari karakteristik perjuangan partai seperti yang terdapat dalam 

Mabda’ siyasi Partai Kebangkitan Bangsa, poin kedua yang menyatakan:  

Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-
citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya 
yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, 
dan ketebukaan bersumber pada hati nurani (as-sidqu), dapat dipercaya, 
setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial 
yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdii), bersikap dan 
bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam 
kebajikan (al-ta’awun), serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah 
disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan 
persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar 
utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum 
(al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.89 

 
 Dari kutipan Mabda’ siyasi tersebut, ada beberapa kalimat yang dapat 

digaris bawahi, berhubungan dengan kebijakan PKB terhadap kesetaraan  gender 

dan mengikutsertakan perempuan dalam politik, antara lain:  

a. Masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, dalam hal ini, 

PKB menjunjung tinggi nilai HAM, 

b. Mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi. Dalam 

hal ini salah satunya gender merupakan masalah sosial yang dihadapi 

oleh kaum perempuan yaitu adanya diskriminasi terkait dengan peran 

perempuan dalam kehidupan sosialnya.  

                                                        
89 http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-siyasi, mengetahui Mabda’ Siyasi Partai Kebangkitan 

Bangsa. 



 

 
 

c. Bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi. Dalam hal ini, PKB 

harus bertindak adil dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya dan tidak terpengaruh atau membela pihak lain.  

d. Demokrasi, yaitu mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam segala bidang, tanpa membeda-bedakan suku, 

agama, ras, maupun jenis kelamin. 

e. Persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. 

 Beberapa poin tersebut dijadikan sebagai landasan pandangan dan 

sikap politiknya yang didasarkan pada prinsip dasar perjuangan. Dasar perjuangan 

Partai Kebangkitan bangsa bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi 

dan dipadukan oleh dan dengan nilai-nilai kebenaran, kebebasan, keterbukaan, 

kemerdekaan, kemanusiaan yang adil dan beradap, kejujuran, persamaan 

persaudaraan, nondiskriminasi, dan kesetaraan Gender. Partai menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia, memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, 

keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat indonesia.90 

Menurut Ibu Ela Siti Nuryamah, aturan gender dalam PKB dapat dilihat melalui 

prinsip dasar perjuangan partai yang tertuang dalam mabda’ siyasi Partai 

Kebangkitan Bangsa dan sifat partai, serta visi misi PKB dalam menegakkan 

demokrasi.91 

2. Diberlakukannya tindakan afirmasi untuk perempuan, adapun bentuk tindakan 

afirmasi yang dilakukan oleh PKB dalam internai partai adalah 

                                                        
90 Pandangan dan Sikap Politik Partai, Prinsip Dasar Pejuangan, Diakses pada 

http://akhmadshobirin45.blogspot.co.id/, Tanggal 10 Mei 2017 
91 Ela Siti Nuryamah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Wawancara 

Pribadi, Sukadana, 15 Maret 2017 



 

 
 

mengikutsertakan perempuan dalam struktur kepengurusan partai minimal 

30% disemua tingkatan. PKB mengadopsi kebijakan afirmasi untuk perempuan 

sejak tahun 2005 yang tertuang dalam AD/ART partai hasil Muktamar Semarang 

yaitu; Nomor III/Muktamar/II/PKB/IV/2005, yang dilaksanakan pada tanggal 16-

19 April 2005, terdapat pada Bab IV pasal 20 ayat 14 yang berbunyi: “di setiap 

tingkatan kepengurusan dewan Tanfidz diharuskan mengakomodir unsur 

perempuan dengan memenuhi kuota 30%”.92 dan  AD/ART baru hasil dari 

Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol, 2-4 Mei 2008 yang berbunyi; “Struktur 

kepengurusan partai di seluruh tingkatan masing-masing diharuskan 

mengakomodasi unsur perempuan sekurang-kurangnya 30%”.93 

3. Kebijakan strategis terhadap pemberdayaan perempuan, anak-anak dan 

pemuda dan memperjuangkan persamaan gender baik dalam tataran wacana 

maupun kebijakan. PKB membuat kebijakan strategis sebagai upaya 

mengakomodir kepentingan perempuan demi menghilangkan isu ketimpangan 

gender.  

Program ini tertuang dalam 13 Agenda Kemandirian dan Kedaulatan 

Bangsa PKB, yang diluncurkan pada Simposium Nasional Kebangkitan 

Nasional, pada 11 November 2008. Dari ke-13 agenda tersebut ada dua 

agenda yang menyangkut perempuan. 

Pertama, Agenda Reformasi Sistem Politik, dimana program prioritas yang 

disung partai antara lain:  

                                                        
92 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Hasil 

Muktamar II Semarang, (Jakarta: Sekretariat Jendral DPP PKB, 2006), Cet Ke- III, h. 48 
93 Esty Ekawati, Penerapan Kebijakan Afirmasi Dan Pola Rekrutemen Calon Anggota 

Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2009, Artikel, h. 64. 



 

 
 

c. Mendorong penghapusan oligarki partai, demokratisasi di dalam partai 

politik, dan penerapan sistem meritokrasi di dalam internal partai. 

d. Mempelopori keterwakilan perempuan di dalam politik baik di internal 

partai maupun dalam lembaga legislatif. 

Kedua, Agenda Perempuan, Anak-anak, Pemuda dan Kelompok Marjinal. Negara 

akan memberdayakan kelompok perempuan, anak, pemuda dan kelompok 

terpinggirkan dengan menyediakan wahana untuk pengembangan mereka.94 

4. Berdasarkan hasil temuan penelitian Yulita mengenai kebijakan PKB terhadap 

gender. Ditemukan bahwasanya PKB  memiliki agenda politik partai dalam 

pengembangan demokratisasi khususnya berkaitan dengan kesetaraan gender, 

PKB mewujudkannya dalam bentuk program, antara lain: 

a. Memperjuangkan penghapusan UU atau peraturan atau pasal-pasal 

yang terdapat dalam produk perundang-undangan yang dinilai bias 

gender. 

b. Mensosialisasikan dan memperjuangkan kesetaraan gender di 

berbagai bidang seperti dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, 

sosial, dan budaya.  

Menurut beliau PKB dalam meningkatkan representasi politik perempuan 

dapat dilihat dalam nominal caleg perempuan PKB pada  pemilu 2004 lalu, 

dimana jumlah total caleg untuk DPR: 29,7%. Dengan komposisi perempuan 

sebanyak 140 (29,7%) dan laki-laki 331 (72%) dari total 531.95 

                                                        
94 Ibid, h. 69-30 
95 Yulita, Peran Politik Perempuan Dalam Partai Kebangkitan Bangsa, 

Skripsi, (Jakarta: Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h.74-75 



 

 
 

5. Pada ART partai Bab III tentang kelengkapan dan perlengkapan partai, pasal 

31 badan otonom. Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi 

membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan 

kelompok masyarakat tertentu. Untuk pembardayaan khusus perempuan PKB 

membentuk badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan 

Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PPKB.96 bertugas 

menggalang dan mendidik kader-kader perempuan PKB.  sekaligus sebagai 

wadah dalam merekomendasikan calon legislatif perempuan yang akan 

diajukan dalam pemilu, seperti yang disampaikan oleh bapak Ahmad Basuki.  

6. Melihat dari AD partai, berupa sifatnya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka.97 Dalam hal ini, PKB 

tidak menutup ruang bagi siapa saja untuk ikut berkiprah dalam politik 

termasuk perempuan. karena konsekuensi PKB sebagai partai terbuka, jelas 

akan mengakomodir semua masyarakat untuk berkiprah dalam politik tanpa 

harus membatasi skat, suku, agama, bahkan gender. Oleh karena itu, bagi PKB 

setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama, dilihat dari 

kapabilitas dan pengalamannya, menurut bapak Ahmad Basuki selaku ketua 

DPC PKB Lampung Timur.98 

7. Menurut pendapat salah satu tokoh besar NU sekaligus dari kelima tokoh 

pendiri PKB yang sangat terkenal yaitu Abdurrahman Wahid ( Gus Dur), 

beliau mengatakan bahwa: “menurut saya, syarat utama seorang calon 
                                                        

96 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa,… …,  Op.Cit, 
h. 55 

97Ibid, h.  9 
98 Ahmad Basuki, Ketua DPC PKB  Lampung Timur, Wawancara Pribadi, Sukadana, 15 

Maret 2017. 



