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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas 

Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesiakan modul ini 

melaui dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang fokus 

dalam mendorong kepemimpinan perempuan ditingkat akar 

rumput. 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk 

mendorong tercapaianya kesetaraan gender sebagai salah satu 

tujuan pembangunan. Hal ini bisa dilihat pada Sustainable 

Development Goals (SDG‘S) secara spesifik kepada perempuan 

pada tujuan kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dan 

secara umum mendorong pembangunan berkelanjutan dengan 

memberikan akses keadilan bagi semua. Hal ini menunjukan 

strategi pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan dan 

program disemua sektor dan level menjadi keharusan yang mesti 

dijalankan. Namun dalam implementasinya, perempuan masih 

kerap terlupakan keberdayaannya diruang publik, yang harusnya 

perempuan menjadi peserta aktif dalam berbagai sektor 

pembangunan. Melekatnya stigma dan budaya yang 

memarjinalakan perempuan menjadi tantangan bagi para pejuang 

kesetaraan untuk memastikan bahwa kekeliruan tersebut hal 

diubah.  
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Keterlibatan perempuan dalam sosial masyarakat sampai 

pada level politik praktis harus didorong dan terus dikuatkan 

untuk menekan  tingkat kesenjangan gender dimana hampir 

semua daerah indeks pembangunan manusia dan indeks 

pembangunan gender masih terdapat gap yang cukup tinggi. 

Kondisi politik yang juga belum menggembirakan 

walaupun kebijakan pemberlakuan afirmasi 30 persen 

keterwakilan perempuan, namun pada realitanya perempuan 

hanya dipercaya untuk memenuhi quota tidak dipercayakan 

perempuan sebagai orang yang mampu, memiliki kinerja untuk 

mewarnai, memperkuat proses pembangunan yang berkeadilan  

Upaya Sikola Mombine sebagai salah satu lembaga 

masyarakat sipil di Sulawesi Tengah yang mendorong perempuan 

sebagai agen perubahan sosial, politik dan ekonomi terus 

berbenah dan bergerak untuk memastikan perempuan dan laki-

laki memilki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal dan menjadi subjek pembangunan agar 

gender development indeks  dan gender empowermen measure 

dapat terus naik grafiknya dengan melakukan advokasi dan yang 

terpenting adalah penguatan perempuan ditingkat basis dengan 

berbagai pengetahuan yang terus di upgrade dengan pendekatan 

melalui balai belajar kampung yang melekat pada semua aktivitas 

program Sikola Mombine.  
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 Modul ini disusun dalam tiga tahapan  yaitu modul dasar 

sebagai pondasi awal, membangun prespektif perempuan 

ditingkat akar rumput terkait gender dan peran penting yang 

melekat pada perempuan sebagai mahluk sosial kemudian 

tahapan lanjutan yang menekankan pada analisis sosial dalam 

prespektif gender dan feminisme, memperkuat kebhinekaan, 

kepemimpinan dan sistem politik serta ekologi, selanjutnya 

adalah materi vokasional  akan spesifik pada managemen 

bencana yang responsif,  kewirausahaan, konseling dan literasi 

digital yang tentunya dalam materi vokasional ini akan 

disesuaikan dengan keinginan atau ketertarikan (passion) dari 

perempuan komunitas yang digerakan. 

Tentunya modul ini tidak menjawab semua kebutuhan atas 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan sehingga masih 

dibutuhkan upaya strategis lainnya namun kami berharap modul 

ini menjadi “Blue Print” untuk sebuah perubahan sosial, menjadi 

panduan belajar untuk mengeksplorasi pemahaman serta 

mengadaptasi pengalaman dalam isu-isu yang berhubungan 

dengan gender dan mengimplementasikan perempuan sebagai 

agen perubahan sosial dan politik. 

 

Direktur Yayasan Sikola Mombine  

Risnawati , SE 
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TOPIK I 

PROFIL SIKOLA MOMBINE 
 

 

Tujuan 

1. Peserta mengetahui latar belakang, struktur, alur, tujuan, dan 

segala ihwal program Sikola Mombine. 

2. Peserta memahami dan memiliki kesamaan persepsi tentang 

program Sikola Mombine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Ceramah  

Diskusi  

 

Bahan bacaan 

Profil dan program kerja Sikola Mombine 

 

Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, spidol 

LCD 

Alat tulis untuk Peserta 

 

Durasi 

30 menit 

 

  

 

Pokok bahasan 

1. Alur, struktur, dan tujuan program Sikola Mombine 

2. Mengapa program Sikola Mombine harus ada? 
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Langkah-langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan targetnya. 

 Fasilitator mempersilahkan Pelaksana Program untuk 

menjelaskan alur, struktur, dan tujuan akan dicapai dalam 

program pendidikan Sikola Mombine. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan untuk memberi fokus 

dan menajamkan apa yang hendak diklarifikasi. 

 Fasilitator mempersilahkan kepada Peserta untuk 

mengklarifikasi apa yang telah disampaikan Pelaksana 

Program. 

 Fasilitator mempersilahkan Pelaksana Program untuk 

menjawab pertanyaan Peserta satu persatu. 

 Fasilitator menutup sesi ini 
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PERKENALAN 

 
Tujuan 

1. Peserta, fasilitator, dan panitia saling mengenal data pokok 

pribadi (nama, usia, asal daerah, latar pendidikan, organisasi, 

hobby, dll) 

2. Menghilangkan kecanggungan dan jarak psikologis antara 

panitia, peserta, dan fasilitator agar dapat terbina kerjasama 

yang solid antara tiga unsur tersebut. 

3. Menggali harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatiran 

peserta terhadap proses pendidikan yang sedang diikuti dan 

untuk selanjutnya menjadi bahan acuan bagi proses 

penyelenggaraan pendidikan Sikola Mombine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

 

 

Bahan Bacaan 

Database Peserta  

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Perkenalan diri semua pihak yang terlibat dalam 

pendidikan (Peserta, fasilitator, dan panitia) 

2. Membangun kebersamaan antar unsur dalam 

forum 

3. Pengalaman-pengalaman Peserta yang 

dimungkinkan akan mendinamisir proses 

pendidikan. 
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Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, potongan kertas, dan spidol 

Alat tulis 

 

Durasi 

30 menit 

 

Langkah-Langkah 

 Fasilitator memulai sesi dengan menjelaskan tentang tujuan 

dan target kegiatan secara singkat. 

 Fasilitator mulai membagi sesi ini dalam dua bagian 

(perkenalan dan kontrak belajar) 

 Fasilitator mulai bagian perkenalan dengan menuliskan apa 

saja yang akan diperkenalkan oleh setiap Peserta di kertas 

plano seperti nama, institusi, asal, alamat, status, dll. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk memperkenalkan diri 

secara singkat sesuai apa yang tertera dalam kertas plano 

atau dengan menggunakan games perkenalan agar suasana 

semakin akrab 

 Fasilitator meminta Peserta satu persatu menceritakan 

pengalamannya kasus yang ada dilingkungan/daerahnya, 

proses dalam bekerja dan belajar menyelesaikan kasus 

tersebut dan bagaimana sikap dan posisi mereka serta apa 

ada inisatif dalam proses kasus tersebut. 

 Setelah selesai Peserta mengeksplorasi pengalaman 

dilingkungan/daerahnya, fasilitator membuat catatan penting 

di kertas plano. 

 Fasilitator meneruskan bagian kontrak belajar dengan 

memaparkan alur pendidikan, jadwal serta tata tertib tentatif, 

dilanjutkan dengan menjelaskan secara singkat dari masing-

masing tersebut. 

 Setelah itu, fasilitator mengajak Peserta untuk membahas 

jadwal tentatif dan bentuk metode pendidikan sebagai 

aturan main kegiatan. 

 Fasilitator menutup sesi. 
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KONTRAK BELAJAR 

 
Tujuan 

1. Mengidentifikasi harapan-harapan dan kekhawatiran-

kekhawatiran Peserta terkait dengan proses pendidikan. 

2. Menyepakati jadwal, suasana forum, dan tata tertib proses 

pelaksanaan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah Pendapat 

 

Peralatan 

Kertas plano, spidol, metaplan, potongan kertas 

Alat tulis 

 

Durasi 

30 menit 

 

 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Orientasi belajar (membangun visi dan misi, 

identitas forum dan kebersamaan). 

2. Mengenalkan metode-metode pendidikan dan 

kegunaan metode dalam pendidikan 

3. Kesepakatan belajar (membuat jadwal 

pendidikan, tata tertib, dan kesepakatan-

kesepakatan lainnya). 
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Langkah-langkah 

 

 Fasilitator menjelaskan tentang tujuan dan target pendidikan 

secara singkat. 

 Fasilitator memaparkan alur pendidikan, jadwal serta tatib 

tentatif, dilanjutkan dengan menjelaskan secara singkat dari 

masing-masing tersebut. 

 Melalui metaplan, Peserta diminta menuliskan harapan dan 

kebutuhan pendidikan. Setelah metaplan terisi, Peserta 

menempelkannya didepan. 

 Fasilitator bersama Peserta mengidentifikasi dan 

menklasifikasi kartu-kartu yang tertempel di depan menjadi 

beberapa kelompok. 

 Dipandu fasilitator, Peserta membahas hasil identifikasi dan 

klasifikasi di atas, sehingga menjadi harapan dan kebutuhan 

bersama yang juga harus diwujudkan secara bersama-sama. 

 Setelah itu, fasilitator mengajak Peserta untuk membahas 

jadwal tentatif dan bentuk metode kegiatan sebagai aturan 

main kegiatan. 

 Fasilitator menutup sesi. 
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TOPIK II  

PEMBAGIAN KELAS DAN PEMBERIAN 

NAMA KELAS 

 

 
Tujuan 

1. Membagi Peserta berdasarkan kelas yang telah dibuat. 

2. Memberikan nama kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Pre-Test 

 

Peralatan 

Kertas plano, spidol, meta plan 

Alat tulis 

 

Durasi 

90 menit 

 

 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Menjelaskan Peserta kepada metode pembagian 

kelas dan mengapa Peserta dibagi dalam 

beberapa kelas. 

2. Membangun kebersaman Peserta khususnya 

Peserta yang akan belajar dalam satu kelas 
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Langkah-langkah 

 

 Fasilitator mempersilahkan penyelenggara pendidikan 

menjelaskan model pembagian kelas dan mengapa Peserta 

dibagi dalam beberapa kelas. 

