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Ali 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,salam sejahtera bagi  kita 

semua. 

Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai diskusi bulanan IRE, dan Selamat datang di Joglo 

Winarsis. 

Hari ini kita akan membahas tema tentang  Perempuan dalam Pesta Demokrasi  Elektoral, 

dalam diskusi ini kita akan mengetahui pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan dari Narasumber 

yang kita hadirkan. Sebelum nanti kita berdiskusi dengan narasumber yang kita hadirkan, 

mungkin yang pertama ada sambutan dari Direktur Eksekutif  IRE Suraji Zamroni  yang akan 

memberikan sepatah duapatah sebelum diskusi ini kita mulai. 



 

Suraji Zamroni 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan yang terutama teman – 

teman aktifis perempuanpolitik yang saya hormati. Bahagia sekali pada sore hari ini kita bisa 

berkumpul dijoglo winarsis ini setelah bulan kemarin teman – teman IRE menggelar diskusi 

politik untuk kaum muda menjelang pemilu 17 April kemarin. Hari ini kita mengulang 

kembali dalam diskursus tentang Perempuan dalam Pesta Demokrasi Elektoral. Saya pikir 

masing – masing ikita mempunyai rasa dan berbagi pikiran , pertama 2 3 hari ini kita 

dipertotonkan dari bagian lird of spict.  

Perempuan dalam Demokrasi Elektoral bisa kita bicarakan dalam konteks bagaimana mengisi 

konteks demokrasi elektoral. Minggu ini atau minggu lalu yang mendera Mb Yuli mengusik 

kesenangan kita dalam demokrasi. Mungkin nanti teman teman yang akan memantik diskusi, 

oleh spektrum yang beragam dan spektrum deomestik wilayah publik dalam hal kegatan 

politik.  

Tantangan dan dinamika yang dialami ketika masuk dalam wilayah partai politik. Partai 

politik sendiri seperti apa dan Partai Politik yang berkonpestasi dengan partai politik yang 

lain dalam demokrasi elektoral. Struktural juga regulasi sistem pemilu yang betul – betul 

afirmaktif yang diberikan reglasi yang betul – betul memang mengakhirmasi perempuan 

dalam demokrasi elektoral atau hanya mengatribusi perempuan dalam demokrasi elektoral. 

Dan seolah – olah mengakhirmasi atau jangan – jangan jika dilihat dari akhirmasi dan plesir 

akfirmasi dan juga tindakan – tindakan dari berbagai pihak dalam negara atau partai politik. 

Jangan jangan perempuan menjadi tribut didalam atribut elektoral. Dan bisa jadi tantangan 

berikut yang menjadi tantangan plus elektoral paska pemilu legislatif atau pemilu yang lain. 

Seperti apa tantangan peremuan dalam memerankan berkonsenpasi dalam memaknai dari sisi 

sisi prinsip nilai demokrasi.   

Saya pikir ini mejadi salah satu partai politik yang menarik perhatian di proses demokrasi 

elektoral ditahun 2019 ini paramentari resest dan pilihan – pilihan posisi possioning politik 

dan akan berawal dari diskursus diskursus. Mungkin teman – teman aktivis politik harus 

melakukan trobosan – trobosan dalam arti ini ada partai- partai politik yag lama dalam contoh 

PSI. Dalam distuasi – dituaisiy yang pada sisinya memungkinkan mengartikulasikan misi – 

visi artikulasi politik. Ini sangat dipahami dalam akhir proses menjelang pemilu eforia. Tetapi 



yang terpenting adalah bagaimana perempuan yang terlibat dalam titik formal dan juga 

kehidupan politik non formal. Selagi saya atas nama IRE saya menghaturkan terima kasih 

dan mudah mudahan diskursus  soal Perempuan dalam Demokrasi Elektoral ini bisa memberi  

spektrum yang tajam bagi kita semua sehingga kita tidak ikut – ikutan merusak moralitas 

politik publik kita seperti yang sekarang sedang mendengdakan narasi-narasi kehausan 

kekuasaan ,dan korbanya nyawa dan moralitas publik yang sedimikan rupa. Saya pikir dari 

forum-forum kecil seperti ini, meskipn kita tau sore ini juga ada forum yang lebih besar di 

Jogja selatan sana tetapi sampingnya spektrum kita yang ada disana semoga lebih jauh 

bermoral dalam kritikan kita dalam membangun yang berkualitas. 

 

Ali 

Terima kasih untuk pak Sunarji yang telah memberikan refleksi kecil untuk kita ,terutama 

untuk kondisi pada hari ini dan kedepan mungkin cukup baik. Mengingatkan juga terutama 

ketika saya coba melacak politik perempuan demokrasi perempuan. DiIndonesia ini 

terusterang saya disini ingin menyampaikan disini pada ketua . Untuk embuka ini nanti kita 

lemparkan mic kesana untk Mb Nana. Untuk menceritakan proses MB nana dalam 

mengerjakan itu untuk menjadi caleg. Karena isu yang gembar di medsos dimedia adalah 

calag menang atau caleg gagal. Sebenarnya semua mempunyai masa depan namun disini 

lebih mearik ketika coba lihat lebih dalam cerita cerita dibalik perjuangan untuk bisa menjadi 

calan presiden tersebut. Jadi disitu kami melihat pada sebelum jaman kemerdekan mansia 

harus bisa memilh,kemudian pada taun 90 an menciba untuk bisa terpilih. Pada tahun 2009 

muncul isu tentang perempuan yang berhk dipilih dan memilih. Pada taun 2018 ruang 30% 

bisa memilih,itu mungkin peningkatan pertama. Dan nanti dek nana harus bercerita 

bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola konsistuen bisa mewakili 

masyarakat yang tidak memilih dan tidak datang untuk memilih. Dan Mb nana kan 

menceritakan proses dimana Mb nana mencalonkan diri. 