 

 
 

presiden dan wakilnya bukan jenis kelaminnya, tetapi ia mampu menciptakan 

keadilan, beriman, dan bertakwa kepada Allah. Selain itu, ia harus betul-betul 

dipilih oleh rakyat… …”99 

Berdasarkan dari beberapa poin diatas, terkait dengan Kebijakan PKB 

terhadap gender yaitu dengan melibatkan kaum perempuan untuk ikut berkiprah 

dalam dunia politik terdapat aturan yang jelas, tertuang dalam AD/ART Partai, 

prisip dasar perjuangan partai, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PKB 

terhadap gender, dan program kerja PKB, sekaligus sebagai bentuk dari 

konsistensi PKB dalam menjalankan garis atau ketentuan yang telah disepakati 

bersama untuk memperjuangkan hak kaum perempuan supaya mendapatkan 

kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosialnya dan berusaha 

menghilangkan adanya diskriminasi yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri 

terhadap peran perempuan yang berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, PKB 

juga sangat menjunjung tinggi nilai HAM seperti yang terdapat dalam mabda’ 

siyasi partai. Sedangkan jika dilihat dari fungsionalisnya, dengan adanya 

kebijakan yang jelas tentang gender yang dibuat oleh partai politik terutama PKB 

dapat membuat perubahan untuk meninjau dalam menentukan sikap yang 

berlandaskan dengan konsep dasar dalam menentukan arah tujuan untuk 

menjalankan suatu kebijakan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak ada perdebatan lagi dalam Partai Kebangkitan Bangsa untuk 

mengusung seorang perempuan menjadi daftar calon tetap pada pemilu baik di 

lembaga legislatif maupun eksekutif. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ela Siti 

                                                        
99 Muhammad Koderi, Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insani, 

1999), h. 72 



 

 
 

Nuryamah, wakil ketua DPRD Lampung Timur dari PKB.  Menurut beliau peran 

perempuan dalam kehidupan politik itu sangat penting. Sebagai langkah untuk 

menghindari terjadinya diskriminasi atau timpang tindih dalam pembuatan 

kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah.100  Oleh karena itu, 

diperlukan pemikiran-pemikiran dari berbagai golongan salah satunya adalah 

perempuan yang lebih memahami dan mengerti persoalan yang dihadapi oleh 

perempuan lainnya dalam menjalani kehidupan sosialnya. Maka dari itu, negara 

sangat mendukung akan keterwakilan perempuan dalam ranah publik, dengan 

membuat aturan berupa 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.  

Dan ini adalah peluang yang sangat baik dan strategis bagi kaum perempuan itu 

sendiri, tinggal bagaimana kesadaran dari kaum perempuan tersebut untuk mau 

atau tidak berkiprah dalam dunia politik sebagai bentuk keperdulian mereka 

dengan kaum perempuan lainnya.  

 menurut beliau terkait dengan PKB yang banyak melibatkan kaum 

perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, beliau berpendapat itu semua 

merupakan bentuk kesadaran berfikir orang-orang yang ada di partai, bahwa 

antara perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama tergantung 

bagaimana memperankan posisi dan potensi yang ada pada diri seseorang. Seperti 

halnya yang disampaikan oleh Ibu Rida Rotul Aliyah, yang menyatakan bahwa 

PKB ini lebih banyak menempatkan sebagian pengurus perempuannya di lembaga 

eksekutif maupun legislatif dibandingkan dari partai lain.  

                                                        
100 Ela Siti Nuryamah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Wawancara 

Pribadi, Sukadana, 15 Maret 2017.  



 

 
 

Hal inilah yang mungkin menimbulkan perbedaan antara Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan partai lain. Oleh karena itu, pada saat adanya 

pemilukada pada tahun 2015 lalu, PKB mengangkat Chusnunia Chalim sebagai 

calon Bupati Lampung Timur yang diusung  oleh Partai Kebangkitan Bangsa. 

Keputusan PKB terkait dengan pengangkatan seorang perempuan untuk menjadi 

pemimpin daerah pada saat itu adalah bukti nyata PKB dalam menerapkan 

kebijakan yang telah dibuatnya. 

Sebelum ditetapkannya Chusnunia Chalim sebagai calon bupati yang 

diusung oleh PKB. terlebih dahulu terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh 

DPC PKB Lampung Timur, yaitu:  

a. dimulai dari penjaringan calon,  

b. penetapan bakal calon, kemudian  

c. keputusan calon yang diusung.    

Tahapan ini harus berdasarkan keputusan pimpinan partai pusat yaitu DPP 

PKB, dengan mengeluarkan surat mengenai intruksi dan penyampain petunjuk 

pelaksanaan penjaringan dan penetapan calon kepala daerah Partai Kebangkitan 

Bangsa yang ditujukan kepada DPW dan DPC yang ada diseluruh indonesia, 

terlebih khusus kepada daerah yang mengikuti pemilukada dalam pergantian 

jabatan publik. Di dalam surat tersebut berisikan pernyataan bahwa: “mengingat 

tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan segera dimulai, bersama 

ini kami sampaikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penetapan calon kepala 



 

 
 

daerah Partai Kebangkitan Bangsa yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan 

DPP PKB Nomor: 2336/DPP-03/VI/A.1/1/2015 tertanggal 29 Januari 2015….”.101 

Isi surat tersebut terdapat lampiran satu bundel terkait tentang petunjuk 

pelaksanaan penjaringan dan penetapan calon kepala daerah Partai Kebangkitan 

Bangsa yang terdapat pasal-pasal di dalamnya terkait aturan yang telah ditetapkan. 

Dengan adanya surat rekomendasi tersebut yang dikeluarkan oleh DPP PKB. 

Maka, proses penjaringan yang dilakukan oleh setiap DPW maupun DPC PKB 

yang ada disetiap daerah harus berdasarkan dari intruksi  keputusan yang telah 

diberikan oleh pusat.  

Terpilihnya Chusnunia sebagai calon bupati yang diusung oleh PKB 

merupakan hasil dari proses yang sangat panjang yang dilakukan oleh DPC PKB 

Lampung Timur, melalui tahap-tahap aturan yang telah ditentukan oleh pusat. 

Sebagaimana yang tercantum pada BAB III tentang persyaratan bakal calon, 

berisikan tentang “bakal calon Gubernur dan Bupati atau Walikota dapat berasal 

dari: pengurus partai, anggota partai, pengurus NU, ulama/ tokoh NU,…”.102  

Berdasarkan dari ketetapan tersebut, setelah diamati ternyata PKB sengaja 

untuk mengusung kader internal partai yang ada di Lampung Timur dan tidak 

membuka penjaringan untuk eksternal partai. Menurut keterangan dari beberapa 

pengurus DPC PKB Lampung Timur. Hal ini dilakukan karena DPC PKB 

Lampung Timur ingin memberikan kesempatan kepada kader terbaiknya untuk 

                                                        
101 Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Intruksi dan Penyampaian 

Petunjuk Pelaksanaan Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Daerah Partai Kebangkitan 
Bangsa, (Jakarta: 26 Januari 2015).  

102 Ibid  



 

 
 

bisa menduduki jabatan publik supaya bisa mengabdi kepada negara dan bangsa, 

khususnya di daerah Lampung Timur.  

Pada saat penjaringan bakan calon Bupati Lampung Timur,  hasil dari 

musyawarah pengurus DPC PKB dalam penyeleksian kader terbaik PKB yang ada 

di Lampung Timur, terdapat tiga nama yang masuk dalam kategori penilain 

terbaik dari pengalaman, pendidikan, dan kemampuan dibidang politik, dari ketiga 

nama antara lain: Ela Siti Nuryamah, Nofel, dan Chusnunia Chalim.  

Hasil penetapan bakal calon tidak terlepas dari proses seleksi yang panjang 

dan rumit, yaitu harus melewati uji publik terhadap tanggapan masyarakat 

terhadap bakal calon tersebut dan partai politik seperti DPC PKB Lampung Timur 

wajib turut serta melakukan pencatatan penelitian dan analisa. Setelah itu, DPC 

wajib melaporkan seluruh proses dan hasil uji publik bakal calon ke DPP PKB. 

dalam “sosialisasi bakal calon yang diajukan oleh PKB dapat dilakukan melalui 

struktur partai sampai tingkat ranting dengan berbagai program kegiatan dan 

publikasi media massa”.103 Setelah itu, DPC menyelenggarakan Musyawarah 

Pimpinan Cabang untuk menetapkan seluruh nama-nama bakal calon Bupati yang 

memenuhi syarat dan telah mengikuti uji publik guna diajukan ke DPP.  

Ketentuan mengenai peserta, hak bicara, dan dan hak suara dalam 

musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan berdasarkan aturan yang tertuang 

dalam AD/ART partai. kemudian hasil Musyawarah Pimpinan Cabang dilaporkan 

DPC kepada DPP paling Lambat 3 hari setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang. 

Pada tahap selanjutnya untuk mengetahui kapasitas, integritas dan komitmen 

                                                        
103 Ibid, Pasal 19.  



 

 
 

bakal calon Bupati, DPP menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and 

propert tes). Waktu pelaksanaan ditetapkan oleh DPP selambat-lambatnya 7 hari 

sebelum penetapan calon oleh DPP untuk di daftarkan ke  KPU Kabupaten. 

Penetapan calon, dilakukan oleh DPP PKB berdasarkan beberapa hal, 

antara lain: “hasil uji publik, hasil survey, hasil Muspim Cabang, hasil uji 

kepatutan dan kelayakan (fit and propert tes), dan pertimbangan strategis 

lainnya”.104 Dari proses yang panjang inilah kemudian di tetapkan oleh PKB 

bahwa Chusnunia Chalim layak untuk diusung menjadi calon Bupati dari Partai 

Kebangkitan Bangsa. Karena melihat dari hasil survei, yang dilakukan oleh 

lembaga survei yang diturunkan langsung oleh DPP PKB, memperlihatkan bahwa 

Chusnunia mendapatkan tingkat keterpilihannya paling tinggi dibandingkan kader 

lain. Menurut keterangan yang disampaikan oleh bapak Ahmad Basuki. 

Selanjutnya calon Bupati yang telah ditetapkan oleh DPP diserahkan 

kepada DPC untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Karena 

syarat dari pendaftaran calon bupati yang diusung oleh cabang partai  ke KPUD, 

harus berdasarkan surat keputusan dari pimpinan pusat partai.  