 Fasilitator membagikan lembaran test kepada Peserta 

 Fasilitator menjelaskan secara singkat penyelesaian lembaran 

test. 

 Fasilitator mempersilahkan penyelenggara pendidikan 

membagi Peserta berdasarkan kelas masing-masing 

 Fasilitator menuliskan nama-nama Peserta dikertas metaplan 

berdasarkan pembagian kelas yang ditetapkan oleh 

penyelenggara pendidikan. 

 Dipandu fasilitator, penyelenggara dan Peserta memberi 

nama-nama kelas. 

 Setelah itu, fasilitator menyebutkan kembali nama-nama 

Peserta berdasarkan pembagian kelas. 

 Fasilitator menutup sesi.  
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BAB II 
GENDER DAN 

BENTUK-BENTUK 

DISKRIMINASI 

TERHADAP 

PEREMPUAN 
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PENGANTAR 

 
Untuk membongkar diskriminasi yang dialami oleh kaum 

laki-laki maupun perempuan, diperlukan pemahaman yang 

mendasar mengenai penyebabnya. Untuk memahaminya, 

pertama-tama kita renungkan pertanyaan mendasar ini, apa yang 

membedakan atau menyebabkan seseorang disebut sebagai laki-

laki dan disebut sebagai perempuan?  

Ternyata ada dua konsep yang menyebabkan kita disebut 

sebagai laki-laki atau disebut sebagai perempuan: yakni disebut 

laki-laki karena memiliki alat kelamin yang bersifat biologis 

tertentu. Laki-laki memiliki sperma, penis, dan jakun. Disebut 

perempuan karena memiliki organ-organ tubuh yang berfungsi 

tertentu. Perempuan hamil, memiliki alat reproduksi seperti rahim, 

vagina, dan indung telur. Pembagian jenis kelamin ini berasal dari 

tanda biologis. Namun, ternyata manusia membagi antara laki-

laki dan perempuan bukan dari biologis saja, tetapi juga dari 

perilaku, jenis pekerjaan, sifat-sifat yang umumnya dilakukan oleh 

laki-laki dan perempuan serta dari selera model dan berbagai 

kebiasaan. Dan pembagian tersebut berdasarkan kebiasaan, adat 

atau kebudayaan suatu masyarakat. 

Jadi ada pembedaan dan pembagian jenis kelamin 

berdasarkan biologis dan bersamaan dengan itu, ada pembagian 

laki-laki dan perempuan yang berdasarkan sifat dan dibuat oleh 

masyarakat. Pembagian yang secara biologis itu disebut sebagai 

SEX. Sedangkan pembagian laki-laki dan perempuan menurut 

masyarakat itulah yang disebut GENDER. Pembahasan gender 

dan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan akan 

menghadirkan gambaran yang jelas tentang akar 

permasalahan/penyebab utama terjadinya diskriminasi terhadap 

perempuan sekaligus memetakan aktor, isu, dan pihak-pihak yang 

terlibat. Bentuk-bentuk Diskriminasi gender, diantaranya: 

Diskriminasi secara langsung, Diskriminasi secara tidak langsug 

dan Diskriminasi sistemik. 
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Tujuan 

1. Para peserta mendapatkan pengetahuan tentang sistem dan 

pranata sosial dalam perspektif gender 

2. Para peserta mendapat pengetahuan dasar tentang gender 

dan sex 

3. Para peserta dapat membedakan gender dan sex 

4. Para peserta dapat memetakan relasi gender dalam 

kehidupan sosial  

5. Para peserta dapat mengidentifikasikan ketimpangan gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan materi 

Diskusi kelompok 

Games 

 

Bahan bacaan 

 Pengantar gender  

 Perbedaan gender dan Sex 

 Gender dan relasi dengan kehidupan sosial 

 Ketidakadilan gender, sebuah tinjauan konseptual 

(Diringkaskan oleh Nani Zulminarni dari berbagai 

sumber untuk bacaan dilingkungan sendiri). 

 Keadilan dan kesetaraan gender 

Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, spidol 

Alat tulis 

LCD 

 

Pokok bahasan 

1. Gender dalam budaya lokal 

2. Gender dan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan 
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Durasi 

180 menit: 

 Pokok pembahasan pertama (60 menit) 

 Pokok pembahasan kedua (120 menit) 

 

Langkah-langkah Pembahasan pertama: 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator membuat pertanyaan-pertanyaan kunci tentang 

budaya setempat terkait dengan perlakuan dan posisi 

perempuan. 

 Fasilitator membagi kertas ke seluruh Peserta dan meminta 

Peserta memberikan jawaban dikertas. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk masing-masing 

menyampaikan/membacakan jawabannya. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator mengajak Peserta mendiskusikan jawaban tersebut 

dengan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan kunci ke 

Peserta. 

 Fasilitator memberikan penjelasan tentang tentang sistem 

dan pranata sosial dalam perspektif gender. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 

 

Langkah-langkah Pembahasan Kedua: 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 
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 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator membagi Peserta dalam bentuk kelompok. 

 Fasilitator memberikan pertanyaan kunci terkait materi yang 

telah didiskusikan untuk menjadi bahan diskusi kelompok. 

 Setelah diskusi, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

 Fasilitator mempersilahkan setiap Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi apa yang dipresentasikan 

kelompok. 

 Fasilitator membuat catata-catatan penting 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I  

Pengantar Gender 

 
Gender pertama kali dikenalkan sebagai suatu alat analisis 

sosial oleh Ann Oakley (1972), untuk memahami persoalan 

diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, serta 

melihat secara kritis akar penyebab ketidakadilan sosial yang ada 

dalam masyarakat.  Resistensi terhadap analisa gender sangat 

tinggi baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan karena 

analisa ini akan menggugat ―status quo‖ struktur kekuasaan dan 

system yang berlaku dalam masyarakat, yang menyangkut pola 

hubungan yang bersifat pribadi sampai tatanan negara. 

Gender bukan kata ―bahasa Indonesia‖.  Secara harfiah 

dalam bahasa Inggris gender berarti jenis kelamin (sama dengan 

kata ―sex‖).  Namun dalam konsep sosial gender diartikan 

berbeda dengan sex atau jenis kelamin.  Konsep sex atau jenis 

kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan 

perempuan, sifatnya permanen atau tetap, tidak berubah karena 

waktu dan tempat.  Contohnya,  laki-laki memiliki penis dan 

memproduksi sperma.  Perempuan memiliki vagina, mempunyai 

rahim, mempunyai sel telur, dan haid. Perbedaan biologis ini biasa 

juga disebut dengan perbedaan kodrati, yang sudah tertentu 

sebagai bagian dari hukum alam. 

Konsep gender adalah konstruksi sosial cultural yang 

membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat, kondisi, 

keadaan, pekerjaan, dan tanggungjawab nya dalam kehidupan 

sebagai makhluk sosial. Karena konstruksi sosial, maka perbedaan 

gender berevolusi atau berubah, serta berbeda-beda berdasarkan 

waktu dan tempat, tatanan nilai yang berlaku dalam suatu 

masyarakat, serta strata sosial dan kondisi masyarakat. Contohnya 

perempuan dianggap sebagai mahluk yang bersifat lemah 

lembut, perasa atau emosional, bertanggungjawab terhadap 

tugas pengasuhan, kegiatan reproduksi dan tugas rumah tangga 

lainnya.  Sementara itu laki-laki dianggap makhluk kuat yang 
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rasional dan mempunyai jiwa pemimpin, bertanggungjawab 

terhadap kegiatan di sektor publik. 

Konsep perbedaan gender menjadi persoalan karena 

perbedaan ini dianggap kodrati-ketentuan Tuhan, menjadi 

ketentuan dan tuntutan sosial dalam masyarakat terhadap peran, 

sifat, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan. Selain itu, 

perbedaan gender juga melahirkan ketidakadilan gender dalam 

relasi antara laki-laki dan perempuan, dimana satu pihak 

mendominasi dan menindas pihak lainnya karena perbedaan 

gender tersebut.  Dalam hal ini perempuan menjadi pihak yang 

menjadi korban ketidakadilan gender yang dimanifestasikan 

dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 Pertama marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi.  

Diskriminasi perempuan pada lapangan pekerjaan tertentu 

dan pengupahan telah memiskinkan perempuan secara 

ekonomi.  Misalnya karena perempuan dianggap lemah dan 

hanya cocok dengan bidang-bidang feminine, maka 

pekerjaan yang utama buat mereka di sector-sektor 

produktif dengan upah yang lebih rendah.  Contohnya, 

pembantu rumah tangga bergaji lebih rendah daripada sopir 

majikan yang sama. 

 

 Kedua sub-ordinasi yaitu tidak dipentingkan dalam 

keputusan politik.  Secara konstruksi gender peremouan 

dianggap emosional sehingga tidak bias memimpin.  Oleh 

karena itu, perempuan secara sistematis disingkirkan dari 

proses pengambilan segala bentuk keputusan mulai di 

tingkat rumah tangga sampai negara.  Pekerjaan reproduksi 

yang dikerjakan oleh perempuan bernilai lebih rendah 

daripada pekerjaan produksi yang dilakukan oleh laki-laki.  

Oleh karena itu posisi kepala rumah tangga yang diberikan 

pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan posisi ibu rumah 

tangga yang diberikan pada perempuan. 
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 Ketiga stereotyping atau pelabelan negatif terhadap 

kelompok jenis kelamin tertentu.  Misalnya perempuan 

dianggap sebagai makhluk pesolek yang mempergunakan 

modal kecantikannya untuk menarik laki-laki.  Oleh karena 

itu perempuan menjadi obyek komersialisasi dan 

pengkomoditian perempuan. Segala bentuk pelecehan 

terhadapperempuan dianggap sebagai konsekwensi dari 

sikap kegenitan perempuan sendiri. 

 

 Ke-empat segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 

baik fisik maupun psikis.  Karena anggapan gender bahwa 

perempuan itu lemah, maka perempuan menjadi sasaran 

kekerasan fihak-fihak yang mempunyai kekuasaan dan 

kekuatan.  Manifestasi bentuk kekerasan mulai dari 

pengeluaran kata-kata kasar yang menghancurkan mental 

perempuan, pemukulan, bahkan pembunuhan.  Hal ini terjadi 

dalam rumah tangga sampai tingkat negara.  Misalnya 

pemerkosaan terhadap perempuan dipergunakan sebagai 

salah satu strategi perang untuk menghancurkan mental 

suatu masyarakat. 