Jadi sekarang Mb nana terlebih dahulu sekitar 10 menit saya silakan 

 

M. Lusiana Budi Martati ( Nana) (Caleg PSI) 



Assalamu’alaikum warahmatullahi wbarakatuh, salam  sejahtera dan selamat sore bagi kita 

semua. Pada sore hari ini saya akan mengambil tema tentang perempuan dan partai politik. 

Menurut saya perempuan dan partai politik itu tidak hanya di era- era setelah 

kemerdekaan,tetapi sudah ada sejak zaman penjajahan belanda dulu. Kalau kita 

lihataddannya peringatan hari Ibu itu bukan peringata hari atau peringatan penghormatan 

kepada seorang Ibu,tetapi peringatan perempuan masuk ke ranah politik sebenarnya. Karna 

waktu itu peempuan mempunyai kesempatan dan diakui oleh pihak belanda dan masuk ke 

parlemen,tetapi kalau saya melihat kesini didemokan kadang lupa bahwa perempuan itu 

sudah berpolitik sejak zaman hindia belanda bagaimana masuk Parlemen. 

Seharusnya pada bayangan saya sudah tidak ada lagi wacana sekian persen perempuan sudah 

lepas, akan tetapi sampai sekarang masih ada perjuangan peremuan yang harus,untuk bisa 

dipilih 30%. Untuk bisa dipilih ini pun belum tentu mereka punya kapasitas dibidang 

politik,karena banyak yang hanya sekedar ditempelkan. Alasan mengapa perempuan itu 

memilih politik praktis itu banyak. 

Pertama , bisa juga atas kehendak sendiri dan bisa juga atas kehendak ajakan teman, banyak 

bergerak dibidang parlemen ranah kebijakan. Saya diajak teman saya, saya diajak duduk dan 

berdiskusi sampai saya mengatakan iya. Itu pengalaman saya,dan saya berdiskusi dari jam 4 

sore sampai jam 2 pagi dan itu saya diyakinkan oleh temen saya,dan sampai mengtakan iya. 

Dan saya semakin mantap karena Yang saya pilih itu Partai Solidaritas Indonesia itu bukan 

isu korupsi dan isu intoleransi,itu yang mmbuat saya memilih begerak dibidang politik 

praktis.  

Kedua, adalah menjadi pribadi yang apatis dan optimis. Apatis itu sudah sah walaupun ada 

perubahan seperti apapun perbedaan apapun besuk juga saya maka nasi dan saya bekerja 

untuk sendiri , hidup saya adalah hidup saya,dan itu membuat saya menjadi lebih keapatisan. 

Kalau optimis adalah apa yang saya lakukan capaiannya seperti apa itu nanti,tapi bergerak 

terus ikut berpatisipasi. 

Ketiga, adalah melihat sebuah piliahan antara diam. Diam ya itu tadi Apatis tadi keudian 

deparlemen jalanan dan juga yang pernah saya lakukan juga atau masuk kesebuah pilhan 

karena ini adalah sebuah pilian. Tetap bisa ang satu tidak ada yang dikatakn jelek dan yang 

satu dikatakan baik tidak. Ada tiga pilihan. Modal dasar dala memasuki politik praktis 

Pertama , Kemauan tanpa dannya kemauan tidak akan bisa masuk.  



Kedua, mempunyai posisi tawar ( bergaining position) saya katakan perempuan harus 

mempunyai posisi tawar kerika memilih posisi praktis atau masuk kepartai. Meskipun hanya 

ditempel perempuan itu sudah mempunyai posisi tawar. Kalau tidak mencukupi 30 % dapil 

akan turun itu posisi tawar yang pertama dan harus digunakan. 

Ketiga , modal sosial. Modal sosial jelas,tanpa modal sosial kita tidak punya dan tidak bisa. 

Modal sosial itu banyak selain aktivitas juga ada jaringan, saya bisa tidak punya uang tetapi 

saya tidak bisa hisdup tanpa jaringan 

Keempat , pengetahuan sosial . Jelas dari apapun latar belakang apapun orang entah itu 

seorang dokter,arsitek atau apapun harus punya karena itu menurut saya pengetahuan di 

bidang politik. Sepengetahuan saya partai politik atau bukan untuk partai suara,dan tolong 

buat kamu untuk diberi waktu dan kas dan pengetahuan sosialnya yang kurang dan itu hanya 

salah satu aja. 