Penetapan calon dengan memilih Chusnunia sebagai calon Bupati 

Lampung Timur  yang diusung oleh PKB, merupakan hasil dari keputusan 

bersama antar pengurus partai baik ditingkat pusat sampai tingkat cabang dengan 

mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh beliau selaku kader partai yang 

memiliki kualitas baik dan diyakini mampu untuk bersaing dalam pemilukada 

tahun 2015 lalu.  Seperti yang disampaikan oleh bapak Maryono, menurut beliau 

                                                        
104 Ibid, Pasal 30 bagian ketiga tentang Penetapan Calon 



 

 
 

Chusnunia merupakan kader yang cerdas, pengalaman dibidang politik sudah 

hampir sebanding dengan laki-laki, selain itu usia beliau juga masih muda. Dan 

beliau adalah satu-satunya kader terbaik yang berasal dari Lampung Timur.105 

oleh karena itu, hasil musyawarah cabang yang dilakukan oleh PKB Lampung 

Timur menetapkan Chusnunia Chalim sebagai calon Bupati yang diusung oleh 

PKB dan disetujui oleh PKB Pusat dengan melihat hasil survei dan uji kompetensi 

yang dilakukan langsung oleh pusat. 

Berdasarkan hasil temuan Pusat Penelitan Politik- Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) yang ditulis oleh Esty Ekawati dan Atika Nur 

Kusumaningtyas, menjelakan bahwa Terpilihnya Chusnunia Chalim untuk maju 

dalam kontestasi Pilkada Lampung Timur tahun 2015 tentu didasarkan pada 

pertimbangan politik yang matang, antara lain: 

 Pertama, modal individu Chusnunia, yakni anak dari Kyai Abdul Chalim, 

seorang alim ulama yang sangat dikenal di Lampung Timur. Ia juga adalah cicit 

dari Kyai Ma’sum dari Lasem, salah satu pendiri NU. Chusnunia juga merupakan 

kader NU yang sejak muda aktif di organisasi NU seperti PMII dan Fatayat NU di 

tingkat Pusat. Selain itu, Chusnunia adalah politisi PKB tingkat nasional yang 

juga pernah menjadi staf ahli Kementerian Tenaga Kerja. Dalam hal pendidikan, 

Ia juga telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Malaysia.   

Kedua, dari aspek politik, Chusnunia sebelum menjadi anggota DPR tahun 

2009 adalah Koordinator Wilayah PKB provinsi Lampung. Dan saat Ia mengikuti 

Pemilu Legislatif 2014, perolehan suara PKB naik 2 kali lipat dari Pemilu 2009. 

                                                        
105 Maryono, Bendahara Umum DPC PKB Lampung Timur, Wawancara Pribadi, 

Sukadana, 22 November 2016. 



 

 
 

Kemenangannya pada Pemilu legislatif (DPR RI) tahun 2009 dan 2014 

memposisikannya sebagai politisi pekerja keras yang mampu merawat 

konstituennya.  

Ketiga, pertimbangan Chusnunia untuk maju sebagai calon kepala daerah 

di Lampung Timur juga bisa dilihat dari aspek sosial dan demografi dimana 

mayoritas penduduk Lampung Timur (sekitar 75%) adalah warga NU. Bahkan, di 

Lampung Timur terdapat lebih dari 200 pondok pesantren yang tersebar di setiap 

kecamatan. Dengan bermodalkan jaringan sosial (NU) dan politik (PKB) serta 

dorongan warga Nahdliyin khususnya dari para Kyai Khos Lampung Timur, maka 

Chusnunia bersedia menjadi “Relawan NU” untuk maju sebagai calon kepala 

daerah.106 

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam sektor publik dengan 

mengikutsertakan perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik merupakan 

wujud dari keinginan negara untuk menegakkan negara demokrasi dengan 

memberikan peluang dan kesempatan yang sama pada setiap warga negaranya 

baik laki-laki maupun perempuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara 

membuat tindakan afirmasi yaitu suatu pernyataan atau pengakuan yang sungguh-

sungguh dibawah ancaman hukum berupa keberpihakan negara kepada 

perempuan, yaitu dengan dibuatkannya aturan atau UU yang jelas dan disahkan 

oleh negara yang bertujuan untuk menggerakkan dan menyadarkan kaum 

perempuan bahwa mereka memiliki peluang dan kesempatan yang sama sebagai 

                                                        
106 http://www.politik.lipi.go.id/kolom/1143-jaringan-politik-perempuan-kepala-daerah, 

diakses pada tanggal 05 juli 2017 



 

 
 

warga negara Indonesia terutama untuk ikut berpolitik dalam menentukan 

kebijakan.  

Tindakan afirmasi untuk perempuan yang dilakukan oleh negara berupa 

30% keterwakilan perempuan dalam pemilu,  terdapat pada UU Nomor 8 Tahun 

2012 .  UU tersebut berisikan tentang perintah untuk setiap partai politik supaya 

melibatkan 30% perempuan untuk dijadikan calon tetap dalam lembaga legislatif, 

dan disetiap kepengurusan partai setidaknya terdapat elemen perempuan berupa 

30% dari jumlah laki-laki. Aturan 30% keterwakilan perempuan dalam politik 

merupakan langkah awal untuk mendongkrak dan mengajak perempuan supaya 

mau terlibat dalam ranah publik dalam membuat dan menentukan kebijakan 

pemerintahan. Sekaligus sebagai wujud keperdulian negara terhadap kaum 

perempuan supaya mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara maupun dalam 

lingkungan masyarakat sosialnya. Karena saat ini, keterlibatan perempuan dalam 

dunia kerja terutama perempuan dalam politik, masih sangat sedikit dibandingkan 

dengan jumlah laki-laki. Oleh karena itu untuk merespon aturan yang dibuat oleh 

negara, PKB membuat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan persoalan 

perempuan dalam memberikan kesetaraan gender.  

Kesetaraan gender disini dimaksudkan sebagai kesetaraan di depan 

hukum, kesetaraan peluang termasuk kesetaraan dalam memperoleh akses dan 

investasi sumber daya manusia dan sumber-sumber produktif lainnya, serta 

kesetaraan imbalan bekerja dan kesetaraan hak bersuara. Dengan adanya 

kebijakan tentang kesetaraan gender yang dibuat oleh PKB, maka untuk 

mengimplementasikannya, PKB mengangkat seorang perempuan untuk dijadikan 



 

 
 

calon pemimpin daerah. Seperti yang terjadi di daerah Lampung Timur. PKB 

mengusung Chusnunia sebagai calon Bupati daerah Lampung Timur pada 

pemilukada 2015 lalu. Dan keterlibatan perempuan dalam politik ini, 

membuktikan bahwa PKB benar-benar konsisten terhadap garis kebijakan yang 

dibuatnya untuk melibatkan perempuan dalam politik dengan menjadikannya 

sebagai pemimpin daerah. seperti yang disampaikan oleh Ibu Rida Rotul Aliah, 

Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Lampung Timur, menurut beliau 

pertimbangan untuk memilih  Chusnunia maju sebagai calon Bupati Lampung 

Timur oleh PKB, sebagai bentuk dari kesadaran berfikir partai bahwa perempuan 

juga memiliki kelayakan untuk memimpin seperti kebanyakan yang dilakukan 

oleh laki-laki. Sekaligus sebagai bentuk gerakan untuk mendorong perempuan 

supaya mau dan ikut berpartisipasi dalam politik.107 Dengan dibuatkannya aturan 

yang jelas tentang partisipasi politik perempuan, diharapkan mampu mengajak 

perempuan untuk bergerak lebih maju dan memiliki prestasi yang sama seperti 

yang didapatkan oleh laki-laki.  

 

C. Usaha-usaha yang dilakukan Oleh PKB Untuk Merealisasikan Kebijakan 

Partai Mengenai Politik Gender di Lampung Timur 

  PKB (Partai Kebangsaan Bangsa) merupakan partai yang sangat 

memperhatikan dan memperdulikan persoalan kaum perempuan. Dapat dilihat 

dari karakteristik perjuangan PKB dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan telah 

                                                        
107 Rida Rotul Aliyah, Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Lampung Timur, 

Wawancara Pribadi, Sukadana, 22 November 2016 



 

 
 

disepakati bersama salah satunya adalah mengenai kesetaraan Gender dan 

kesamaan kedudukan didalam masyarakat.   

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh PKB dalam merealisasikan 

politik Gender, antara lain: 

1. PKB membentuk suatu organisasi yang bernama PPKB (Perempuan 

Penggerak Kebangkitan bangsa) yang terdapat dalam ART partai. Dan 

pada tahun 2015 lalu diubang menjadi PB (Perempuan Bangsa). 

Perempuan Bangsa ini adalah barisan perempuan kader Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan salah satu organisasi 

sayap PKB yang konsen terhadap perempuan baik dalam bidang 

politik, sosial, budaya dan agama. Kehadiran organisasi sayap 

perempuan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara 

luas terutama kalangan perempuan. Sebagai mahluk feminis, 

perempuan kerap menjadi salah satu objek dari ketidakadilan gender di 

berbagai hal dalam kehidupan nyata. Menurut Ketua Umum Perempun 

Bangsa Dewan Pengurus Pusat (PB DPP) yang baru saja dilantik, Hj. 