 

 Ke lima, beban ganda.  Karena secara gender perempuan 

diposisikan sebagai penanggungjawab kelangsungan rumah 

tangga maka semua kegiatan reproduktif menjadi beban 

perempuan, meskipun dalam rumah tangga miskin 

perempuan harus pula mencari nafkah.  Indonesia 

mencanangkan ―panca darma perempuan‖ dalam GBHN 

yang memberikan lima tugas pada perempuan (pendamping 

suami, pengasuh anak, pencari nafkah tambahan, pengatur 

rumah tangga, dan kegiatan sosial masyarakat), sementara 

laki-laki hanya mempunyai dua tugas (pencari nafkah dan 

kepala rumah tangga). 

 

 Keenam, komodifikasi – memperlakukan perempuan 

sebagai komoditi.  Stereotipe menyebabkan perempuan 

umumnya menjadi obyek seksual. Tubuh perempuan 
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menjadi obyek perdagangan yang memberikan keuntungan 

berbagai fihak.  Oleh karena itu perdagangan anak 

perempuan dan perempuan pada umumnya menjadi hal 

yang umum terjadi dalam masyarakat.  Selain itu, perempuan 

juga menjadi sasaran pasar segala macam produk, yang pada 

akhirnya mengantarkan pada kehidupan konsumerisme. 

 

Matriks Dampak Ketidakadilan Gender 

 

Isu Gender 
Dampak pada perempuan Dampak pada  

Laki - Laki 

Beban Ganda 

Keterlibatan dalam tiga 

ranah kerja reproduksi, 

produksi dan 

kemasyarakatan atau 

sosial 

Peran dalam tiga ranah 

kehidupan ini telah 

membatasi perempuan 

untuk memiliki akses pada 

sumber ekonomi dan 

kekuasaan politik, 

keterbatasan waktu unutk 

berkiprah dalam sektor 

publik, keterbatasan 

waktu untuk beristirahat 

dan rekreasi 

Secara tradisional 

terlibat dalam 

kegiatan 

produktif, 

kegiatan publik 

dan semua 

kegiatan diluar 

sector domestic. 

Marjinalisasi 

Proses yang 

menyingkirkan 

perempuan dalam 

sektor ekonomi, 

kehidupan sosial dan 

pengambilan 

keputusan. 

Mengabaikan nilai 

keterlibatan 

perempuan dalam 

kegiatan yang secara 

langsung maupun 

tidak langsung 

menyumbang dalam 

pembangunan 

nasional 

 Pekerjaan reproduksi 

perempuan tidak 

bernilai dan tidak 

kelihatan. 

 Pekerjaan tidak 

dibayar, tidak dihargai 

dan tidak diakui. 

Pekerjaanya 

dianggap penting 

dari produktif 

serta bernilai 

ekonoi tinggi. 
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Sub-ordinasi 

Satu kelompok gender 

tertentu superior dari 

yang lainnya. Laki – 

laki lebih berkuasa 

daripada perempuan 

 Berbagai kegiatan 

perempuan hanya 

dianggap sebagai 

pendukung atau 

tambahan kegiatan 

laki – laki. 

 Dalam 

ketenagakerjaan 

menjadi korban dalam 

perekrutan, promosi 

vertical, dan 

pemecatan. 

 Diupah lebih rendah, 

dieksploitasi fisiknya 

untuk kepentingan 

perusahaan 

 Laki – laki 

adalah kepala 

rumah tangga 

 Upah lebih 

tinggi da jenis 

pekerjaan 

yang lebih 

bergengsi 

Stereotyping atau 

pelabelan.  

Proses memberikan 

label berkaitan dengan 

karakteristik, peran, 

perlakuan, tuntutan 

pada kelompok gender 

tertentu 

 Perempuan terbatas 

pada fungsi 

reproduksi dan 

pengasuhan. 

 Keterlibatan dalam 

kerja umumya 

perpanjangan sektor 

domestiknya. 

 Perempuan tidak 

dilihat sebagai 

produser atau 

penghasil 

Laki – laki sebagai 

pencari nafkah 

utama dan 

produktif. 

Kekerasan terhadap 

perempuan.  

Upaya yang 

menimbulkan 

ketakutan, kesakitan, 

dan penderitaan baik 

fisik maupun batin 

pada perempuan. 

Perempuan menjadi 

korban pertama dan 

utama kekerasan baik 

dalam rumah tangga 

maupun oleh negara. 

Laku – laki sebagai 

pelaku kekerasan, 

melampiaskan 

kegusarannya 

pada perempuan 

dalam berbagai 

bentuk tindak 

kekerasan 

Komodifikasi. 

Memperlakukan 

perempuan sebagai 

komoditi 

Perempuan dilihat sebagai 

obyek seksual dari 

setengah manusia 

 Laki-laki 

sebagai norma 

 Pola 

hubungannya 
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dengan 

perempuan 

dianggap 

sebagai 

indikasi 

kekuatan dan 

kekuasaannya. 
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BAHAN BACAAN II 

Keadilan dan Kesetaraan Gender 

 
 Keadilan gender: 

 "Terwujudnya relasi gender yang adil antara perempuan dan 

laki-laki di masyarakat yang dicirikan oleh hapusnya 

kekerasan (fisik, psikis dan seksual), sub-ordinasi (bidang 

politik, budaya dan sosial), marjinalisasi (peminggiran dan 

pemiskinan secara ekonomis), beban berlebihan / ganda, dan 

pelabelan / stereotyping".  

 

 Kesetaraan gender: 

 "Persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di muka 

hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hak-hak 

perempuan dijamin dan setara dengan laki-laki tanpa 

mempersoalkan gendernya. (Dikutip dari "Blue Print Rencana 

Aksi Nasional untuk Pemberdayaan Perempuan" Sumbangan 

Pemikiran Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan 

Demokrasi dalam rangka Advokasi Kebijakan Publik, Januari 

2000). 
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BAB III 

HAK ASASI 

MANUSIA 

(EKOSOBSIPOL) 
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PENGANTAR 

 
Satu dekade Indonesia melewati masa reformasi. Semasa 

ini pula, pemerintah membuat komitmen untuk menghormati dan 

menegakkan HAM. Pemerintah mulai membuat aturan-aturan 

yang mengacu pada standar HAM Internasional yang juga 

diadopsi oleh Konstitusi dan dituangkan dalam regulasi nasional, 

salah satunya melalui RANHAM. Aturan-aturan ini memandatkan 

kewajiban negara untuk mengagendakan HAM dalam setiap 

kebijakan nasionalnya. Secara khusus pengaturan soal HAM dapat 

dilihat pada UU HAM tahun 1999 dan UU Pengadilan HAM tahun 

2000. 

Pemahaman pembatasan HAM tidak berdiri sendiri dan 

berlaku kekal tanpa perlindungan dan pemenuhan HAM sendiri 

oleh negara. Artinya, HAM tak boleh dikurangi karena melekat 

dalam diri manusia, bukan berdasarkan pemberian. Maka, negara 

harus melindungi dan memenuhi HAM melalui perangkat 

normatif, seperti ditegaskan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. 

 

 

Tujuan 

1. Para peserta mendapatkan pengetahuan tentang Hak 

ekosobsipol 

2. Para peserta mengetahui aturan/regulasi yang mengatur Hak 

ekosobsipol berdasarkan konvenan, Undang-Undang dan 

Peraturan Daerah yang ada provinsi/kota/kabupaten di 

Sulawesi tengah 

3. Para peserta dapat mengidentifikasi penerapan 

aturan/regulasi yang mengatur Hak ekosobsipol berdasarkan 

konvenan, Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada 

provinsi/kota/kabupaten di Sulawesi Tengah 

4. Para Peserta dapat memetakan masalah dalam penerapan 

aturan/regulasi yang mengatur Hak ekosobsipol berdasarkan 

konvenan, Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang ada 

provinsi/kota/kabupaten di Sulawesi Tengah. 
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Metode 

Pemaparan materi 

Curah pendapat 

Diskusi kelompok 

Games 

 

Bahan bacaan 

 Internasional : Konvenan HAM, CEDAW, Konferensi 

Beijing, MDG‘s 

 Prinsip-Prinsip Konvensi CEDAW *Zohra Andi Baso 

 Undang-Undang: UU No. 7/84, UU-P-KDRT, UU 

Perlindungan anak, UU Kesehatan, UU Pelayanan 

Publik, UU KIP, Inpres no. 9 tahun 2001 (PUG), UU 

HAM 

 Peraturan Daerah: Perda Donggala, Perda Poso 

 Makalah Kesehatan, demokrasi dan hak-hak 

EKOSOSBUD: Belajar dari rintisan Dokter ‖CHE‖ 

(Oleh George Junus Aditjondro) 

 

Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, spidol 

Alat tulis 

LCD 

 

Durasi 

180 menit 

 

 

Pokok bahasan 

Hak ekosobsipol berdasarkan konvenan, Undang-

undang 
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Langkah-langkah 

 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator membagi Peserta dalam bentuk kelompok. 

 Fasilitator memberikan pertanyaan kunci terkait materi yang 

telah didiskusikan untuk menjadi bahan diskusi kelompok. 

 Setelah diskusi, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

 Fasilitator mempersilahkan setiap Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi apa yang dipresentasikan 

kelompok. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Kovenan Internasional:  

Hak-Hak Sipil Dan Politik 

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 

Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan, 

Ratifikasi dan Aksesi. 

 

MUKADIMAH 

 

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, 

 Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang 

sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat 

manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan 

perdamaian di dunia. 

 Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan 

martabat yang melekat pada setiap manusia. 

 Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak 

Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk 

menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari 

ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila 

diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati 

hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial 

dan budaya. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan 

Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan 

penghormatan universal dan penataan atas hak asasi dan 

kebebasan manusia. 

 Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai 

kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di 

mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk 
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memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam 

Kovenan ini. 

 

BAGIAN I 

Pasal 1 

1) Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. 

Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan 

status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan 

ekonomi, sosial dan budaya mereka. 

 

BAGIAN II 

Pasal 2 

1) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk 

menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam 

Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam 

wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa 

pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul 

kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status 

lainnya. 

2) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : 

a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau 

kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan 

memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun 

pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang 

bertindak dalam kapasitas resmi; 

 

Pasal 3 

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang 

sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua 

hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini. 

Pasal 5 

1) Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan 

sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau 

perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk 
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menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang 

diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih 

daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini. 

2) Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau 

pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui 

atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam 

Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau 

kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui 

hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih 

rendah sifatnya. 

 

BAGIAN III 

Pasal 6 

1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat 

pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak 

seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-

wenang. 

2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, 

putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap 

beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum 

yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan 

tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi 

tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. 

Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan 

akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang 

berwenang. 

3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan 

Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal 

ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang 

menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi 

kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan 

dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi 

Kejahatan Genosida. 

4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk 

memohon pengampunan atau penggantian hukuman. 
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Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati 

dapat diberikan dalam semua kasus. 

5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang 

dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun 

dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang 

tengah mengandung. 

6) Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk 

menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh 

Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini. 

 

Pasal 7 

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau 

perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau 

merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat 

dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan 

yang diberikan secara bebas. 

 

Pasal 8 

1) Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan 

perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang; 

2) Tidak seorang pun dapat diperhambakan. 

 

Pasal 9 

1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. 

Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara 

sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas 

kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. 

2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat 

penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu 

mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. 

3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan 

pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau 

pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk 

menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili 

dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan 
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merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang 

menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat 

diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, 

pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan 

putusan, apabila diputuskan demikian. 

4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara 

penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di 

depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa 

menunda-nunda dapat menentukan keabsahan 

penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya 

apabila penahanan tidak sah menurut hukum. 

5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau 

penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti 

kerugian yang harus dilaksanakan. 

 

Pasal 10 

1) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib 

diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati 

martabat yang melekat pada diri manusia. 

 

Pasal 12 

1) Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu 

Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan 

kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah 

tersebut. 

2) Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, 

termasuk negaranya sendiri. 

3) Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun 

kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna 

melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, 

kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan 

kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak 

lain yang diakui dalam Kovenan ini. 

4) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas 

haknya untuk memasuki negaranya sendiri. 
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Pasal 14 

1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan 

pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan 

tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala 

hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang 

berhak atas pemeriksaan yang adil da terbuka untuk umum, 

oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan 

tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan 

masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau 

sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau 

keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis 

atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat 

pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru 

akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap 

keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun 

perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali 

bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, 

atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan 

perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak. 

2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak 

dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan 

menurut hukum. 

 

Pasal 18 

1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan 

beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan 

agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan 

kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, 

untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam 

kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 

2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu 

kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama 

atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 

3) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau 

kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan 
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berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi 

keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, 

atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 

4) Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati 

kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang 

sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral 

bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka 

sendiri. 

 

Pasal 19 

1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur 

tangan. 

2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan 

pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, 

menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, 

terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, 

atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media 

lain sesuai dengan pilihannya. 

3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal 

ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. 

Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi 

hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan 

sepanjang diperlukan untuk: 

a. Menghormati hak atau nama baik orang lain; 

b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum 

atau kesehatan atau moral umum. 

 

Pasal 20 

1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum 

2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar 

kebangsaan, ras atau  agama yang merupakan hasutan untuk 

melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus 

dilarang oleh hukum. 
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Pasal 21 

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada 

pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini 

kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang 

diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk 

kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau 

ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral 

umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-

kebebasan orang lain. 

 

Pasal 22 

1) Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat 

dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan 

bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi 

kepentingannya.  

2) Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, 

kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan 

dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan 

nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, 

perlindungan kesehatan dan moral umum, atau 

perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal 

ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah 

bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam 

melaksanakan hak ini. 

3) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan 

kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi 

Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan 

Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk 

mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum 

sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi 

jaminanjaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut. 

 

Pasal 26 

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak 

atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. 

Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan 
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menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang 

terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis 

kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul 

kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain 

 

Pasal 27 

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan 

suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong 

dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya 

dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang 

lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan 

dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa 

mereka sendiri. 
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BAHAN BACAAN II 

Kovenan Internasional:  

Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya 
 

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), 

tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan, 

ratifikasi,  dan aksesi 

 

MUKADIMAH 

 

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini, 

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang 

sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia 

merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di 

dunia, Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang 

melekat pada manusia, Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang 

bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, 

hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua 

orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga 

hak-hak sipil dan politiknya. Menimbang kewajiban Negara-

Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan 

penghormatan universal dan pentaatan atas hak-hak asasi dan 

kebebasan manusia. Menyadari bahwa individu, yang mempunyai 

kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di 

mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk 

mengupayakan pemajuan dan penghormatan hak-hak yang 

diakui dalam Kovenan ini. 
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BAGIAN I 

Pasal 1 

1) Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya 

sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk 

menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh 

kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. 

 

BAGIAN II 

Pasal 2 

2) Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin 

bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan 

dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat 

lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran 

atau status lain. 

 

Pasal 3 

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin 

persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-

hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan 

ini. 

 

Pasal 5 

1) Dalam Kovenan ini tidak terdapat hal-hal yang boleh 

ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, 

perorangan atau kelompok, untuk melakukan kegiatan atau 

melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk 

menghapuskan hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam 

Kovenan ini, atau pembatasan atas hak atau kebebasan 

tersebut lebih jauh dari pada yang diatur dalam Kovenan. 

2) Tidak diperbolehkan pembatasan atau pengurangan dari hak 

asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau 

terdapat di suatu negara berdasarkan hukum, konvensi, 

peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini 

tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada 

tingkat yang lebih rendah. 



38 
  

MODUL KELAS DASAR 

BAGIAN III 

Pasal 9 

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 

jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. 

 

Pasal 15 

1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap 

orang: 

a. Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; 

b. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu 

pengetahuan dan penerapannya; 

c. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas 

kepentingan moral dan material yang timbul dari karya 

ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. 
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BAHAN BACAAN III 

Prinsip-Prinsip: Konvensi CEDAW 
 

Terdapat 3 (tiga) Prinsip Utama Konvensi CEDAW antara 

lain : Kesetaraan Substantif; Non Diskriminasi dan Kewajiban 

Negara (State Obligation) 

 

Kesetaraan Substantif 

 Langkah tindak untuk merealisasikan hak-hak perempuan 

ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan 

atau keadaan yang merugikan perempuan 

 Langkah tindak untuk melakukan perubahan lingkungan 

sehingga perempuan memiliki akses dan kesempatan yang 

sama, serta dapat menikmati manfaat dari kesempatan dan 

peluang yang ada. 

 Langkah tindak untuk menghapus diskriminasi terhadap 

perempuan tidak hanya sekedar melalui pembuatan 

kebijakan, hukum, dan program, tetapi memastikan 

manfaatnya dapat dinikmati oleh perempuan 

 

Non Diskriminasi 

 

PASAL  1 

Definisi Diskriminasi  

―Setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat 

atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan 

untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan 

atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, 

atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status 

perkawinan  mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan 

perempuan‖   

Kata Kunci : ―Diskriminasi Terhadap Perempuan‖ 
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Pembedaan, pengucilan, dan pembatasan atas dasar jenis 

kelamin merupakan tidak hanya tindakan berdasarkan jenis 

kelamin, tetapi juga ideologi gender yang syarat dengan 

konstruksi sosial budaya yang stereotype terhadap perempuan 

dan laki-laki.  

 Pembedaan = Pembedaan perlakuan terhadap perempuan 

tidak selalu disebut diskriminasi. Disebut diskriminasi jika 

memiliki dampak terhambatnya atau hilangnya hak dan 

kebebasan perempuan. Tindakan afirmasi untuk 

memperbaiki kondisi perempuan yang tidak setara posisinya, 

yang saat ini terjadi atau sudah lama berlangsung (historic) 

 tidak disebut diskriminasi. 

 Pengucilan = pengingkaran hak dan kebebasan perempuan 

berdasarkan jenis kelamin dan asumsi gender, contohnya : 

perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi 

 Pembatasan = pengurangan atau pembatasan hak dan 

kebebasan perempuan, contohnya : perempuan tidak boleh 

lembur malam, perempuan dilarang keluar malam 

 

Diskriminasi dalam CEDAW dapat berbentuk diskriminasi 

langsung dan tidak langsung. 

 Diskriminasi langsung adalah tindakan ataupun kebijakan 

yang dirancang untuk memperlakukan perempuan secara 

berbeda. Contohnya : di perusahaan industri, perempuan 

selalu ditempatkan pada posisi pekerjaan yang hanya 

berhubungan dengan ketelitian dan tidak memerlukan 

ketrampilan yang tinggi  akibatnya gajinya rendah. 

 Diskriminasi tidak langsung adalah tindakan ataupun 

kebijakan yang kelihatannya netral, tetapi berdampak 

diskriminasi terhadap perempuan. Contohnya : Perda 

Tangerang No. 8/ 2007 tentang Prostitusi yang maksud 

tujuannya untuk melindungi perempuan, pada 

implementasinya dapat membatasi mobilitas buruh 

perempuan. 
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Memiliki pengaruh atau tujuan mengurangi atau 

menghapuskan.  

Maksudnya : disebut diskriminasi terhadap perempuan jika 

tindakan pembedaan, pengucilan, dan pembatasan yang 

dilakukan berdampak pada terbatasnya atau hilangnya 

pengakuan, penikmatan, dan penggunaan hak-hak dan 

kebebasan dasar perempuan dalam SIPOL dan EKOSOB. 

Diskriminasi tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan oleh 

negara ataupun aparat negara, tetapi juga termasuk yang 

pelakunya individu (dari tingkat keluarga, keluarga, masyarakat, 

dan perusahaan/korporasi) Diskriminasi mencakup hukum tertulis, 

asumsi sosial dan budaya, serta norma-norma dalam masyarakat  

terhadap peran dan kedudukan perempuan 

 

Kewajiban Negara 

 

Prinsip kewajiban negara adalah : menghormati (to Respect), 

memenuhi (to Fulfill), dan melindungi (to Protect). Menurut 

Konvensi CEDAW, prinsip kewajiban negara melliputi : 

 Negara berkewajiban untuk menyediakan perangkat (hukum, 

kebijakan, dan program) dan kerangka institusional (sistem 

dan mekanisme institusi negara) yang efektif dengan 

menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk 

mewujudkan keadilan gender. 