Keima , jelas financial. Kita tidak bisa bergerak di ranah politik tanpa adanya financial. Dari 

proses dari pencatatan tersebut harus jelas financialnya. Setelah masa kampanye dan masa 

ang paling besar adalah masa setelah penghitungan suara didana saksi luar bisa,dan didana 

saksi luar biasa. Terus terang ini pengalaman saya di PSI,ketika mau pencoblosan DPP 

mengatakan tidak ada bantuan dana saksi. Luar biasa untuk calon caleg Kabupaten sangatlah 

luar biasa kuatnya hebatnya.karena di beberapa TPS harus kita pantau, seperti saya, saya di 

Dapil 4 dan berapa ratus TPS. Kami mencari relawan karena PSI itu banyak masyarakat yang 

mengantusias dan kami juga punya grup wadah solidaritas dan mencari relawan dan betu – 

betul tanpa bayaran. Dan mereka peduli apa yang diusung oleh PSI,dan PSI mengatakan 

wacana baru dan sebuah habitus baru didunia poitik itu menguntukan sekali bagi kita 

untuktuk mencari relawan. Saya mempunyai relawan di TPS dan usiannya lebih dari 65 

tahun,dan sebelum coblosan mereka sudah duduk di tempat pencoblosan. Tetapi atau 

sebegitu kuatnya relawan  mau mengantarkan sampai selesai ngga. Dikecamatan semua 

relawan PSI menjadi saksi di TPS,sampai di kabupaten juga,meskipun keterbatasan. Dan itu 

semua di masalah financial, PSI juga dalah partai baru dan masih adannya masalah 

pendanaan juga terbatas dan yang terbesar bagi kami adalah dana saksi. Posisi perempuan di 

PSI dan kami adalah semua pekerja yang ada di PSI sampai meninggalkan perkerjaan kita 

dan banyak menghabiskan tenaga juga. Dan yang saya katakan 30% ketercapaian perempuan 

di dapil harus benar benar tercapai,keterwakilan perempuan di PSI itu masih kecil 



terpilihnya,diogja yang masuk provinsi itu pun hanya satu dan saya katakan kita masih 

banyak tugas dan saya Cuma mengatakan itu saja karena saya adalah penguasa di PSI. 

30 % keterwakilan perempuan itu yang berhak dipilih dan perempuan juga harus bisa betul-

betul jadi,karena perempuan yang hanya benar- benar terpilih itu perempuan yang hanya bisa 

ditempel saya bisa katakan seperti itu,PSI di Sleman itu banyak yang hanya ditempel – 

ditempel karena hanya untuk memenuhi kuota. Apa yang harus saya lakukan perempuan 

dikepentingan badan legislatif,pengetahuan aja dulu bagaimana semua masyarakat itu paham 

terutama perempuan,dan mengapa perempuan harus masuk ke badan legislatif. Setelah 

adanya kepengetauan perlunya ada kampanye,campins dan perempuan itu harus bisa 

mengambil alih dan harus bisa masuk ke ranah mengambil kebijakan,tetapi tidak hanya 

sekedar tau saja,tetapi kampanye pun harus dilakukan, setelah kampanye dilakukan dan orang 

tau kemudian ada pendidikan politik perempuan.  

Ketik sudah ada pendidikan tanpa adanya advokasi , dan masihada banyak kesempatan lagi di 

tahun 2024 utnuk melalkukan persiapan yang lebih matang dan di PSI harus terjadi terutama 

pendidikan politik perrempuan dan anak muda. Seperti yang saya katakan di sosialisasi 

perubahan negara ini dikalukan oleh anak muda,kemerdekaan. Soekarno itu adalah tokoh 

muda dan dibalik semua itu pemuda yang menggerakan, perubaan di ranah politik itu pun 

bisa dilakukan oleh anak muda. PSI akan berjalan dan harus adanya pendidikn politik anak 

muda. Yang temporia politiknya luar biasa yaitu anak muda,menggembirakan juga,dan tetapi 

ini belum diolah secara matang,memang PSI adalah partai yang baru dan juga baru lahir itu 

sebuah gambar yang sungguh menjadi sebuh harapan. Militasi itu sangat luarbiasa,dan saya 

liat juga relawan –relawan  itu kalau salah satu bergerak yang lain ikut bergerak tanpa 

berpikir dana berpikir uang. Kalau ini dipikir secara matang bagaimana anak muda 

melakukan perubahan politik di Indonesia. Kalau ini bisa dilakukan di negara Indonesia bisa 

merupakan kemerdekaan baru bagi bngsa Indonesia. Saya siap memberi pendidikan internal 

bagi perempuan politik anak muda. Harapan saya di tahun 2024 perubahan yang terjadi 

adalah keterpilihan perempuan dalam politik Indonesia. 

 

Ali 

Terima kasih untuk Mb nana  telah memberi pengetahuan dilemenika pertama, dan saya agak 

spansif bagaimana membuat diri seorang perempuan masuk kepartai politik kemudian masuk 



di lingkungan pemilihan umum di pemilihan legislatif di tahun 2019 itu. Jadi tidak banyak 

yang mengetahui proses-proses itu dari modal modal yang lain kecuali financial, ada 

beberapa tantangan yang lain mungkin perlu adanya financial. Pada pembahasan tadi sedikit 

berbeda, perempuan cukup perlu mempunyai power yang bisa jadi dan keudian mempunyai 

kemauan. Hal – hal yang mungkin belum tercapai ada hal dalam tatanan untuk mewakili 

seperti perempuan yang lain. Kemudian lanjut lagi ke Mb Neni, Mb Neni ini berbeda kasus 

dengan Mb nana mungkin nanti bisa diceritakan bagaimana prses masuk ke  demokrasi 

elektoral.  

Waktu dan tempat kami persilakan. 