Siti Masrifah, meyatakan bahwa: “perempuan indonesia hingga saat ini 

masih jauh mendapatkan perlakuan adil gender. Oleh karenanya 

Perempuan Bangsa berupaya menjadi salah satu organisasi yang akan 

memperjuangkan hak-hak perempuan di segala bidang”.108 Dalam hal 

ini, PPKB atau PB pernah menggelarkan seminar yang bertemakan 

Peran Serta Perempuan dalam Mengelola Partai yang dilakukan oleh 

                                                        
108 Lihat di www.pkb.or.id.html. Di akses pada tanggal 20 Januari 2017  



 

 
 

PPKB di ruang Kendari Hotel Singgasana, Makasar.109 Dan ditingkat 

DPC PKB Lampung Timur, organisasi Perempuan Bangsa (PB) 

diketuai oleh ibu Rida Rotul Aliyah yang juga menjabat sebagai wakil 

Ketua Dewan Tanfidz. 

2. oleh Adanya pelatihan-pelatihan kaderisasi yang dilakukan DPC PKB 

Lampung Timur, yang bertujuan untuk melahirkan aktivis-aktivis baru, 

baik laki-laki maupun perempuan yang sengaja dibentuk oleh PKB 

untuk menumbuhkan jiwa politik, supaya mampu untuk ikut bersaing 

dan terjun langsung dalam dunia politik. seperti PKB saat melakukan 

pelatihan kader dengan menyusung tema: “Kader Cerdas – Basis Kuat 

Membangun Politik Rahmatan Lil Alamin”. pemberi materi yaitu 

Wakil Sekjen DPP PKB Ali Anshori pada tanggal 28 Desember 2016 

lalu. Selain itu PKB lampung Timur juga pernah mengadakan seminar 

nasional yang diberi tema: “'Memperkokoh Wawasan Kebangsaan 

bagi Organisasi Kemasyarakatan, Perempuan dan Pemuda dalam 

Konteks Politik Rahmatan Lil 'Alamin' ”. yang dilakukan pada tanggal 

27 Agustus 2015 lalu.  

3. Dalam struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat 

cabang Lampung Timur terdapat 41 pengurus partai yang terdiri dari 

32 laki-laki dan melibatkan 9 perempuan di dalamnya.  

4. Pada lembaga legislatif yang ada di Lampung Timur, PKB 

menempatkan 2 perempuan dari 7 kursi yang diperoleh untuk 

                                                        
109 Lihat di http://www.pkb.or.id/ppkb-akan-terus-genjot-gerakan-politik-kaum-

perempuan 



 

 
 

menduduki jabatan DPRD Lampung Timur yaitu Ibu Ela Siti 

Nuryamah, S. Sos.i sebagai wakil ketua DPRD dan ibu Hj. Sukartini 

sebagai anggota DPRD 

5. Dan yang tidak dapat dilupakan adalah usaha PKB dalam 

memenangkan Bupati perempuan yang diusungnya pada pemilukada 

tahun 2015 lalu. Karena usaha itu merupakan kerja keras atau langkah 

yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk 

mencapai target sasaran yang harus di capai. Maka usaha yang 

dimaksud adalah berupa langkah-langkah yang dilakukan oleh partai 

politik dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah disepakati 

bersama. Salah satunya yaitu melibatkan perempuan dalam dunia 

politik dan menjadikannya sebagai pemimpin daerah. 

Dari beberapa poin tersebut, terkait dengan usaha yang dilakukan oleh 

PKB dalam merealisasikan politik gender khususnya daerah Lampung Timur. 

merupakan bentuk dari wujud PKB juga dalam merealisasikan kebijakannya 

untuk memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat supaya dapat 

berkiprah dalam dunia politik,  termasuk perempuan. dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan kaderisasi yang dilakukan oleh partai itu sendiri. 

Adapun usaha yang dilakukan oleh PKB untuk memenangkan pemilukada 

tahun 2015 lalu untuk merebutkan jabatan Bupati Lampung Timur, PKB 

membentuk Tim Pemenangan Calon yang ditempatkan diberbagai kecamatan 

Lampung Timur.  disetiap kecamatan terdapat penanggung jawab yang bertugas 

untuk mensosialisasikan calon yang diusungnya supaya masyarakat dapat 



 

 
 

mengenal calon tersebut dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terbukti 

dengan dibentuknya tim-tim pemenangan tersebut yang di tempatkan di setiap 

daerah Lampung Timur, pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori dapat 

menghasilkan perolehan suara sebanyak 263.926 mengalahkan pasangan urut 

nomor 1 yaitu Yusron Amirullah dan Sudarsono dengan perolehan suara 

232.473.110 selain dari tim pemenangan calon yang terjun untuk mensosialisasikan 

calon kepada masyarakat, calon yang terpilihpun harus ikut terjun dan 

memperkenalkan dirinya secara langsung kepada masyarakat supaya masyarakat 

dapat mengenal baik calon tersebut. Salah satunya yaitu dengan membentuk 

kegiatan berupa seminar nasional yang dilakukan di setiap kecamatan.  

Menurut Chusnunia Chalim, beliau menyatakan bahwa “kunci kesuksesan 

kemenangan yang didapatkan pada pemilukada tahun 2015 lalu  yaitu dengan cara 

membaur bersama masyarakat. Prinsipnya tidak  jauh berbeda dengan pemilihan 

legislatif. Hanya saja kalau pileg kan calonnya banyak, akan tetapi tetap Butuh 

fokus dan totalitas, serta terpenting komunikatif dengan masyarakat.”111 hal ini 

disampaikan pada saat wawancara pers, pada tanggal 14 Desember 2015 lalu. Dari 

pernyataan ini, dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan partisipasi dan dukungan 

masyarakat, langkah yang paling mudah adalah dengan mendekatkan diri kepada 

masyarakat dan berbaur kepada lingkungan sekitar.  
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111 diakses melalui www.fraksipkb.com 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpualan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: 

1. Mengenai garis kebijakan politik gender dalam Partai Kebangkitan 

Bangsa yang telah mengusung seorang perempuan untuk ikut serta dalam dunia 

politik dengan menjadikannya pemimpin daerah merupakah bentuk dari 

konsistensi PKB dalam menerapkan kebijakan partai terhadap gender. Dapat 

dilihat dari karakteristik perjuangan partai, diberlakukannya tindakan afirmasi 

untuk perempuan yang diatur dalam AD/ART partai, kebijakan strategis tentang 

pemberdayaan perempuan, program kerja, dan hasil muhtamar yang dilakukan 

oleh partai untuk memperjuangkan hak kaum perempuan dan menegakkan 

demokrasi.  Selain itu, menurut PKB sendiri, untuk menjadi pemimpin, bukan 

dilihat dari jenis kelaminnya tetapi dilihat dari kemampuannya dalam arti, cerdas, 

memiliki pengalaman dibidang politik, dan bertanggung jawab dalam melakukan 

tugasnya sebagai pemimpin.  

2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam 

merealisasikan politik gender di Lampung Timur yaitu pertama, secara umum 

PKB membentuk organisasi perempuan yang diberi nama Perempuan Bangsa 

(PB) yang berada di tingkat pusat sampai wilayah dan daerah. Organisasi ini 

sengaja di bentuk oleh PKB sebagai wadah bagi kaum perempuan untuk belajar 

dan mendalami ilmu politik supaya menghasilkan aktivis-aktivis perempuan yang 

diharapkan bangsa. Seperti di tingkat cabang Lampung Timur, organisasi ini di 



 

 
 

ketuai oleh Ibu Rida Rotul Aliyah. Kedua, adanya tahap-tahap pelatihan 

kaderisasi partai yang bersifat umum yang dilakukan oleh PKB Lampung Timur, 

berlaku untuk semua golongan tidak terkecuali perempuan. dan yang ketiga, usaha 

PKB untuk menempatkan sebagian kader perempuan di lembaga legislatif dan 

eksekutif, keempat, usaha yang telah berhasil diraih oleh PKB Lampung Timur 

sehingga memenangkan pemilukada Bupati, mengusung pasangan Chusnunia 

Chalim dan Zaiful Bukhori pada tahun 2015 lalu dengan perolehan suara 263.926 

mengalahkan pasangan urut nomor 1 yaitu Yusron Amirullah dan Sudarsono 

dengan perolehan suara 232.473. dari usaha-usaha yang telah dilakukan inilah 

merupakan bentuk perjuangan PKB bahwa partai tersebut sangat konsisten dalam 

memperjuangkan hak kaum perempuan dalam politik.  

B. Saran  

Pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas bahwa kajian penulis 

tentang politik gender yaitu membicarakan mengenai peran perempuan diranah 

publik apalagi menjadi pemimpin masih dipertanyakan. Untuk sebagian dari 

beberapa partai politik. apakah benar-benar memperdayakan kaum perempuan 

untuk ikut berkiprah didunia politik atau hanya sebatas memenuhi syarat dari 

aturan yang dibuat oleh negara. Karena pada saat ini diketahui masih sedikit dari 

beberapa partai politik yang benar-benar konsisten dalam memperdayakan kaum 

perempuan untuk berkiprah dalam politik, dapat dilihat saat ini, masih sedikit 

kaum perempuan yang menduduki jabatan pemerintahan baik dari lembaga 

legislatif maupun eksekutif.  Oleh karena itu, menurut hemat penulis, perlu 

adanya upaya yang serius bagi lembaga negara terutama partai politik yang 



 

 
 

memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat salah 

satunya adalah  kaum perempuan. upaya ini dapat dilakukan melalui gerakan-

gerakan yang dibuat oleh partai politik dengan membentuk lembaga khusus untuk 

kaum perempuan yang konsen untuk memberikan pelayanan dan pendidikan 

khusus perempuan dalam bidang politik dan persoalan perempuan.  