 Negara harus menjamin Hak Asasi Perempuan dan 

merealisasikannya, tidak hanya secara tertulis (de jure) tetapi 

juga secara nyata (de facto).  

 Negara menjamin pelaksanaan Hak Asasi Perempuan melalui 

langkah-langkah atau aturan khusus untuk menciptakan 

kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan 

atas kesempatan dan peluang yang ada.  

 Negara berkewajiban meregulasi dirinya sendiri dan 

memonitor tindakan-tindakansemua aktor swasta (Due 

Diligence), termasuk individu, lembaga, dan perusahaan agar 

tidak mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. 
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 Negara Pihak peratifikasi Konvensi CEDAW memiliki 

kewajiban untuk memberikan laporan kemajuan 

implementasi Konvensi CEDAW, kepada Komite CEDAW PBB: 

- Laporan awal (initial report – 1 tahun setelah ratifikasi) 

- Laporan periodik (periodical report – 4 tahun sekali) 

Pemerintah Indonesia telah mengirimkan 2 kali laporan 

(laporan    1, 2, dan 3 dikirim pada tahun 1997, laporan 4 dan 5 

dikirim pada tahun 2005). Sidang Komite CEDAW untuk 

membahas laporan 4 dan 5 baru dilakukan pada Sesi CEDAW 

yang ke-39 pada tanggal 27 Juli 2007, di New York. 

 Undang-Undang No7 tahun 1984 

 Undang-Undang P-KDRT 

 Undang-Undang Perlindungan anak, 

 Undang-Undang Kesehatan 

 Undang-Undang Pelayanan Publik 

 Undang-Undang KIP 

 Inpres no. 9 tahun 2001 (PUG) 

 Undang-Undang HAM 

 Peraturan Daerah 
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BAB IV 

PEREMPUAN 

DAN HAK 

KESEHATAN 

REPRODUKSI 
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PENGANTAR 

 
Pada bulan September 1994 di Kairo, 184 negara 

berkumpul untuk merencanakan suatu kesetaraan antara 

kehidupan manusia dan sumber daya yang ada. Untuk pertama 

kalinya, perjanjian internasional mengenai kependudukan 

memfokuskan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan 

sebagai tema sentral. Konferensi Internasional ini menyetujui 

bahwa secara umum akses terhadap pelayanan kesehatan 

reproduksi harus dapat diwujudkan sampai tahun 2015. 

Tantangan yang dihadapi para pembuat kebijakan, pelaksana-

pelaksana program serta para advokator adalah mengajak 

pemerintah, lembaga donor dan kelompok-kelompok perempuan 

serta organisasi nonpemerintah lainnya untuk menjamin bahwa 

perjanjian yang telah dibuat tersebut di Kairo secara penuh dapat 

diterapkan di masing-masing negara. 

Komponen yang termasuk di dalam kesehatan reproduksi 

adalah: 

1. Konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, 

aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit; 

2. Pendidikan seksualitas dan jender;  

3. Pencegahan, skrining dan pengobatan infeksi saluran 

reproduksi, penyakit menular seksual (PMS), 

termasuk HIV/AIDS dan masalah kebidanan lainnya;  

4. Pemberian informasi yang benar sehingga secara sukarela 

memilih alat kontrasepsi yang ada;  

5. Pencegahan dan pengobatan infertilitas;  

6. Pelayanan aborsi yang aman;  

7. Pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, 

pelayanan pasca kelahiran; dan  

8. Pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak-anak. 
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Tujuan 

1. Para Peserta mengetahui hak kesehatan reproduksi bagi 

perempuan 

2. Para Peserta mengetahui mengapa pentingnya 

memperjuangkan hak kesehatan reproduksi bagi 

perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Pemaparan materi 

Curah pendapat 

Diskusi kelompok 

Games 

 

Bahan bacaan 

 Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa 

Memilih (Jurnal Perempuan Edisi; 53)  

 Perempudan dan Anak di Wilayah Tertinggal 

(Jurnal Perempuan Edisi; 59) 

 

Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, spidol 

Alat tulis 

LCD 

 

Durasi 

120 menit 

 

Pokok bahasan 

1. Anatomi tubuh perempuan 

2. Pengenalan tentang Hak Kesehatan reproduksi 

bagi perempuan 

3. Pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan  

4. Perang, Globalisasi dan Reproduksi 
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Langkah-langkah 

 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. Fasilitator 

menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator membagi Peserta dalam bentuk kelompok. 

 Fasilitator memberikan pertanyaan kunci terkait materi yang 

telah didiskusikan untuk menjadi bahan diskusi kelompok. 

 Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator mempersilahkan 

setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara bersamaan. 

 Fasilitator memberi kesempatan kepada Peserta untuk 

bertanya dan mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan 

masing-masing kelompok. 

 Fasilitator mempersilahkan setiap wakil kelompok untuk 

menjawab setiap pertanyaan. 

 Fasilitator memberi kesempatan untuk menanggapi balik. 

 Fasilitator mempersilahkan kepada perwakilan kelompok 

untuk kembali ke tempat duduknya. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. Fasilitator 

meminta Peserta untuk brainstorming tentang materi diskusi. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. Fasilitator 

menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Anatomi Tubuh Perempuan 
 

Sistem rangka 

 

Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka, yang terdiri 

dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan 

tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan 

kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang 

terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial 

terdiri dari tengkorak, tulang telinga tengah, tulang hyoid, tulang 

rusuk, dan tulang belakang. Kerangka apendikular terdiri dari 126 

tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang 

menghubungkan kerangka aksial. Kerangka apendikular terletak 

di daerah tungkai atas, tungkai bawah, panggul, dan bahu. Fungsi 

sistem rangka untuk bergerak, menopang dan memberikan 

bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai 

tempat melekatnya otot-otot. 

 

Sistem otot 

 

Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu 

pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Ada tiga jenis 

otot yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos 

yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung 

yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. 

 

Sistem peredaran darah 

Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh 

darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh 

darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung, yang 

hanya seukuran kepalan Sistem peredaran darah terdiri dari 

jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa 

oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh 
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jantung, yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan 

pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa 

lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Sistem 

peredaran darah memiliki tiga fungsi utama yaitu: 

 Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah 

memberikan nutrisi penting dan oksigen dan 

menghilangkan limbah dan karbon dioksida untuk 

dikeluarkan dari tubuh. Hormon diangkut ke seluruh tubuh 

melalui cairan plasma darah. 

 Melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan 

melawan patogen (kuman) yang telah masuk ke dalam 

tubuh. Trombosit berfungsi untuk menghentikan 

perdarahan saat luka dan mencegah patogen memasuki 

tubuh. Darah juga membawa antibodi yang memberi 

kekebalan spesifik pada patogen yang sebelumnya telah 

terpapar tubuh atau telah divaksinasi. 

 Mempertahankan homeostasis (keseimbangan kondisi 

tubuh) pada beberapa kondisi internal. Pembuluh darah 

membantu menjaga suhu tubuh yang stabil dengan 

mengendalikan aliran darah ke permukaan kulit. 

 

Sistem pencernaan 

 

Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja 

untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan 

menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan 

ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau 

tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran 

pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring (tenggorokan), 

laring (kerongkongan), lambung, usus halus, usus besar, dan 

berakhir di anus. 

Selain saluran pencernaan, ada beberapa organ aksesori 

penting dalam anatomi tubuh manusia yang membantu 

mencerna makanan. Organ aksesori dari sistem pencernaan 
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meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan 

pankreas. 

 

Sistem endokrin 

 

Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang 

mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini 

termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar 

tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar 

kelamin (gonad). Kelenjar dikendalikan secara langsung oleh 

rangsangan dari sistem saraf dan juga oleh reseptor kimiawi 

dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. 

Dengan mengatur fungsi organ dalam tubuh, kelenjar ini 

membantu menjaga homeostasis tubuh. Metabolisme seluler, 

reproduksi, perkembangan seksual, homeostasis gula dan 

mineral, denyut jantung, dan pencernaan merupakan salah satu 

dari banyak proses yang diatur oleh hormon. 

 

Sistem saraf 

Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, 

organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-

organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini 

bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara 

bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang 

membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf 

pusat. Saraf sensorik dan organ indra dari sistem saraf perifer 

memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan 

informasi sistem saraf pusat. Saraf eferen di sistem saraf perifer 

membawa sinyal dari pusat kendali ke otot, kelenjar, dan organ 

untuk mengatur fungsinya. 
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Sistem pernapasan 

 

Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk 

tetap hidup. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel 

tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah 

yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Ada tiga bagian 

utama dari sistem pernapasan: saluran napas, paru-paru, dan 

otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, 

laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluran ini membawa 

udara melewati hidung menuju paru-paru.  

Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem 

pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan 

karbon dioksida keluar dari tubuh. Otot respirasi, termasuk 

diafragma dan otot interkostal, bekerja sama untuk memompa, 

mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat 

bernapas. 

 

Sistem kekebalan tubuh 

Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap 

bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya, 

dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. 

Ini termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, 

limfosit (termasuk sel B dan sel T), timus, dan leukosit, yang 

merupakan sel darah putih. 

 

Sistem limfatik 

Dalam anatomi tubuh mansia, sistem limfatik 

mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan 

pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan 

tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan 

getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih, 

yang membantu tubuh melawan infeksi. Sistem limfatik juga 
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menghilangkan kelebihan cairan getah bening dari jaringan 

tubuh, dan mengembalikannya ke darah. 

 

Sistem ekskresi dan urinaria 

 

Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak 

dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, 

organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. 

Sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem eksresi 

yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal 

menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan 

urine. Ureter, kandung kemih, dan uretra bersama-sama 

membentuk saluran kemih, yang berfungsi sebagai sistem untuk 

mengalirkan urine dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian 

melepaskannya saat buang air kecil. 

Selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, 

sistem urinaria juga mempertahankan homeostasis air, ion, pH, 

tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah. Organ hati 

berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan 

keringat, sedangkan paru-paru berfungsi dalam mengeluarkan 

uap air dan karbon dioksida. 

 

Sistem reproduksi 

Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk 

bereproduksi. Sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis, 

yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 

vagina, rahim dan ovarium, yang menghasilkan ovum (sel telur). 

Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba 

falopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang 

ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, 

dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan 

kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. 
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Sistem integumen 

Kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dalam 

anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi dari dunia luar, 

dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus 

dan patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh 

dan menghilangkan limbah zat sisa melalui keringat. Selain kulit, 

sistem integumen meliputi rambut dan kuku. 
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BAHAN BACAAN II 

Pengenalan tentang Hak Kesehatan 

reproduksi bagi perempuan 

 
Menurut Konferensi Internasional tentang Kependudukan 

dan Pembangunan (ICPD) pada tahun 1994 di Kairo, mengatakan 

bahwa Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional 

tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan 

atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar 

setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas 

dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu 

memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga 

terkandung makna memiliki hak untuk mmperoleh standar 

tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk 

hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi 

yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan 

kekerasan (paragraf 7.3) 

Mengacu kepada pernyataan diatas, maka remaja sebagai 

bagian dari umat manusia termasuk kelompok yang memiliki (dan 

diakui) hak-hak reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi 

manusia. Indonesia adalah salah satu dari 178 negara yang ikut 

menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang 

tertuang dalam dokumen rencana aksi ICPD. Hal ini memberikan 

kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak reproduksi 

remaja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi ICPD. 

Rencana aksi ICPD mengisyaratkan bahwa, ‖negara-negara di 

dunia di dorong untuk menyediakan informasi yang lengkap 

kepada remaja mengenai bagaimana mereka dapat melindungi 

diri dari kehamilan yang tidak diinginkan dan HIV&AIDS‖. Selain 

dokumen ICPD, maka hak-hak reproduksi remaja di dukung oleh 

instrumen internasional, antara lain: Deklarasi Umum HAM, 

dokumen CEDAW (Convention on Elimination Discrimination 

Against Women), dan Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, hak-hak 
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ini diakui sebagaimana tertuang dalam: UU 39/1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, UU 10/1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU 

23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia (Pepres) Nomor 7/ 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 – 2009 dinyatakan 

bahwa salah satu arah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah) adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi 

remaja. Hal ini memberikan kerangka legal terhadap jaminan 

pengakuan dan pemenuhan hak reproduksi remaja di Indonesia. 

Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh 

International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 

1996 yaitu : 

1. Hak untuk hidup. Setiap perempuan mempunyai hak untuk 

bebas dari risiko kematian karena kehamilan. 

2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan. Setiap individu 

berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual 

dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk 

hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi. 

3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk 

diskriminasi. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas 

dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual 

dan reproduksinya. 

4. Hak atas kerahasiaan pribadi. Setiap individu mempunyai 

hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan 

reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap 

perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri 

pilihan reproduksinya. 

5. Hak atas kebebasan berpikir. Setiap individu bebas dari 

penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi 

dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang 

pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. 

6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Setiap 

individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang 

berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual 
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termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan 

maupun keluarga. 

7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta 

membentuk dan merencanakan keluarga 

8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan 

kapan mempunyai anak 

9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Setiap 

individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, 

pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, 

kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan. 

10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu 

pengetahuan. Setiap individu mempunyai hak untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan 

teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. 

11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam 

politik. Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak 

pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan 

dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. 

12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan 

buruk. Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi 

dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak 

untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan 

pelecehan seksual. 

 

Mengapa kita perlu mengenal dan memahami Hak Seksual 

dan Hak Reproduksi? Dengan mengenal dan memahami hak 

seksual dan reproduksi kita, maka kita bisa melindungi, 

memperjuangkan dan membela hak seksual dan reproduksi kita 

dan orang lain dari berbagai tindak kekerasan dan serangan 

terhadap hak seksual dan reproduksi kita. 

Landasan hukum tentang Hak Seksual dan Hak reproduksi: 

Ada beberapa instrumen (perangkat) hukum yang terkait dengan 

hak seksual dan hak reproduksi: 

 Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan (CEDAW) 
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 Konferensi Internasional dan Pembangunan (ICPD) PBB pada 

tahun 1994 di Cairo , Mesir 

 Konferensi Dunia ke 4 tentang perempuan (FWCW) tahun 

1995 di Beijing, Cina 

 Konvensi Hak- hak Sipil dan Politik (ICCPR) 

 Hak atas Kebebasan pribadi ( Pasal 17) 

 Hak persamaan (Pasal 26) 

 Hak Kebebasan dari diskriminasi (Pasal 2; 1) 

 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-

undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No 23 

Tahun 23 Tahun 2004 tentang 

 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 Strategi dan Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Nasional (BKKBN). 
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BAHAN BACAAN III 

Pentingnya Kesehatan Reproduksi  

Bagi Perempuan 

 
Organ reproduksi perempuan terdiri dari vagina, klitoris, 

serviks atau mulut rahim, rahim, tuba falopi, dan ovarium atau 

indung telur. Organ reproduksi perempuan ini berperan penting 

dalam hubungan seksual, produksi dan perkembangan sel telur, 

menstruasi, kehamilan, hingga proses persalinan. Adanya 

perubahan paradigma didalam pengelolaan masalah 

kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian 

populasi dan penurunan fertilitas atau keluarga berencana 

menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan dan hak 

reproduksi manusia khususnya perempuan dimana perempuan 

dipandang sebagai subyek.  

Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi adalah 

suatu keadaan yang sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial 

secara utuh dan tidak semata mata hanya bebas dari penyakit dan 

kelemahan dalam semua aspek yang berhubungan dengan fungsi 

dan proses sistim reproduksi. Setiap perempuan mempunyai hak-

hak reproduksi yang harus dihormati yaitu: 

1. Hak kehidupan seksual yang aman,  

2. Hak kemampuan bereproduksi dan bebas memutuskan 

kapan dan bagaimana harus dilakukan,  

3. Hak pilihan didalam mengatur kesuburan dengan tidak 

melawan hukum, hak mendapatkan informasi tentang 

keamanan, efektifitas, kemampuan dan penerimaan metode 

KB bagi suami–isteri,  

4. Hak menerima pelayanan kesehatan reproduksi yang sesuai 

sehingga perempuan dapat aman untuk hamil dan 

melahirkan anak serta mendapat kesempatan yang baik 

untuk membuat bayi sehat. 
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Ada banyak cakupan yang terdapat didalam kesehatan 

reproduksi diantaranya : 

1. Masalah keluarga berencana (KB) 

2. Masalah safe motherhood,  

3. Masalah perawatan bayi baru lahir,  

4. Masalah pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran 

(abortus), masalah penyakit menular seksual (PMS) seperti 

HIV/ AIDS,  

5. Masalah pencegahan dan penanganan subfertilitas, masalah 

kesehatan reproduksi remaja  

6. Masalah kesehatan lanjut usia (lansia) 

 

Diantara cakupan tersebut yang banyak dibicarakan 

dikalangan remaja dan dewasa muda adalah masalah penyakit 

menular seksual (PMS) atau sekarang lebih dikenal dengan infeksi 

menular seksual(IMS) dan bagaimana menjaga organ reproduksi 

yang aman. Sebanyak 60% dari infeksi menular seksual ini terjadi 

pada usia < 25 tahun dan 30% terjadi pada usia < 20 tahun. 

Antara usia 14-19 tahun lebih banyak pada anak perempuan 

dibandingkan laki-laki (2:1) 

Infeksi menular seksual adalah infeksi pada alat 

kelamin/genetalia yang penularan utamanya terjadi melalui 

hubungan seksual baik melaui vagina, oral, dan anal. Beberapa 

IMS ini juga dapat ditularkan melalui jarum suntik bersama dari 

orang yang terinfeksi, bayi yang dilahirkan, maupun pada saat 

menyusui. Infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri (chancroid, 

Chlamydia, Gonorhoe, syphilis, granuloma inguinale), virus (HIV, 

HPV, virus hepatitis B, herpes simplex, molluscum contagiosum), 

jamur (tinea cruris, candidiasis), parasit (scabies), ataupun 

protozoa (trikomoniasis). IMS ini dapat ditularkan melalui 

membran mukus penis, vulva, rektum, saluran urin, mulut, 

tenggorokan, saluran pernapasan dan mata, juga infeksi dapat 

ditularkan lewat tinja (feces), urin, dan keringat.  

Banyak infeksi yang mudah ditularkan dari mulut ke genital 

atau dari genital kemulut dan menjadi lebih berat lagi dtularkan 

dari mulut ke mulut. Pada HIV cairan dari genital lebih banyak 
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ditularkan oleh pathogen daripada melalui air liur (saliva). 

Beberapa infeksi menular seksual yang ditularkan lewat kontak 

kulit langsung adalah seperti herpes simplex dan HPV (human 

papiloma virus) virus penyebab kanker servix. Pada HIV dapat 

ditularkan dari ibu kepada bayi yang dikandungnya pada saat 

kehamilan, persalinan , dan pada saat menyusui. 

Adapun gejala dari IMS pada wanita adalah keluarnya 

cairan (vaginal discharge) yang tidak normal disertai bau, rasa 

panas dan gatal, luka (ulkus) pada alat kelamin bagian luar, rasa 

sakit pada saat berhubungan seksual atau rasa sakit pada perut 

bagian bawah yang tidak biasanya terjadi serta adanya 

pembengkakan kelenjar dan adanya daging tumbuh pada alat 

kelamin bagian luar. enyakit menular seksual ini jika tidak diobati 

dapat menimbulkan komplikasi seperti peradangan panggul yang 

menahun/ kronis, terjadinya kemandulan baik bagi pria karena 

gangguan transport sperma dan pada wanita karena 

tersumbatnya saluran telur akibat peradangan, gangguan 

kehamilan (hamil diluar kandungan), kematian janin, cacat 

bawaan, risiko terjadinya keganasan ( kanker leher rahim) karena 

terjadinya infeksi oleh virus human papiloma (HPV), serta 

memudahkan terjadinya penularan infeksi HIV karena terdapatnya 

luka atau peradangan pada alat kelamin. 

Tips-Tips dalam Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita 

Mengingat pentingnya fungsi organ reproduksi bagi 

wanita, sudah seharusnya kesehatannya dijaga dengan baik. Oleh 

karena itu, beberapa tips di bawah ini bisa dilakukan untuk 

menjaga kesehatan reproduksi wanita: 

 Bersihkan organ intim dengan benar 

Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan 

membasuhnya dari depan ke belakang (dari arah vagina 

menuju anus), terutama setelah buang air kecil dan besar. 