 

Yuni Satia Rahayu ( Neni) (Caleg Jadi PDI_P) 

Baik terima kasih atas waktunya, saya pernah mengikuti pileg itu ditahun 2009 di Gunung 

Kidul. Sebenarnya Gunung kidul itu tempat belajar bagaimana cara mendapatkan  simpati 

dari masyarakat Gunung Kidul. Disitu saya belajar transaksional yang luar biasa sebetulnya 

yang beredar disana, modal sosial disana tidak ngaruh dan ujung- ujungnya semua tetap saya 

mau ngasih berapa dan itu pengalaman bagi saya. Dan saya cukup bekerja keras selama 8 

bulan , kampanyenya juga seperti sekarang ini waktunya lama dan saya di taruh di Gunung 

Kidul dan saya belum tau wilayahnya  belum kenal sama sekali dan akhirnya kalah. Karena 

apa saya belajar ,dan ternyata yang terpenting itu adalah saat – saat terakhir dan bagaimana 

kita bisa menjaga – jaga TPS, meskipundi partai itu sudah ada saksi tapi kita harus mengirim 

orang sendiri untuk mengawasi di TPS- TPS itu. Dan saya pernah mengalami suara saya bisa 

berpindah ke caleg lain 50 dan saya waktu itu gegeran dan ambil lagi 50 itu,kembali lagi 

yang 50. Tetapi itu wilayah – wilayah yang ada kawan kawan kita bisa menang,dan di TPS – 

TPS  yng alin yang tidak ada kawan – kawan kita suaranya entah menghilang kemana.  

Sehingga dipileg 2019 kemarin itu adalah yang terpenting adalah menjaga bagaimana 

caranya kita sosialisasi,dan kemudian kita sudah banyak memberi program. Yang dijanjikan 

kita adalah Ibu – Ibu yang akan mendapatkan PIP ditahun 2020, dan orang orang baru 

bertanya masa bisa si PIP bisa memenangkan itu. Dan saya sarankan bila perempuan yang 

mencalonkan diri maka berkonsisten memilih Ibu – Ibunya saja bapak-bapak tidak usah, 

kalau bapak bapak yang dipilih pasti banyak permintaan ada yang minta kursi,minta tenda 

dan saya langsung mundur jika sudah minta kursi dan minta tenda. Pada dulunya saat pilkada 



saya mengabil ibu- ibu dan membuat program pengajian, disini saya lihat kita harus cerdas 

dalam memilih konsistuent untuk di TPS. Pada pilkada di tahun 2010 2015 ternyata saya 

masih mempunyai ibu ibu yang mendukung dengan serius,memang pertama kali masuk kalau 

tidak mengenal pasti akan susah. Dulu saya juga masuk ke dalam program PNPN dan ibu ibu 

juga salah satunya penggerak PNPN , kemudian program penanggulangan kemiskinan dan 

program penagggulangan kemiskinan yang saya dirikan di kecamatan desa desa sampai 

sekarang juga masih ada dan masih aktif. 

Pengalaman saya di Gunung Kidul itu membuat pelajaran yang terpenting ,kemudian ada lagi 

dan 2 kali saya ikut pilkada itu, dipilkada itu semua menjadi kawan kita dan menjadi satu 

partai,tetapi dipileg ini semua menjadi musuh kita yang dulu menjadi pendukung di pilkada 

dan sekarang menjadi bersaing antar kawan. Dan saya mendengar banyak isu kalau saya tidak 

jadi saya akan diapakan gitu dipartai,  di dalam persaingan ini banyak kegembiraan. Dan 

dipleg ini saya ingin menghajar orang itu. Sebenarnya pileg dan pilpres ini dari kami kawan – 

kawan PDI kita menggadul pak Jokowi,bukannya pak Jokowi yang menggandul kita. Saya 

ada program yang dari seknas Jokowi itu program namanya mari kita Jokowi ngopi bareng. 

Dan saya khawatir pileg saat ini perempuan yang jadi legislatif ini juga akan berkurang,dan 

saya juga tidak tahu di tahun 2019 ini perempuannya menurun atau tidak. Saya lihat kursi 

kursi di DPRD PDI sekarang agak menurun dan jumlahnya yang meningkat. Ini menjadi 

catatan khusus bagi kita apa sih  permasalahnnya , kalau masalah uang PDIP itu paling 

cemen, dulu kokam tidak pakai uang,tetapi saya lihat kawan – kawan saya yang ada dikokam 

tanpa adanya uang perolehannya Cuma sepuluh ribu tidak bisa lebih.  

Kalau kita bermimpi perempuan di 2024 itu akan naik kalau sistemnya tidak berubah akan 

tergerus,meskipun belum ada yang meghargai kuota pencapaian perempuan kalau belum 30% 

partai,tetapi kalau perempuan yang diajukan ada yang seruis dan tidak ada yang serius itu 

menjadikan sia-sia. Pas saya akan maju menjadi pileg yang bekerja keras adaalah tim sukses 

dan imbalannya apa gitu bagi tim sukses. Yang saya lihat sistemnya ini harus diubah agar 

perempuan bisa masuk, dan memang  kita harus berjuang di struktural partai itu sangat 

penting. Saya pikir dari saya itu dulu sekian dan terima kasih 

 

Ali 



Terima kasih untuk Mb neni yang telah memberikan beberapa hal terutama ruang demokrasi 

di TPS itu harus dipantau baik dari caleg atau partai politik kemudian program- program 

kaboralatif baik antar caleg ataupun dengan menggunakan program – program dari 

pemerintah. Itu jadi modal yang bisa mengnalkan masyarakat yang konstituent yang bisa 

menjadi caleg yang dipilih. Kemudian untuk berikutnya sebelum masuk ke pemateri 

berikutnya Mb dina sebelum nanti ada tanya jawab langusng  

Mungkin lanjut ke pemateri selanjutnya Mb Dina Mariana kami persilakan. 