Dengan memaparkan hasil penelitian ini, penulis bisa berharap agar dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan dunia kepemimpinan. Karena menurut penulis 

peran perempuan dalah dunia politik dan menjadi pemimpin harus dapat 

diaktualisasikan, agar perempuan mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang 

sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi.  
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PEDOMAN WAWANCARA  

 

A. Garis Kebijakan Politik Gender PKB 

Pertanyaan:  

1. Bagaimana pendapat PKB, terkait dengan peran dan kedudukan 

perempuan dalam dunia politik? 

2. Adakah peraturan dalam AD/ART PKB yang mengatur tentang politik 

gender dan apa yang menjadi landasan PKB terkait hal tersebut? 

3. Bagaimana proses penjaringan yang dilakukan oleh PKB untuk 

memilih bakal calon yang akan diusung pada pemilukada tahun 2015 

lalu di kabupaten lampung timur? 

4. Apa yang menjadi alasan DPC PKB sehingga memilih Chusnunia 

sebagai calon yang diusung oleh PKB pada pemilukada Bupati 2015 

lalu? 

5. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi perbedaan antara PKB dengan 

partai politik lain terkait dengan gender?  

 

B. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PKB dalam Merealisasikan politik 

gender  

Pertanyaan:  

1. Adakah perbedaan pendapat yang terjadi antar pengurus partai terkait 

dengan gender dalam pencalonan Chusnunia sebagai calon bupati 

Lampung Timur? 



 

 
 

2. Adakah kendala yang dihadapi oleh PKB dalam pelaksanaannya 

terkait dengan pemilihan masyarakat untuk menarik masyarakat 

supaya memilih calon yang diusung?  

3. Apa saja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PKB untuk 

merealisasikan kebijakan partai mengenai peran perempuan dalam 

politik khususnya lampung timur? 

 

  



 

 
 

A. Daftar Informan 

 

Pertanyaan: Bagaimana Pendapat PKB terkait dengan peran dan kedudukan perempuan        dalam 
dunia politik? 

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  peran dan fungsi perempuan di dalam 
politik kalau dalam pandangan PKB 
tentu wajar, ketika memang 
perempuan memiliki kemampuan dan 
pengalaman dalam politik ini yang bisa 
dikatakan sepadan dengan kemampuan 
laki-laki pada umumnya memimpin. 
Dalam partai PKB sendiri melihat 
tentang partisipasi perempuan pada 
periode-periode sebelumnya sangat 
minim sekali. 

Gender dilihat 
dari kapasitas 
dan 
pengalamanny
a 

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua Perempuan adalah seorang sosok yang 
memiliki peran penting untuk 
keluarganya maupun lingkungan 
hidupnya. Perempuan merupakan 
penolong yang memiliki belas kasih 
dan kasih sayang yang besar yang 
tidak akan pernah dimiliki oleh laki-
laki. Saat ini, melihat peran perempuan 
dalam politik sudah cukup banyak 
perempuan yang berkiprah dalam 
dunia politik. Saat ini terbukti, sudah 
banyak perempuan yang membuktikan 
bahwa dirinya pun sama dengan laki-
laki, mampu berfikir keras, bekerja 
keras, dan juga saling perduli satu 
dengan yang lainnya. Peran perempuan 
dalam dunia politik itu sangat penting, 
karena perempuan merupakan salah 
satu dari bagian yang harus dilindungi 
hak sipilnya dan terpenuhi 
kebutuhannya oleh negara. Oleh 
karena itu, jika tidak ada keterwakilan 
perempuan dalam politik, maka akan 
membuat ketimpangan dalam 
membentuk suatu kebijakan.  

Gender dilihat 
dari 
kemampuan, 
kecerdasan, 
tanggung 
jawab, dan 
kesempatan 
yang sama 



 

 
 

3 Maryono Bendahara Perempuan berkiprah dalam politik, saat 
ini sudah banyak sekali. Sudah sangat 
banyak. Dan di Lampung Timur ini 
sangat luar biasa, dan baru di indonesia 
ini Bupati dari PKB, ya... pertama 
adalah perempuan dilampung Timur ini 
adalah ibu Chusnunia.  

 

 

Gender saat ini 
hampir 
senbading 
antara 
perempuan dan 
laki-laki yang 
berkiprah 
dalam politik 

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 

Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

Perempuan dalam politik hari ini 
memang itu dilindungi Undang-
Undang, jadi suatu kebutuhan yang 
tidak bisa diganggu gugat. Karena kalo 
kita lihat dari sejarah penduduk 
Indonesia itu mayoritas adalah 
perempuan, sementara kontruksi sosial 
yang dibangun keterwakilan atau 
perempuan yang sadar akan berpolitik 
itu sangat minim, apalagi sebelum-
sebelumnya mungkin tidak ada hanya 
bisa dihitunglah tokoh-tokoh 
perempuan yang memang maju dalam 
pentas politik. baru setelah refisi 
Undang-Undang pemilu, kemudian 
Undang-Undang pemerintah daerah 
itukan akhirnya dengan sadar 
kebijakan DPR yang selaku pembuat 
UU, meskipun itu juga terdapat 
keterwakilan dari lembaga-lembaga 
perempuan yang mendorong harus ada 
keterwakilan perempuan dalam politik. 
mungkin teknisnya adalah 30% kuota 
perempuan. satu sisi secara ilmiah itu 
merupakan tuntutan sosial tetapi hari 
ini sudah di legalkan dalam bentuk 
UU. Berarti kekuatan hukumnya itu 
sangat mengikat dan wajib. Karena 
pada dasarnya yang mengetahui soal 
perempuan adalah perempuan, itu 
adalah dasar utama, makanya penting 
partisipasi perempuan dalam politik 
untuk mewakili suara perempuan. 

Gender saat ini 
sudah 
dilindungi oleh 
Negara dengan 
dibuatkan 
aturan berupa 
30% 
keterwakilan 
perempuan 
dalam politik 

 



 

 
 

 

Pertanyaan: Adakah peraturan dalam AD/ART PKB yang mengatur tentang politik gender dan 
apa yang menjadi landasan PKB terkait hal tersebut? 

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  PKB sebagai partai yang terbuka, 
partai yang berasaskan pancasila, dan 
partai terbuka bukan berdasarkan islam 
tetapi memang PKB ini berhaluan 
Ahlusunnah Waljamaah yang menjadi 
ruh semangat perjuangan.  konsekuensi 
PKB sebagai partai terbuka, jelas akan 
mengakomodir semua masyarakat 
untuk bisa berkiprah di PKB, maka 
kita membuka diri. Tanpa harus 
membatasi skat-skat, suku, agama, 
bahkan Gender. Dan menurut 
pandangan para ulama NU selaku 
pendiri Partai, menanggapi 
permasalahan mengenai Gender ini 
bukan lagi barang baru yang harus 
diperdebatkan. Bagi kalangan NU 
perspektif keadilan Gender merupakan 
hal yang sudah selesai perdebatannya. 
jadi sudah tidak ada lagi soal 
perdebatan mengenai boleh atau 
tidaknya seorang perempuan untuk 
menjadi pemimpin ditubuh PKB, 
karena kita sudah berfikir lebih maju, 
maka persoalan mengenai isu-isu 
terkait bahwa pemimpin itu harus laki-
laki, yaitu merupakan perdebatan 
masalalu yang dalam konteks PKB 
sudah tidak ada lagi dan sudah finis. 
Bahwa dalam memimpin itu tidak 
harus laki-laki, jadi memimpin di 
dalam perspektif mengelola Negara ini 
tidak hanya menjadi monopoli kaum 
laki-laki kecuali pemimpin keluarga 
jelas harus laki-laki. Selain itu dalam 
ART partai terdapan badan otonom 
partai khusus perempuan yaitu PPKB 
sebagai wadah khusus untuk 
pembinaan kaum  perempuan. untuk 
ditingkat DPC PKB Lampung Timur 

Aturan PKB 
tentang 
gender dapat 
di jabarkan 
melalui sifat 
partai yang 
terdiri dari 3 
poin, yaitu 
kebangsaan, 
demokratis, 
dan terbuka, 
ART partai 
terdapat 
badan 
otonom 
khusus 
perempuan 
yaitu PPKB, 
dan 
kesadaran 
berfikir 
politik partai. 



 

 
 

di ketuai oleh Ibu Rida Rotul Aliyah.  

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua dalam PKB yang saya ketahui 
bahwasanya tidak terdapat aturan yang 
jelas, membahas tentang gender dalam 
AD/ART partai. Dan yang saya 
ketahui untuk meberikan pelatihan 
maupun wawasan yang khusus pada 
perempuan PKB membentuk lembaga 
PPKB (Pergerakan Perempuan 
Kebangkitan Bangsa) yang terdapat 
dalam ART partai tentang badan 
otonom partai.terdapat beberapa 
lembaga yang dibentuk sesuai dengan 
kebutuhan dari partai. Dan khusus 
untuk perempuan dinamakan PPKB. 
serta adanya kebijakan-kebijakan lain 
yang dibuat oleh PKB. kebijakan itu 
berupa pemberdayaan perempuan yang 
betujuan untuk mengajak perempuan 
supaya terbuka diri dan mau untuk 
berkiprah dalam politik.  

Adanya 
kebijakan-
kebijakan 
tentang 
gender yang 
dibuat oleh 
PKB 

3 Maryono Bendahara Ya berbicara aturan dalam partai PKB 
yang mengatur secara khusus dan jelas 
tentang perempuan dalam politik 
mungkin tidak ada tetapi memang 
partai PKB ada wadah untuk para 
perempuan PKB yaitu sebagai salah 
satu tempat untuk mendidik dan 
mengembangkan perempuan. Namun 
yang jelas PKB memberikan ruang 
kepada perempuan perempuan untuk 
berkiprah di dunia politik seperti 
contohnya ya.. Bupati kita Lampung 
Timur ini. 