Jika dibersihkan dengan tidak tepat, kuman dari anus bisa 
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terbawa menuju vagina. Hal ini bisa menimbulkan infeksi 

pada vagina. Selain itu, disarankan untuk tidak menggunakan 

sabun khusus kewanitaan yang mengandung alkohol, 

pewangi, atau antiseptik. Sabun jenis tersebut dapat 

menyebabkan iritasi dan membunuh bakteri normal di 

vagina. 

 Konsumsi makanan sehat 

Konsumsilah makanan sehat dan bergizi seimbang agar 

tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan 

untuk menunjang kesehatan organ reproduksi. Beberapa 

asupan nutrisi yang penting bagi kesehatan reproduksi 

wanita adalah protein, lemak sehat, antioksidan, serat, serta 

vitamin dan mineral, seperti selenium, folat, zat besi, 

dan zinc. Nutrisi-nutrisi tersebut bisa diperoleh dari buah-

buahan, sayuran, kacang-kacangan, susu, telur, daging, dan 

ikan. Selain itu, cukupi juga kebutuhan cairan tubuh dengan 

mengonsumsi sekitar 8 gelas air per hari. Jika Anda suka 

mengonsumsi kafein, batasi agar tidak melebihi 2 cangkir 

kopi per hari. 

 Kelola stress 

Stres berlebihan dapat berdampak pada depresi, gangguan 

cemas, hingga gangguan kesuburan. Oleh karena itu, 

penting untuk mengurangi stres agar tidak berdampak lebih 

lanjut pada kesehatan reproduksi. Jika Anda sering merasa 

stres, coba lakukan relaksasi atau hal-hal yang membuat 

Anda senang. Misalnya, jalan-jalan, olahraga, atau mencoba 

pijatan, atau yoga. 

 Jaga berat badan 

Jagalah agar berat badan tetap ideal atau sesuai 

dengan indeks massa tubuh (IMT). Berat badan berlebih 

(obesitas) atau justru terlalu rendah dapat mengganggu 
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ovulasi dan produksi hormon yang mengatur kesuburan 

seorang wanita. 

 Lakukan kebiasaan sehat lainnya 

Mempraktekkan kebiasaan sehari-hari seperti di bawah ini 

juga berpengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi 

wanita: 

- Berhenti merokok. Merokok dapat mengurangi jumlah 

dan kualitas sel telur, serta mengganggu kesehatan 

rahim. 

- Hindari minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman 

beralkohol dapat meningkatkan risiko gangguan ovulasi. 

- Istirahat yang cukup. Orang dewasa, baik pria maupun 

wanita, membutuhkan waktu tidur selama 7-9 jam setiap 

malamnya. 

- Hindari penggunaan obat-obatan dan suplemen, 

termasuk obat herbal, di luar anjuran dokter. 

- Gunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan 

yang tidak direncanakan. 

- Hindari perilaku seks berisiko, yaitu hubungan seks tanpa 

kondom dan sering berganti pasangan seksual. Hal ini 

penting untuk mencegah penyakit menular seksual. 

Menjaga kesehatan reproduksi wanita tak hanya berguna 

untuk mencegah penyakit di area tersebut, tapi juga 

berhubungan dengan kesuburan dan memperbesar peluang 

untuk hamil.   
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PENGANTAR 

 
Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di 

mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang 

menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama 

lain. Pluralisme adalah dapat dikatakan salah satu ciri khas 

masyarakat modern dan kelompok sosial yang paling penting, 

dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu 

pengetahuan, masyarakat dan perkembangan ekonomi. Dalam 

sebuah masyarakat otoriter atau oligarkis ada konsentrasi 

kekuasaan politik dan keputusan dibuat oleh hanya sedikit 

anggota. Sebaliknya, dalam masyarakat pluralistis, kekuasaan dan 

penentuan keputusan (dan kemilikan kekuasaan) lebih tersebar. 

Dipercayai bahwa hal ini menghasilkan partisipasi yang 

lebih tersebar luas dan menghasilkan partisipasi yang lebih luas 

dan komitmen dari anggota masyarakat, dan oleh karena itu hasil 

yang lebih baik. Contoh kelompok-kelompok dan situasi-situasi di 

mana pluralisme adalah penting ialah: perusahaan, badan-badan 

politik dan ekonomi, perhimpunan dan organisasi 

kemasyarakatan. 

 

 

Tujuan 

1. Peserta memahami nilai-nilai pluralisme dan 

mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari 

2. Peserta memahami hak-hak kaum minoritas dan persoalan 

yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat 
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Metode 

Pemutaran film dan diskusi 

Pemaparan materi 

Diskusi Kelompok 

Games 

 

Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, spidol 

Alat tulis 

Film tentang prularisme dan minoritas 

LCD 

 

Durasi 

180 menit: 

 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Mengenal tentang keragaman identitas  

2. Keragaman identitas menjadi salah satu persoalan 

negara  

a. Berbagai masalah yang menyangkut tentang 

keberagaman 

b. Apa yang disebut dengan minoritas? Siapa saja 

mereka kelompok minoritas?  

c. Bagaimana hak-hak mereka selama ini. Dan 

beberapa persoalan yang di alami oleh 

kelompok minoritas. Mengenal kearifan lokal 

sebagai bagian dari kekayaan dan penyelesaian 

ego etnis, dll 
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Langkah-langkah Pembahasan pertama: 

 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator membuat pertanyaan-pertanyaan kunci. 

 Fasilitator membagi kertas ke seluruh Peserta. 

 Fasilitator meminta peserta untuk menonton film dikaitkan 

dan meminta Peserta untuk membuat catatan-catatan terkait 

dengan pertanyaan-pertanyaan kunci. 

 Fasilitator mengajak Peserta untuk mendiskusikan pesan 

yang disampaikan dalam film. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator melanjutkan sesi ini dengan memancing dengan 

pertanyaan-pertanyaan kunci ke Peserta. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

keberagaman identitas. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 

 

Langkah-langkah Pembahasan Kedua: 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator membagi Peserta dalam bentuk kelompok. 

 Fasilitator memberikan pertanyaan kunci terkait materi yang 

telah didiskusikan untuk menjadi bahan diskusi kelompok. 
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 Setelah diskusi, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

 Fasilitator mempersilahkan setiap Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi apa yang dipresentasikan 

kelompok. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. Fasilitator 

menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Mengenal tentang keragaman identitas  

 
Joanna Rummens dalam buku Linguistic Consequences of 

Ethnicity and Nationality (1993) menjelaskan, identitas berasal dari 

bahasa latin 'idem' yang berarti sama, yakni mengacu pada 

karakter khusus individu, anggota kelompok atau kategori sosial 

tertentu. Selain itu, menurutnya, konsep identitas bukan hanya 

soal persamaan, namun juga bicara soal apa yang menjadi 

perbedaan. 

Identitas bisa juga bermakna suatu karakter yang 

membedakan suatu individu atau kelompok dari individu atau 

kelompok lainnya. Hubungan persamaan dalam identitas muncul 

ketika suatu individu memiliki kesamaan dengan individu lain 

dalam suatu kelompok. Sementara itu hubungan perbedaan 

dalam identitas muncul ketika suatu individu atau kelompok 

mempunyai karakter tertentu yang membedakan individu atau 

kelompok tersebut dari individu atau kelompok lainnya. Dalam 

konteks bangsa atau negara, budaya menjadi faktor penting 

untuk membentuk suatu identitas sosial. Masih menurut 

Rummens, identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri 

oleh orang lain, dan merupakan suatu identifikasi yang disetujui 

atau diberikan seorang pelaku sosial (sosial actor) kepada seorang 

individu. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki 

keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman 

timbul karena banyak perbedaan seperti suku bangsa, ras, agama, 

keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi dan lainnya. 

Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, keberagaman di Indonesia terbagi dalam beberapa 

jenis, yaitu: 
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Keberagaman wilayah dan lingkungan  

 

Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke 

dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut 

membentang lautan yang mencapai dua per tiga wilayah 

Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga disebut negara bahari. 

Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang 

terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-

ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi 

lingkungan termasuk flora dan fauna.  

Kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung 

juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk 

yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya. 

Keberagaman wilayah dan lingkungan Indonesia ini memiliki 

keindahan yang luar biasa sehingga banyak lokasi wilayah di 

Indonesia yang menjadi objek wisata. Setiap wilayah mempunyai 

keunggulan masing-masing seperti keindahan pesisir pantai, 

terumbu karang, biota laut, persawahan, hutan, perkebunan, 

pegunungan, padang rumput, perkotaan hingga daerah industri. 

 

Keberagaman suku bangsa dan budaya  

Suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup 

manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang 

mengatur interaksi tersebut, ada kontinuitas dan rasa identitas 

yang mempersatukan semua anggota, serta memiliki sistem 

kepemimpinan tersendiri. Menurut Koentjaraningrat, suku bangsa 

adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan 

terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan 

identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri 

mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain 

yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian 

daerah dan tempat asal. Identitas atau ciri khas suku bangsa atau 

kelompok etnik dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: 
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 Tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut dan 

sebagainya. 

 Bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak dan sebagainya.  

 Adat istiadat seperti pakaian, rumah, upacara perkawinan 

dan sebagainya. 

 Keseninan seperti tari, alat musik, seni rupa dan sebagainya. 

 Sistem kekerabatan seperti patrilineal atau matrilineal. Batas 

fisik lingkungan misalnya Badui Dalam dan Badui Luar. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia terdapat 

sekitar 1.128 suku bangsa yang masing-masing memiliki 

karakteristik tersendiri. Sehingga membuat Indonesia memiliki 

perbedaan kemudian membentuk keberagaman di Indonesia. 

Sedangkan budaya adalah segala hasil karya manusia baik yang 

bersifat fisik maupun nonfisik. Keberagaman budaya di Indonesia 

dipengaruhi berbagai faktor antara lain: Lingkungan alam, 

penduduk daerah pantai menghasilkan kebudayaan berbeda 

dengan penduduk di daerah pegunungan. Kontak dengan budaya 

lain, baik langsung (migrasi) maupun tidak langsung. Keyakinan 

dan kepercayaan yang dimiliki. 

 

Keberagaman agama  

 

Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan 

beragama dijamin oleh UUD 1945. Agama yang diakui secara sah 

di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan 

Konghucu  

Agama-agama tersebut disebarkan oleh bangsa lain dan 

pegagang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Keberagaman 

agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini 

akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi sistem 

keyakinan dab ibadah antara satu agama dengan agama yang lain 

berbeda.  