 

 

 

Dina Mariana ( Peneliti IRE) 

Terima kasih atas waktunya, selamat kepad Mb neni dan mb ana saya nggak peduli caleg 

yang jadi atau tidak dan kita harus menghargai teman-teman kita yang telah mengikuti 

konsentasi. Mb nana dan Mb neni ini berasal dari dapil yang sama dan walaupun beda 

daerah. Itung – itungan kasar saya berharap agar salah , antusias pileg perempuan sudah 

sangat bagus dan dulu pernah kita bicarakan ada yang ditarik paksa aada yang suka rela,dan 

ini sudah menggambarkan antusiasme yang tinggi. Sat ini itu yang paling fatal adalah kota 

perempuan digantikan oleh laki laki itu juga mrupakan perosalan 9 menjadi 5 di tahun 2019 

ini. Catatan penting bagi kita dithun 2019 ini adalah cukup besar dan juga mempunyai PR 

yang besar. 

Mb nana berceritanya macam – macam ada financial , dari partai baru dan tadi Mb nana 

bagaimana suara itu bisa menurun terjun bebas, yang advokasi bukan hanya Mb nana sendiri 

partai politik yang berkera untuk implement. Isu – isu yang sangat dekat dengan perempuan 

mulai dari pedidikan kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh Mb neni.  

Investasi sosial , dari 30 caleg perempuan dan banyak yang jadi maupun banyak yang gagal. 

Saya sudah 30 tahun berlatih dan kalah dengan yang h-1 ,yang duduk didepan TPS,dan yang 

naif juga kalah dengan uang. Investasi sosial juga belum menjadi jaminan jadi, jangan – 

jangan nanti yang kerjannya satu bulan itu malah jadi dan kita juga tidak tahu,memang 

banyak sekali dan agak sulit ditebak. 



Kemudian personal brendingnya,Mb neni juga sangat kuat katena telah pernah menjadi wakil 

bupati tapi juga banyak teman – teman yang baru memulai dan masih lemah disisi ini berat 

juga tantangannya. Dan berikutnya kapasitas pengetahuan dan ini juga penting, ada banyak 

sekali pertanyan – pertanyaan yang ditemukan dimasyarakat dan teman teman harus bisa 

menjawab dan harus bisa punya argumentasi yang kuat. Dan yang terakhir yang tidak saya 

lupakan apakah kita mempunyai uang atau tidak ,karena masa kampanye yang panjang 

kemudian pileg  gabung dengan pilpres itu juga perlu banyak modal uang yang besar untuk 

menjaga energi saksilah yang paling nyata. Investasi kita saat ini juga belum bisa menjamin 

kita jadi,hilang 1 mobil ,hilang satu rumah. 

Ini adalah bagian yang waktu itu saya ngobrol dengan teman teman yang akan nyaleg,selalu 

kita diskusikan dan bicara tentang sistem pemilunya saja kita tidak berbicara tentang partai 

poitiknya saja tetapi kita bicara tentang variabel lain yang justru punya pengaruh yang cukup 

besar. Hitung hitungan tentang variabel kultural , variabel ekonomi seberapa besar variabel 

variabel ini bisamenjadi vondasi teman teman untuk menjadi pileg. 

Perannya sangat besar dan saya sudah menyampaikan h-1 juga bisa jebol. Kepala keluarga 

bisa mengatakan misal,Mb neni udah itu satu robongan dan gerbongnya mb neni semua,dan 

itu biasannya yang ad di domestik, jadi itu salah satu dari tantangannya. Berikutnya investasi 

sosial yang kemudian akan bertemu dengan musuhnya politik uang poitik identitas.IRE 

pernah mempetakan dan iainya da frakmatisme dan kemudian frinestik transaksi sosial, kalau 

berbicara calegnya perempuan nanti disini masalahnya uang,kalau membicarakan tentang 

uang teman teman tidak financial karena misal kita uang dari suami. Ini adalah tantangan 

besar yang membicrakan reseprentasi perempuan di legislatif. 

Mb neni tadi bercerita walaupun regulasi kita tidak menjamin kuota menjamin garansi jadi 

sampai kapan  pun kita bergerak lebih dari 20 % itu sangat sulit berat,karena kita masih 

dilempar kepasar bebas Kompetisinya berat. Ada model dibeberapa negara yang mungkin 

diperjuangkan bersama sama. Mungkin itu saja,dan terima kasih 

 

Ali 

Terima kasih Mb dina, mungkin disini saya akan meng Capture semuannya yang sudah 

disampaikan oleh pemateri walaupun tidak semua. Tetapi tadi membayangkan coba dari sisi 

lain temen temen yang datang kesini dari parpolkah dari mahasiswa dari caleg itu sendiri 



yang kemarin maju di tahun 2019 ini mungkin bisa memberikan cerita memberikan 

pengalaman.  