Adanya 
lembaga 
khusus 
perempuan 
PKB 

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 
Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

PKB merupakan partai yang bersifar 
kebangsaan, demokratis, dan terbuka, 
tentu PKB merupakan partai yang 
sengaja dibentuk sebagai wadah untuk 
menampung seluruh aspirasi politik 
rakyat nya tanpa memberikan 
perbedakan akan asal usul yang 
dimilikinya. Secara garis besar PKB 
merupakan partai yang menjunjung 
tinggi nilai HAM seperti yang tertuang 

Dapat dilihat 
dai prinsip 
dasar  
perjuangan 
partai yang 
tertuang 
dalam 
Mabda’ 
siyasi partai 
dan sifat 



 

 
 

dalam mabda’ siyasi partai bahwa 
wujud dari bangsa yang dicita-citakan 
adalah masyarakat yang terjamin hak 
asasi kemanusiaannya, yang memiliki 
nilai kejujuran, kebenaran, bersikap 
dan bertindak adil dalam segala situasi, 
konsisten dalam menjalankan 
ketentuan yang telah disepakati dan 
menempatkan demokrasi sebagai pilar 
utamanya, maka PKB tidak menutup 
ruang bagi siapa saja boleh berkiprah 
dalam politik, terutama perempuan. 
Karena PKB dalam mewujudkan 
demokrasi tentu akan mengakomodir 
bagi siapa saja yang ingin berjuang 
dan membangun bangsa tanpa 
membeda-bedakan suku, agama, 
bahkan gender.  

partai serta 
visi misi 
PKB dalam 
menegakkan 
demokrasi.  

  



 

 
 

Pertanyaan: Bagaimana proses penjaringan yang dilakukan oleh PKB untuk memilih bakal calon 
yang akan diusung pada pemilukada tahun 2015 lalu di Kabupaten Lampung Timur? 

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  proses penjaringan calon bupati oleh 
PKB, terutama  dilampung timur, 
mungkin sama dengan partai2 
laiannya, kita terbuka untuk siapa saja  
yang merasa sanggup dan mampu 
untuk mencalonkan diri sebagai 
pemimpin atau sebagai calon bupati 
yang memang ingin diusung oleh 
PKB. Tapi di PKB sendiri kita 
mengutamakan kader-kader PKB yang 
memang berpotensi dan mempunyai 
kemampuan untuk menjadi pemimpin 
atau menjadi calon Bupati. Salah satu 
contohnya adalah ya.. ibu Chusnunia 
ini yang alhamdulillah sudah terpilih 
sebagai bupati perempuan di lampung 
Timur ini. Jadi proses penjaringannya 
kita lakukan musyawarah yang 
dilakukan di dalam internal PKB 
Lampung Timur itu sendiri  

Terbuka 
untuk umum, 
dan memiliki 
potensi di 
bidang 
tersebut 

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua dalam proses penjaringan yang 
dilakukan PKB untuk memilih calon 
Bupati Lampung Timur lalu, 
merupakan proses perjalanan yang 
panjang yang dihadapi oleh PKB untuk 
mempertimbangkan pilihannya 
terhadap kader-kader terbaik PKB. 
Karena kami sengaja untuk tidak 
mebuka penjaringan dari luar 
melainkan lebih pada internal partai.  

Mengutama
kan kader 
internal 
partai 

3 Maryono Bendahara Pada saat penjaringan bakal calon, 
PKB memang sengaja untuk memilih 
kader internal untuk diusung pada 
pemilukada 2015 lalu, tanpa membuka 
jaringan dari luar. Dalam seleksi 
kelayakan kader, pertama melihat dari 
struktur kepengurusan terlebih dahulu 
dari tingkat pusat, wilayah, baru 
cabang khususnya lampung timur. 
pada saat pemilihan bakal calon dilihat 

Melakukan 
seleksi 
terhadap 
kader internal 
partai yang 
berkualitas 
dengan 
proses 
musyawarah 
dan uji 



 

 
 

dlu dari kelayakannya baik dari fisik 
maupun non fisik, secara musyawarah 
ataupun secara pandangan penilaian. 
Dan ternyata Chusnunia ini merupakan 
kader terbaik PKB yang memiliki trek 
record lebih unggul dari kader yang 
lain, dan dari hasil uji seleksi beliau 
lulus dan layak untuk dijadikan calon 
bupati yang di usung oleh PKB.  

kelayakan 

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 
Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

dalam proses penjaringan bakal calon 
bupati yang ditetapkan oleh PKB, saat 
itu mengikuti intruksi ataupun aturan 
yang dikeluarkan oleh DPP PKB yang 
berupa surat keputusan tentang 
petunjuk pelaksanaan penjaringan dan 
penetapan calon kepala daerah yang 
nantinya harus dilakukan oleh DPC 
PKB Lampung Timur. Sutar keputusan 
ini berisikan tentang proses 
penjaringan sampai di tetapkannya 
bakal calon terpilih oleh PKB. Dalam 
penjaringan tersebut tentunya 
dilakukan dengan cara musyawarah 
yang dilakukan oleh pimpinan cabang 
partai. Dalam musyawarah tersebut 
memutuskan dalam penjaringan bakal 
calon, PKB memilih untuk mengusung 
kader internalnya. Dan akhirnya 
terpilihlah Chusnunia Chalim ini 
sebagai calon Bupati Lampung Timur 
yang di usung dari PKB. 

Mengikuti 
petunjuk 
DPP PKB 
dalam 
penjaringan 
calon 

 

 

Pertanyaan: apa yang menjadi alasan DPC PKB sehingga memilih Chusnunia Chalim sebagai 
calon yang diusung olehPKB pada pemilukada Bupati tahun 2015 lalu?  

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  Alasan DPC PKB memilih Chusnunia 
sebagai calon yang diusung dari PKB 
yaitu karena melihat dari hasil survei, 
yang dilakukan oleh lembaga survei 
yang diturunkan langsung oleh DPP 
PKB, memperlihatkan bahwa kader 

Hasil survei  



 

 
 

internal kita yang memiliki elektabilitas 
tingkat keterpilihannya yang paling 
tinggi adalah Chusnunia dibandingkan 
bakal calon lainnya seperti Ela 
Nuryamah dan Nofer. 

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua pemilihan perempuan untuk dijadikan 
calon bupati atau pemimpin daerah 
merupakan bentuk dari usaha sekaligus 
kesadaran berfikir pengurus partai 
bahwa perempuan juga memiliki 
kelayakan untuk memimpin apalagi 
dia sudah siap untuk menjalankan 
tugasnya tersebut.  

Kelayakan, 
kemampuan, 
dan 
keberanian. 

3 Maryono Bendahara Dilihat dari latar belakangnya bahwa 
chusnunia ini adalah seorang perempuan 
yang cerdas,  sudah pernah menjadi 
anggota DPR RI dengan menjabat 2 kali 
periode, sementara usia masih muda, 
kelahiran 1982 tahun. 

Cerdas, 
berpengalam
an, dan masih 
muda.  

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 
Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

ditetapkan Chusnunia sebagai calon 
Bupati yang di usung oleh PKB, 
karena dilihat dari hasil proses 
penjaringan bakal calon yang 
dilakukan oleh DPC PKB dan pilihan 
dari DPP. Dengan melihat dari potensi 
dan pengalaman yang telah beliau 
tempuh, sehingga memiliki nilai jual 
untuk di pertarungkan dalam pilkada 
tahun 2015 lalu. Serta untuk 
memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa perempuan saat ini 
juga mampu untuk memimpin dan 
berkuasa dalam mengurusi persoalan 
orang banyak, seperti halnya yang 
dilakukan oleh laki-laki.  

Hasil proses 
penjaringan, 
berpotensi, 
berpengalam
an, serta 
diyakini 
mampu untuk 
bertanggung 
jawab 

 

 

Pertanyaan: menurut bapak/ibu apa yang menjadi perbedaan antara PKB dengan partai politik 
lain terkait dengan gender? 

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 



 

 
 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  berbicara mengenai perbedaan PKB 
dengan partai-partai politik yang lain, 
seperti DPI, Golkar, Nasdem, dan lain-
lain. Semua partai politik bisa 
dikatakan hampir ya.. mempunya 
kesamaan. Tetapi perbedaannya adalah 
mengenai politik gender ini, kita 
melihat dari fakta sudah ada mengenai 
perjalanan politik di negara kita, 
bahwa PKB lah yang telah banyak 
mengusung calon-calon perempuan. 
Dan salah satu contohnya ya.. kembali 
yaitu ibu Chusnunia sebagai Bupati 
Lampung Timur. Karena PKB juga 
banyak mengusung kader-kadernya 
taupun calon-calon perempuan di 
dalam lembaga legislatif yang terdapat 
di lembaga DPR maupun DPRD. PKB 
banyak memperhatikan dan 
mencalonkan calon perempuan untuk 
di tarungkan dalam politik dan 
memang perempuan-perempuan yang 
kita bawa adalah perempuan yang 
mampu dan mempunyai wawasan , 
pengalaman politik yang tidak kalah 
dari laki-laki.  

Lebih banyak 
mengusung 
perempuan 
untuk di 
tempatkan 
dalam 
lembaga 
eksekutif, 
legislative, 
maupun 
kepengurusa
n partai. 