Mungkin kita ada yang mau bertanya saya membuka 3 penanya dulu, silakan yang mau 

bertanya 

Pretty Apira 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh ,perkenalkan nama saya Pretty Apira kami 

datang bertiga dari Komite independen Sadar Pemilu sebuah kumpulan yang digags anak 

muda yang kita konsen memberikan eduksi politik kepada generasi milenial. Dan dari 

beberapa waktu yang lalu kami baru saja merilis buku kami yang kedua yang berjudu 

milenial vouters dan dibuku tersebut saya menulis disalah satu babnya yang judulnya 

perrempuan yang terjebak dalam persimpangan  labirin demokrasi. Di dalam buku tersebut 

saya menulis 3 faktor mengapa perempuan itu sangat minim di legislatif yang 

meresentrepasikan di dunia politik  di legislatif itu sendiri. 

Yang pertama menurut saya adalah karena ke tidak kepercayaan masyarakat terhadap calon 

legislatif itu sendiri. Yang kedua adalah sistem itu sendiri yang tidak ramah dengan 

perrempuan,Karena disitulah perempuan bersaing dengan laki-laki yang menggunakan 

financial,yang telah diterangkan oleh ibu- ibu tadi. Perempuan itu sangat sulit untuk mencapi 

kursi yang ada di DPR , kemudian bahwa kaderisasi yang ada di dalam partai politik itu 

sendiri, dan tidak semua partai politik yang ada di Indonesia selain daerah yang ada di 

Yogyakarta tidak merespon adanya kuota perempuan yang 30 % ini. Banyak partai politik 

yang tidak mencalokan perempuan poilitik melainkan Mereka yang sudah menjabat sebagai 

jabatan tertentu dianggap mencalonkan istrinya sebagai calon pileg itu sendiri. 

Dan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu – Ibu pemateri dan mungkin yang sudah 

berpengalaman di partai politik. Sebenarnya metode kaderisasi seperti apakah  yang harusnya 

diterapkan untuk kita itu bisa mendapatkan caleg perempuan calon anggota legislatif yang 

berkualitas dan mampu di terima di dalam masyarakat. Terima kasih 

 

Muchtar Abbas 

Perkenalkan saya muctar abas,sekurang kurangnya 20 tahun terakhir saya berada dilapangan 

untuk mengkoordinasi perempuan. Sekilas kami jelaskan kami adalah salah satu lembaga 



yang ada di Indonesia dan di negra Banglades koperasi perempuannya sangatlah miskin. 

Sudah ada banyak yang dilakukan oleh lembaga atau alumni yang dilakukan langsung. Jadi 

begini yang saya katakan bahwa persoalan yang kita hadapai baik sebagai bangsa maupun 

dilevel-level masalah rumah tangga. Yang saya rasakan langsung ketika setelah sekian lama 

membaca beberapa buku memang perempuan itu mengalami 2 kali penderitaan dengan apa 

yang dialami oleh alki-laki di keluarga itu setiap hari semala 20 th yang saya rasakan. Tetapi 

sejauh mana sistem yang kita lakukan baik itu sistem politik  dan sistem budaya kita,memberi 

dia peluang untuk mengatasi permasalahannya. 

Saya ingin mengatakan begini memang tadi saya menceritakan secara singkat dan banyak 

sekali yang tadi dikatakan oleh pemateri, sebelum kita menyentuh sejauh mana kita 

sebenarnya kenapa kita belum memperjuangkan terlebih dahulu ketika saya masih muda dulu 

di LSM,dan sekarang saya sudah 50th diLSM. Kenapa perlu ada jatah 30 % emang ada 

asumsi yang diyakini, dengan jatah 30 % itu diharapkan akan muncul isu-isu yang mendesak 

tentang nasib perempuan yang ada di Indnesia dan itu terbukti. Adakah tolerasi seperti itu? 

Banyaknya perempuan advokasi yang diperjuangkan oleh deparlemen atau di arena 

pertumbuha advokasi itu. Yang saya ingin ketahui adalah,mungkin saya terlalu berlarut larut 

di lapangan mungkin kurangnya diuptudate. Saya dari aceh dan di aceh PSI belum ada apa-

apanya,dan diaceh PSI salah langkah dalam mengambil isu- isu yang tidak tepat,kurang 

bijaksana,tetapii itu hanyalah contoh kecil saja. 

Saya hanya ingin tahu seberapa adanya pembetulan dari segi masalah ini dari segi subtansi 

dan yang pertama tadi yang didiskusikan masalah pertama adakah masalah permukaan. Dan 

sudah saya itu aja dan masih banyak lagi anak – anak muda yang ingin bicara. Terima kasih 

Sumantoro 

Perkenalkan saya Sumantoro,saya dari guru lakrit waktu pemilu, saya ingin tahu masalah 

kaderisasi yang dibahas tadi. Kaderisasi itu gampang kalau diucakan itu sangat mudah tetapi 

kalau dilaksanakan sangatlah sulit.  Kaderisasi itu sangat sulit sekali lebih banyak yang rewo-  

rewo kek gitu,tetapi saya menggelitik menggembalikan nomor urut tadi. Ketika 

mengembalikan nomor urut tadi kita belajar dari Gunung Kidul adannya perebutan nomor 

urut. Saya rasa pemilu yang seperti ini kaitan dengan masalah dengan demokrasi sudah tepat 

dan dikembalikan lagi dengan nomor urut. 



Waktu tadi mb Dina menyampaikan yang 40 % dalam motivasi perempuan kenapa kok bisa 

jadi seperti itu . Terima kasih 

Ali 

Terima kasih pada para penanya ysng sudah bertanya, dan dua penanya mengarah pada 

semuannya,mungkin dari satu-satu yang bersangkutan ,mungkin dari Mb neni terlebih 

dahulu. 

Yuni Satia Rahayu ( Neni) (Caleg Jadi PDI_P) 

Ya betul kalau kita bicara tentang kaderisasi, kemudian kita itu sudah melaksanakan 

pendidikan perempuan politik. Dari peserta tiap kelas mislnya ada 4 kelas dan semua itu tidak 

ada yang mau,padahal mereka itu yang selama ini mengikuti pendampingan pendidikan 

,kesehatan dan kepada masyarakat dan investasi sosial mereka itu sudah cukup kalau untuk 

maju,dan mereka itu kan tidak ada uang,bahkan sema hal itu kan haru ditung dengan uang. 

Yang terakhir itu dan kemarin saya disambati oleh temen saya sumbangan saya habis dan 

saya harus bagaimana. 

Dan itu yang terjadi apabila perempuan sukarela maju untuk nyaleg,dan saya baca tukang 

becak tukang yang suka mengatar air kenapa bisa jadi gitu lho caranya gimana. Mungkin itu 

dalam 1001 kasus adalah semua hubungan itu semua ada nilainnya,hubungan persahabatan 

ketika kita pileg. Pendidikan kader ini tentang pendidikan kader nilai nilai perjuangan . 

Kemudian mengenai seberapa besar sih yang bisa kitalakukan setelah perempuan itu sudah 

direformasi dan dibikin undang – udang perlindungan penghapusan KDRT misalnya . 2004 

itu sudah muncul kuota 30% partai perempuan dan juga di partai politik bisa dipaksakan 

dicaleg juga dipaksakan. Kalau tidak berdasarkan nomor urut terus apa lagi sistem yangbisa 

memungkinkan peempuan dan laki laki ini bisa maju bersama bersaing tanpa mungkin 

adanya permasalahan lokalitas. Saya mempunyai pengalaman dan ketika pilkada itu saya 

mencari bantun ke orang – orang kristen,katolik dan pendeta pendeta itu sangatlah mudah 

banget yang mau mendukung saya, dan ini juga menjadi catatan tentang permasalahan tadi 

politik. Karena adannya sistem kasus ahok ,yang namanya lokalitas keberagaan itu kok tidak 

ada. Ini membuat permasalah yang serius bagi kita, kok mereka menjadi membicarakan 

keberagaman. Dengan suasana Indonesia yang seperti sekarang ini pasti akan sulit berubah 

,tetapi kalau kita belum bisa membicarakan tentang keberagaman komunitas NU dan 

Muhammadiyah dan apa sih keberagaman dan kita jugaingin islam itu maju di Indonesia. 



Dan saya juga masih bingung Yogyakarta ini maju dengan kuat dan luarbiasa dengan 

masalah identits itu tadi. Kalau di masyarakat dusun itu kita tidak boleh seolah olah pintar 

atau sok bisa gitu dan memang kita sudah memberi dukungan yang lain,dan kita juga harus 

pintar pindar dalam merayu masyarakat agar bisa mendukung kita. 

Karena itu kita harus sering merendah dan jangan sok keminter kepada warga masyarakat itu 

pengalaman saya diGunung Kidul itu memberi pengalaman yang sangat luar biasa. Bahwa 

memang beradaptasi di warga masyarakat itu memang menjadi sangat penting tidak terlalu 

menonjolkan keakuanku, dan itu juga sangat menjadi hal terpenting didalam masyarakat. 

M. Lusiana Budi Martati ( Nana) (Caleg PSI) 

Baik terimakasih , kalau ditanyatentang administrasi di partai PSI adalah partai baru kita 

merekrut caon partai perempuan pun tidak mudah. Dan kita juga mempunyai kewajiban. 

Mungkin dithun 2024 akan diperjelas lagi kalau saya jelas, dan bagaimana perempuan itu 

berani masuk keranah politik. Dan saya sosialisasi di angaktan kaum muda , dan waktu itu 

saya katakan perubahan politik ke ranah politik dan jangan harap di Indonesia.kalau kedepan 

saya belum tau itu dan saya katakan di PDIP itu sudah sekian puluh tahun mungkin, caleg 

perempuan berkualitas. 

Kadang orang begini dia secara akademis berkualitas ,makannya ada seorang dokter 

makannya dia berkualitas itu belum tentu ketika masuk ke ranah politik sama degan 

kualitasnya . Kemudian saya katakan ketika seseorang masuk ke ranah politik orang itu harus 

mempunyai pengetahuan sosial, pengetahuan dibidang politik itu penting. Walaupun dia 

lulusan dokter lulusan SMA tetapi dia tau tentang politik dan dia berkualitas di bidang 

politik.  Dan saya mempunyai teman dan teman sya itu lulusan SMA dan itu dia caleg, karena 

yang dibutuhkan adalah orang yang militan . Kita bisa belajar dari PKS dan semua orang 

PKS adalah militan semua,tetapi di PSI juga sudah banyak.  