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua untuk mengetahui perbadaan PKB 
dengan partai politik lain, menurut saya 
sama saja, PKB memiliki lembaga 
khusus perempuan dan di partai politik 
lain jg memiliki lembaga sendiri untuk 
khusus kaum perempuan. Apalagi saat 
ini negara telah mewajibkan akan 
seluruh partai politik untuk melibatan 
keterwakilan perempuan dalam 
komponen kepengurusan partai maupun 
dalam lembaga legislatif.  

Terdapat 
lembaga 
khusus 
perempuan 

3 Maryono Bendahara  

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 
Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

Sebenarnya kalo urusan perbedaan 
partai secara sistem sama, karena juga 
diatur. Cumakan ini terkait dengan 
kesadaran berfikir orang-orang yang 
ada di partai, itu saja yang 
membedakan. Bahwa di PKB 

Kesadaran 
berfikir 
PKB 



 

 
 

perempuan dan laki-laki memiliki 
kesempatan yang sama tergantung 
bagaimana memerankan posisi dan 
potensi yang dimiliki oleh setiap 
kader.  

 

 

Pertanyaan: adakah perbedaan pendapat yang terjadi  antar pengurus partai terkait dengan gender 
dalam pencalonan Chusnunia sebagai calon Bupati Lampung Timur? 

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  Yang perlu dipahami bahwa PKB ini 
adalah partai yang didirikan oleh para 
Alim Ulama, kiai-kiai NU. yang 
sebetulnya persoalan gender ini bukan 
lagi barang baru. Bagi kalangan ulama 
NU, perspektif keadilan gender 
merupakan persoalan yang sudah 
selesai perdebatannya. Sudah tidak ada 
perdebatan lagi soal perempuan boleh 
memimpin atau tidak. Karena kita jauh 
lebih maju, maka isu-isu yang beredar 
mengenai seorang pemimpin harus 
laki-laki dan lain sebagainya itu, ya.. 
merupakan perdebatan masalalu yang 
dalam konteks PKB sudah tidak ada 
lagi, sudah selesai atau finis. Bahwa 
memimpin itu tidak harus laki-laki, 
jadi pemimpin dalam perspektif 
mengelola Negara ini tidak hanya 
menjadi monopoli kaum laki-laki, 
kecuali pemimpin keluarga itu harus 
laki-laki.  

Tidak ada, 
memiliki 
pemahaman 
yang sama 
terhadap 
gender 

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua jika berbicara mengenai perbedaan 
pendapat, jelas ada perbedaan 
pendapat. Tetapi semuanya kembali 
lagi bagaimana kita untuk berfikir 
lebih maju dan memiliki kesadaran 
politik yang baik. Jadi hal-hal tersebut 
bisa diselesaikan tanpa adanya 
perpecahan dalam internal partai. 

 



 

 
 

3 Maryono Bendahara Utuk pencalonan kemarin tidak ada 
sebenarnya perdebatan mengenai 
gender, karna gender itukan sudah 
pembahasan lama.. ya semuanya lancar 
semua menyetujui dan sepakat 
mengusung ibu Chusnunia dari tingkat 
pusat sampai ke bawah semua sepakat 

Tidak ada, 
sudah 
menjadi 
kesepakatan 
bersama.  

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 
Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

perbedaan pendapat tentang gender atau 
memilih perempuan untuk dijadikan 
pemimpin daerah pada saat itu sudah 
tidak lagi dijadikan perdebatan yang 
panjang yang terjadi dalam pengurusan 
partai. Karena berasal dari kesadaran 
berfikir orang-orang yang ada di partai 
yang selalu berusaha untuk menyatukan 
pendapatnya dan menyatukan barisan 
supaya pada pemilu tahun lalu dapat 
menang.  

Tidak ada, 
bagi PKB 
perempuan 
dan laki-laki 
sama dan 
kesempatan 
dan peluang 
yang 
diberikan 
juga sama. 

 

 

Pertanyaan: adakah kendalah yang dihadapi oleh PKB dalam pelaksanaannya terkait dengan 
pemilihan masyarakat untuk menarik masyarakat supaya memilih calon yang diusung? 

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  Yang namanya politik kan kompetisi, 
kita dalam setiap konstalasi kan gk 
sendirian, ada kekuatan partai politik 
yang lain, yang mempunyai 
kepentingan yang sama. Dalam 
persinggungan-persinggungan disitu 
tentunya menimbulkan persaingan. 
Persaingan ini yaa.. bagaimana kita 
mengelola persaingan, mengelola 
demokrasi yang baik.  

Ada, 
persaingan 
dari parpol 
lain. 

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua kendala jelas ada, banyak sekali 
berbagai macam tafsir yang di 
lontarkan bagi sebagian yang tidak 
suka terhapan calon yang kita usung,, 
yaa.... namanya juga persaingan 
politik. Yang jelas di negara yang 
majemuk, berbagai macam tafsir dan 
pandangan politik itu sah-sah saja, 

Ada, dari 
sebagian 
pendapat 
masyarakat 
yang tidak 
setuju dengan 
kepemimpina



 

 
 

karena seseorang memiliki perspektif 
politik masing-masing. Tapi yang jelas 
bagi kami dari PKB, tinggal 
bagaimana kita menjelaskan kepada 
masyarakat bahwa untuk memilih 
seseorang pemimpin itu bukan 
berdasarkan dari jenis kelaminnya. 
Tetapi melihat dari potensi dan 
keahlian yang dimilikinya bahwa 
perempuan juga mampu mengantarkan 
kemajuan pada suatu bangsa.  

n perempuan 

3 Maryono Bendahara Kendala-kendala dilapangan ya pasti 
ada, cuman ya tidak terlalu sulit juga 
karna memang calon kita inikan 
memang bagus dan banyak disenangi 
oleh masyarakat kita. Sebagian kecil 
memang ada yang mempermasalahkan 
tentang gender ini namun berkat usaha 
seluruh kader PKB dan memang di 
dukung oleh masyarakat Alhamdulillah 
kita menang. 

Ada, yaitu 
terdapat pro 
konta antara 
yang 
menolak dan 
mendukung  

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 
Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

Yang namanya persaingan politik, jelas 
terdapat kendala yang dihadapi oleh 
PKB, terkait dengan menarik 
masyarakat supaya mau berpartisipasi 
dan memilih calon yang kita usung. 
Kendala ini, biasanya datang dari lawan 
calon yang berasal pula dari partai 
politik lain. Walaupun demikian, kami 
dari PKB tetap berusaha untuk 
melakukan persaingan yang sehat 
dengan tidak melakukan kesalahan, 
sehingga kemenangan yang di peroleh 
oleh PKB murni dari perjuangan dan 
kerja keras kader partai.  

Adanya 
lawan dari 
parpon calon 
lain yang 
juga ingin 
menang.  

 

 

Pertanyaan: apasaja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PKB untuk merealisasikan kebijakan 
partai mengenai peran perempuan dalam politik khususnya Lampung Timur? 

No Nama Jabatan Pendapat Kategorisasi 



 

 
 

1 Ahmad Basuki, 
M. Pd. I 

Ketua  Usaha-usaha yang dilakukan oleh PKB 
untuk merealisasikan kebijakan partai 
mengenai peran perempuan dalam 
politik, yaitu dengan melalui 
organisasi sayap PKB yang sengaja 
dibentuk sebagai wadah khusus untuk 
pembinaan kaum  perempuan yang 
diberi nama PPKB (Perempuan 
Penggerak Kebangkitan Bangsa) tahun 
2015 lalu di ubah menjadi PB 
(perempuan Bangsa). Dalam 
organisasi ini, biasanya diberikan 
pelatihan-pelatihan berupa pendidikan 
politik yang di khususkan untuk kader 
perempuan PKB. sekaligus bertujuan 
untuk menghasilkan kader perempuan 
yang memiliki kualitas baik untuk 
dicalonkan dalam lembaga legislatif. 
tingkat DPC PKB Lampung Timur, PB 
di ketuai oleh Ibu  Rida Rotul Aliyah. 
Selain itu, PKB juga membuat 
pelatihan-pelatihan kaderisasi yang 
terdiri dari 3 tahap, yaitu pelatihan 
kader pertama, pelatihan kader lanjut, 
dan pelatihan kader nasional. Tujuan 
pelatihan ini, dilakukan untuk 
melahirkan aktivis-aktivis baru 
penerus partai dalam menegakkan 
demokrasi dan tujuan partai. dan buka 
untuk seluruh kader partai tidak 
terkecuali perempuan.  

Membentuk 
lembaga 
khusus 
perempuan 
yaitu PPKB 
dan 
pelatihan 
kaderisasi 
bersifat 
umum 

2 Rida Rotul 
Aliyah  

Wakil Ketua usaha-usaha yang dilakukan PKB 
dalam  memberikan peran penting 
kepada perempuan untuk berkiprah 
dalam politik khususnya Lampung 
Timur, dapat dilihat, PKB telah 
menempatkan sebagian perempuan 
untuk menjadi pengurus partai dan 
menduduki jabatan DPRD di Lampung 
Timur. Contohnya saat ini, ibu Ela Siti 
Nuryamah, beliau merupakan kader 
perempuan dari PKB yang menjabat 
sebagai wakil ketua DPRD Lam- Tim, 
dan ibu Sunarti sebagai anggotanya. 
Kemudian dalam lembaga eksekutif 

Menempatka
n sebagian 
pengurus 
perempuan 
PKB di 
lembaga 
eksekutif dan 
legislative, 
membuat 
pelatihan 
kaderisasi, 
dan 
kebijakan 
partai khusu 



 

 
 

yaitu Bupati Lam-Tim, PKB memilih 
Chusnunia, dan juga terdapat berbagai 
pelatihan yang dibuat oleh PKB yang 
diikuti oleh seluruh kader termasuk 
perempuan. Belum lagi adanya 
kebijakan-kebijakan yang dibuat oelh 
partai untuk memperdayakan kaum 
perempuan sebagai mahluk yang 
sering mendapatkan tindakan 
diskriminasi oleh kehidupan 
masyarakatnya.   

perempuan 

3 Maryono Bendahara Kita dari partai PKB selalu mencoba 
memperbaiki diri, peraturan-peraturan 
dan kebijakan-kebijakan partai ya kita 
realisasikannya. Pengkaderan kita 
jalankan, kerja lembaga kita gerakkan, 
dan memang kita terus melatih dan 
mendidik kader-kader kita untuk 
mempersiapkan diri menjadi 
pemimpin-peminpin dimasa yang akan 
datang terutama untuk perempuan kita 
perhatikan betul karna perempuan 
inikan jarang sih yang mau dan mampu 
terjun di dunia politik, nah ini yang kita 
coba untuk terus perbaiki baik dari 
pelatihan pendidikan dan lainya coba 
kita persiapkan. 

Merealisasik
an aturan/ 
kebijakan 
partai 
terhadap 
gender, 
membukan 
jaringan 
rekrutmen 
kader, dan 
pelatihan-
pelatihan 
yang dibuat 
oleh lembaga 
perempuan 
partai 

4 Ela Siti 
Nuryamah, S. 
Sos 

Wakil Ketua 
DPRD Lam-
Tim 

PKB saat ini telah banyak melakukan 
kegiatan-kegiatan sosial maupun 
kajian keilmuan seperti seminar dan 
pelatihan-pelatihan. Kegiatan ini 
diikutsertakan oleh seluruh kader PKB 
baik laki-laki maupun perempuan, 
supaya mereka memiliki pemahaman 
yang sama dan keilmuan yang 
sebanding tentang politik. Pelatihan ini 
bertujuan untuk melahirkan aktivis-
aktivis baru yang tentunya akan 
melahirkan calon pemimpin baru 
sebagai penerus bangsa. Apalagi saat 
ini negara telah mengatur tentang 30 % 
keterwakilan perempuan dalam politik. 
Ini merupakan langkah sementara 
untuk bisa mendorong partisipasi 
politik perempuan. Ya.. karena 

Mengikutsert
akan seluruh 
kader partai 
dalam 
kegiatan 
sosial 
maupun 
kajian 
keilmuan 
untuk 
menambah 
wawasan 
pola fikir 
kader tentang 
kesadaran 
akan 
berpolitik. 



 

 
 

perempuan katanya harus dipaksa dul. 
Tetapi kedepan ini harus menjadi 
kesadaran bersama, ada atau tidaknya 
UU, partisipasi perempuan harus ada 
didunia politik. Justru itu tugas kita 
adalah menyiapkan kader-kader yang 
siap terjununtuk memenuhi kuota 
perempuan tersebut. Yaitu dengan 
melakukan pemberdayaan perempuan 
yang dilakukan oleh PKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Analisa Data, hasil dari temuan lapangan 

1. Peran perempuan dalam politik itu sangat dibutuhkan sebagai langkah 

untuk menghindari terjadinya diskriminasi atau timpang tindih dalam 

pembuatan kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran-pemikiran dari berbagai golongan 

salah satunya adalah perempuan yang lebih mengerti dan memahami 

persoalan yang dihadapi oleh perempuan lainnya dalam menjalani 

kehidupan sosialnya. Oleh karena itu negara sangat mendukung akan 

keterwakilan perempuan dalam ranah politik, dengan membuat aturan 

berupa 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. 

2. Setelah diamati, ternyata mengenai aturan PKB terhadap gender, terdapat 

aturan yang jelas yang dibuat mengenai hal tersebut, dapat dilihat dari 

prinsip dasar perjuangan partai, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 



 

 
 

partai terhadap gender,  berupa kebijakan tentang pemberdayaan 

perempuan, program kerja PKB, serta aturan yang terdapat dalam 

AD/ART hasil Muktamar luar biasa pada pada tahun 2005 lalu. Selain itu,  

PKB memiliki kesadaran bahwasanya sebagai partai yang bersifat 

kebangsaan, demokratis, dan terbuka. PKB tidak menutup ruang bagi siapa 

saja untuk ikut berkiprah dalam politik, termasuk perempuan. Selain itu 

PKB juga sangat menyunjung nilai HAM seperti yang terdapat dalam 

mabda’ siyasi partai. Oleh sebab itu, PKB tidak mempermasalkan terkait 

dengan perempuan yang berkiprah dalam politik. karena bagi PKB 

semuanya adalah sama dan memiliki peluang serta kesempatan yang sama 

pula baik laki-laki maupun perempuan.  

3. Dalam proses penjaringan, setelah diamati ternyata PKB sengaja untuk 

mengusung kader terbaiknya yang ada di Lampung Timur dan tidak 

membuka jaringan untuk eksternal partai. Dan selama proses penjaringan 

sampai dengan penetapan calon, DPC PKB mengikuti intruksi yang 

diberikan oleh PKB pusat berupa Surat Keputuan tentang petunjuk 

pelaksanaan penjaringan bakal calon sampai ditetapkannya bakal calon 

yang diusung oleh PKB.  

4. Pengangkatan Chusnunia Chalim sebagai calon Bupati Lampung Timur 

yang diusung oleh PKB, karena melihat dari kualitas dan potensi yang 

beliau miliki diyakini mapu untuk bersaing dalam pemilukada tahun 2015 

lalu. Selain itu, tingkat keterpilihan untuk mencalonkan Chusnunia sebaga 

calon Bupati sangat tinggi dibandingkan dengan kader lainnya.  

5. Perbedaan PKB dengan partai politik lain, secara umum sama. Tidak 

terdapat perbedaan yang mendasar. Hanya saja yang membuatnya berbeda 

adalah PKB ini lebih banyak dalam mengikutsertakan perempuan dalam 

politik bahkan menjadikannya sebagai pemimpin daerah.. itu artinya PKB 

sangat memberikan peluang yang cukup besar pada perempuan untuk 

berkiprah dalam politik.  

6. PKB merupakan partai yang didirikan oleh para ulama besar di indonesia. 

Dalam hal ini, perdebatan mengenai gender yaitu keikutsertaan perempuan 



 

 
 

dalam ranah politik. Saat ini sudah tidak lagi diperdebatkan. Karena 

menurut PKB siapa saja boleh menjadi pemimpin, asalkan dia mampu, dan 

bisa bertanggung jawab.  

7. Kendala yang dihadapi tentu ada, apalagi dalam persaingan politik. Tentu 

terdapat lawan-lawan politik yang lebih kuat dan tidak mau kalah dalam 

persaingan tersebut. Kendala ini biasanya yang lebih sulit adalah dalam 

meyakinkan masyarakat untuk mau memilih calon yang diusung, karena 

calon ini adalah seorang perempuan. Disebabkan sebagian dari masyarakat 

masih meragukan akan kepemimpinan yang dipegang oleh seorang 

perempuan.  

8. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PKB untuk merealisasikan kebijakan 

partai mengenai peran perempuan dalam politik, yaitu dengan melalui 

organisasi sayap PKB yang sengaja dibentuk sebagai wadah khusus untuk 

pembinaan kaum  perempuan yang diberi nama PPKB (Perempuan 

Penggerak Kebangkitan Bangsa) tahun 2015 lalu di ubah menjadi PB 

(perempuan Bangsa). Dalam organisasi ini, biasanya diberikan pelatihan-

pelatihan berupa pendidikan politik yang di khususkan untuk kader 

perempuan PKB. PKB juga membuat pelatihan-pelatihan kaderisasi yang 

terdiri dari 3 tahap, yaitu pelatihan kader pertama, pelatihan kader lanjut, 

dan pelatihan kader nasional. Tujuan pelatihan ini, dilakukan untuk 

melahirkan aktivis-aktivis baru penerus partai dalam menegakkan 

demokrasi dan tujuan partai. dan buka untuk seluruh kader partai tidak 

terkecuali perempuan. Selain itu, PKB telah menempatkan sebagian 

perempuan untuk menjadi pengurus partai dan menduduki jabatan DPRD 

di Lampung Timur. Contohnya saat ini, ibu Ela Siti Nuryamah, beliau 

merupakan kader perempuan dari PKB yang menjabat sebagai wakil ketua 

DPRD Lam- Tim, dan ibu Sunarti sebagai anggotanya. Kemudian dalam 

lembaga eksekutif yaitu Bupati Lam-Tim, PKB memilih Chusnunia, 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Wawancara ibu Ela Siti Nuryamah, S. Sos. I                   Wawancara Bapak Ahmad 
Basuki, M.Pd. I 

 

 

 



 

 
 

 

     Lokasi DPC PKB 
Lampung Timur 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Staf Pengurus DPC PKB Lam- Tim         PKB Lampung Timur 
GelarPelatihan Kader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggelar seminar Nasional bertema:”Memperkokoh Wawasan Kebangsaan bag
i Organisasi Kemasyarakatan, Perempuan dan Pemuda dalam Konteks  Politik  R
ahmatan  Lil 'Alamin', 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