Kemudian pertanyaan dari pak Abbas tentang Isu PSI di Aceh tentang kopda syariah,kalau 

isu tentang poligami saya setuju karena itu adalah sebuah keterpihak dari perempuan buakan 

masalah itu ada di agama bukan tetapi keterpihak an antara perrempuan. Kalau tentang perda 

syariah dan yang diucapkan tidak hanyalah perda Syariah ,perda injili pun kami bahas, karena 

apa disitu adalah sebuah diskriminasi,ketika da perda syariah ada perda injili,perda syariah 

yang terdekriminasi adalah bukan muslim dan yang tidak akan terdreiminisasi adalah orag – 

orang non muslim. Dan karena itu kami mengagkat isu tentang in toleransi dan kita yang 



terlalu mendukung perda – perda seperti itu maka tidak akan nasional lagi. Dan setiap daerah 

daerah itu akan mendirikan sesuai minoritas minoritas agama yang mereka anut ,Cuma itu 

penjabarannya tidak. Dan gini orang itu Cuma melihat dari permukaan dalam rahin,dan ada 

apa semua itu kita pelajari. 

Muchtar Abbas 

Gini mb saya ada penjeasan sedikit jadi  seperti keadaan kita sperti ini di hari hari biasa , dan 

orang berbicara benar pun bisa salah. Dengan onteks di  Aceh dan saya juga dibesarkan 

diaceh bukan apa yang saya katakan itu tadi benar kalau ada yang paham,tapi ibaratnya kita 

bicara satu hal yang tidak perlu, misalnya ya kita sekarang kita berada disini dan seolah olah 

semua itu tidak beramakna dan bernilai kalau itu berada didalam undang undang. Dan seperti 

umumnya umat islam menurut saya dan saya juga belajar dari islam islam yang lain dan 

seolah olah yang sangat penting itu ada di Al’quran kalau tidak ada di Al’quran maka 

diatidak penting.  

Banyak sekali nilai yang diperrjuangkan mati-matian oleh umat beragama bagi 

manusia,padahal itu tidak ada di Al’quran. Dan kemudian saya katakan sebuah komonitas 

dicina,mereka hanya menggunakan pepatah saja dan mereka itu memperoleh dari peribahasa 

dan merka juga memegang dengan hati-hati dan berjuang mati-matian,dan seua seumber itu 

dari Al’quran hasidt. Sebagi umat islam yang berbahagia sekarang itu harus ada d Alquran 

dan kalau tidak ada Alqur’an dan ketika kita mepelajarinya . tapi sebenrny lembaga legislatif 

harus diundangkan apapun itu harus di Undang undangkan,maka ketika tidak a undang-

uandng itu tidak terlalu peting.  

PSI saya ktirik urusan perdagangn dan urusan poltik yang siwatnya batin dan merupakan 

wisata batin yang ada. Kemudian dari pusat muncul lagi,masyarakat yang kontekstual liat 

apakah yang akan dimasukinnya didalamnya bahasa bahsa Dinas itu bisa berganti dengan 

bahsa arab. Sejak SD SMP SMA saya dibesarkan diaceh dan mereka setau asya partai PSI 

tida ikut campur. Dan yang saya sayangkan teman teman yang ada di PSI itu mengalami 

penurunan drastis.  

M. Lusiana Budi Martati ( Nana) (Caleg PSI) 

Dan kalau korupsi saya tau dan anti korupsi itu diseluruh Indonesia di seluruh provinsi ,dan 

keatas itu yang didahulukan adalah diaceh. Saya kira hanya itu terima kasih . 



Dina Mariana ( Peneliti IRE) 

Jadi kalau berbicara tentang sistem pemilu punya banyak referensi dibanyak negara dan 

banyak sekali cerita cerita dari sana dan kita sediri juga masih jauh dari kesan proporsional 

kalau diparlemen soal perempuan. Tetapi pelajaran di banyak negara menceritakan bahwa 

ada sistem yang mereka buat pada garansi dan kemudian disitu persaingan bebas ,jadi 

mengapa muncul angka angka 

Ketika di ruang parlemen itu mempunyai komposisi yang seimbang saya yakin lebih fear lagi 

dalam membangun sebuah diskusi tanpa misalnya isu- isu antara dilokal kecil. Kenapa dari 9 

anggota BPD 1 perempuan 8 orang laki laki yang mungkin muncul adalah infrastuktur, dan 

jarang membicarakan perempuan mempunyai posisi tawar yang tinggi karena dia berdiet 

secara ekonomi secara nasional politik dan seterusnya. Karena yang mereka katakan saya 

sendiri perempuan saya mau menbahas tentang itu siapa karena yang laki-laki dia bukan 

veminif. Dan sekarang banyak sekali model di negara lain yang bisa kita lihat bentuk afirmasi 

terhadap keterwakiln perempuan, dan ini juga tidak permanen sifatnya dan ini hanya 

diskriminasi positif suatu saat ketika kita punya sistem yang lebih structure kita akan 

perbaiki. 

Ali 

Mungkin itu yang bisa diskusikan mungkin bisa dilanjut bulan depan karena bulan depan kita 

akan diskusi di tempat ini juga. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah hadir 

di diskusi bulanan kami dan saya juga mengucapkan terimaksih kepada semua yang hadir 

disini dan ikut berpatisipasi di diskusi IRE kali ini. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