Menganut agama merupakan hak asasi manusia dan 

dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi:  
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―Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 

wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali‖. 

Maka dari itu, perlu dikembangkan toleransi umat 

beragama yang meliputi: Toleransi antarumat beragama yang 

berbeda (toleransi eksternal) Toleransi antarumat beragama yang 

sama (toleransi internal) Toleransi umat beragama dengan 

pemerintah. 

 

Keberagaman ras 

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang 

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, menyebutkan bahwa ras 

adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis 

keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti 

warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran 

badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata serta ciri fisik yang 

lainnya. Secara umum, ras manusia dapat dikelompokkan menjadi 

lima macam yaitu :  

 Negroid, yang berkulit hitam dan rambut keriting.  

 Mongoloid, yang berkulit kuning langsat, rambut kaku dan 

bermata sipit.  

 Kaukasoid, berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. 

Australoid, yang berkulit hitam (sawo matang); serta  

 Khoisan (Afrika Selatan).  

Keberagaman ras penduduk di Indonesia, setidaknya dapat 

dikelompokkan menjadi:  

 Ras Malayan-Mongoloid di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, Kalimantan dan Sulawesi.  

 Ras Melanesoid di Papua, Maluu dan Nusa Tenggara Timur.  

 Ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang dan 

Korea yang tersebar di seluruh Indonesia.  

 Ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, 

Eropa dan Amerika.  
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Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman 

ras berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya 

merugikan kelompok-kelompok masyarakat tapi juga bangsa 

Indonesia secara keseluruhan. Maka setiap warga negara 

Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, 

kekerabatan dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. 

Kondisi ini sesuai sila kedua Pancasila yang berbunyi yaitu 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya bangsa Indonesia 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa 

membeda-bedakan ras. 

 

Keberagaman golongan  

Golongan adalah sebagai kelompok masyarakat dengan 

ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan 

untuk menggolongkan keberagaman adalah sebagai berikut:  

 Secara administrasi kependudukan, digunakan pembagian 

tiga golongan, yaitu golongan suku bangsa asli yang berasal 

dari daerah di Indonesia. Golongan keturunan asing yang 

berasal dari daerah asal di luar Indonesia, dan golongan 

masyarakat terasing. Golongan terasing adalah kelompok asli 

dari daerah di Indonesia, namun dengan budaya yang 

sederhana dan biasanya masih tinggal di daerah terisolasi.  

 Secara usia penduduk, dikenal golongan usia anak-anak, usia 

produktif, dan usia tua (tidak produktif).  

 Secara ekonomi, ada golongan ekonomi lemah (miskin), 

ekonomi menengah, dan ekonomi kuat (kaya). Ada juga yang 

menggunakan istilah prasejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera  

 Secara pendidikan, ada kelompok penduduk yang 

berpendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan 

perguruan tinggi.  

 Secara politik, ada golongan berdasarkan partai atau afiliasi 

politik. 

 Berdasarkan mata pencaharian atau profesi ada golongan 

nelayan, petani, pedagang, wiraswasta, PNS, TNI, Polri, 

politisi, guru, dokter, dan sebagainya.   
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Selain keberagaman di atas, ada juga penggolongan sosial 

yang berkembang di masyarakat. Salah satunya tercermin dalam 

berbagai organisasi sosial. Meski terdapat beragam 

penggolongan, namun berbagai organisasi tersebut mempunyai 

landasan ideologi yang sama yaitu Pancasila. Artinya semua 

golongan sosial berada dalam Bhinneka Tunggal Ika. 

 

Keberagaman jenis kelamin dan gender 

 

Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada 

kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial 

dan kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan. 

Gender adalah konsep kultural, berupaya membuat perbedaan 

dalam hal peran, perlaku, mentalitas, dan karakteristik emosional 

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat.  

Gender lebih menitik beratkan pada peran sosial. 

Contohnya dahulu perempuan harus mengurus rumah tangga 

dan tidak boleh bekerja. Sedangkan jenis kelamin adalah 

perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak 

seseorang lahir. Keberagaman gender menimbulkan peran yang 

beragam. Peran gender dapat dibedakan menjadi peran 

reproduktif, produktif dan kemasyarakatan. 
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BAHAN BACAAN II 

Keragaman Identitas Menjadi Salah Satu 

Persoalan Negara  
 

Berbagai Masalah Yang Menyangkut Tentang Ke-

beragaman 

Permasalahan akibat keberagaman budaya terkait dengan 

paham kultural materialisme yang mencermati permasalahan 

budaya dari pola pikir dan tindakan dari kelompok sosial tertentu. 

Pola temperamen yang relatif seragam ini ditentukan oleh faktor 

keturunan, kebutuhan, dan hubungan sosial yang terjadi di antara 

mereka, sehingga dalam kehidupan suatu kebudayaan cenderung 

untuk mengulang-ulang bentuk perilaku tertentu, karena pola 

perilaku itu diturunkan melalui pola asuh dan proses belajar. 

Berkaitan dengan keberagaman kebudayaan dalam kehidupan 

masyarakat majemuk terdapat berbagai permasalahan, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Anomie 

Anomie, yakni suatu kondisi di mana tidak ada 

pegangan terhadap apa yang baik dan apa yang buruk bagi 

masyarakat. Keadaan ini mengakibatkan anggota-anggota 

masyarakat tidak mampu untuk mengukur tindakan-

tindakannya karena batas-batasnya tidak ada. Anomie 

merupakan hilangnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

sehingga masyarakat tidak mempunyai pegangan dalam 

menentukan hal yang baik dan buruk. Di desa sekarang 

banyak kita jumpai perempuan yang  memakai baju yang 

ketat yang sedikit memperlihatkan tubuhnya. Mereka 

melakukan itu karena masuknya budaya baru yang 

kebanyakan melalui televisi. Dengan menonton televisi 

mereka dengan tidak sadar telah menerima budaya baru dari 

kota yang modern. 
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Nilai tradisi yang dulu mereka anut lama kelamaan 

akan memudar dari dirinya digantikan oleh budaya baru itu. 

Dalam hal ini masyarakat tidak dapat berbuat banyak. Nilai 

lama menghilang tapi nilai baru untuk mengimbangi budaya 

itu belum muncul. Tidak ada pilihan lain masyarakat akan 

menerima kebudayaan ini tanpa melihat baik buruknya. 

 

2. Cultural Lag 

 

Cultural lag sering disebut dengan ketertinggalan 

budaya, yakni suatu kondisi di mana terjadi perbedaan taraf 

kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan 

karena ada yang tumbuh cepat dan ada yang tumbuhnya 

lambat. Budaya yang masuk dalam masyarakat begitu pesat 

tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan tentang budaya 

itu. Masyarakat menjadi seperti orang yang terkejut dalam 

menerima budaya baru itu. Tidak jarang manusia 

menggunakan fungsi kebudayaan itu dengan tidak 

semestinya. Perkembangan budaya yang tidak seimbang 

merupakan masalah pokok dari semua ini. 

Budaya material cenderung berkembang lebih maju 

dan lebih dulu meninggalkan kebudayaan nonmaterial. 

Kejadian seperti ini sering kita temukan, dalam 

berkembangnya budaya meteriil orang mudah untuk 

menerimanya. Iklan-iklan televisi yang begitu menarik 

merupakan daya tarik sendiri. Hal ini menyebabkan budaya 

itu tidak berfungsi sesuai dengan semestinya, justru akan 

menjadi bumerang bagi pemakainya. 

Komputer yang diciptakan untuk mempermudah 

kebutuhan manusia akan berubah menjadi hal yang malah 

membuat manusia itu menjadi lupa dengan waktu. Seharian 

hanya bermain di depan komputer dengan tujuan yang tidak 

jelas. Manusia yang seharusnya mengendalikan komputer, 

maka berbalik menjadi mereka yang dikendalikan 

oleh  komputer atau mereka dikendalikan oleh kebudayaan 

yang mereka buat sendiri. 
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3. Mestizo Culture 

Mestizo culture sering disebut juga dengan 

percampuran budaya, yakni suatu proses percampuran unsur 

kebudayaan yang satu dengan unsur kebudayaan yang 

lainnya yang mempunyai warna dan sifat yang berbeda. Ciri 

dari perubahan sosial ini ialah bersifat formalisme, yakni 

hanya meniru bentuknya saja tetapi tidak mengerti akan arti 

sesungguhnya. 

 

4. Primordialisme 

 

Salah satu konsekuensi dari kenyataan adanya 

kemajemukan masyarakat atau diferensiasi sikap berpegang 

teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri 

individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Primordialisme 

sebagai identitas sebuah golongan atau kelompok sosial 

merupakan faktor penting dalam memperkuat ikatan 

golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting 

dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang 

bersangkutan dalam menghadapi ancaman dari luar. Namun, 

sering dengan itu, primordialisme juga bisa membangkitkan 

prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau 

kelompok sosial lain. 

Primordialisme bisa terjadi karena faktor-faktor 

berikut; 

 Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu 

dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. 

 Adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan 

suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar. 

 Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem 

keyakinan, seperti nilai keagamaan dan pandangan 

hidup. 
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5. Etnosentrisme 

 

Primordialisme yang berlebihan juga akan 

menghasilkan sebuah pandangan yang subjektif yang 

disebut etnosentrisme atau fanatisme suku bangsa. 

Etnosentrisme adalah sikap menilai kebudayaan masyarakat 

lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di 

masyarakatnya. Oleh sebab itu yang dipakai adalah ukuran-

ukuran lebih tinggi dari pada kebudayaan masyarakat lain. 

Etnosentrisme bisa menghambat hubungan 

antarkebudayaan atau bangsa. Etnosentrisme juga bisa 

menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial. Bahkan, 

etnosentrisme bisa menjadi potensi konflik antarkelompok. 

Meskipun demikian etnosentrime juga memiliki segi-segi 

positif, yakni; 

 Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya 

 Mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan 

kepada bangsa 

 Memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau 

bangsa 

Wujud nyata adanya keberagaman budaya bisa 

menimbulkan berbagai masalah yang bisa mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain sebagai berikut; 

 Terjadinya konflik 

 Disintegrasi (perpecahan) 

 Masalah hubungan dengan penduduk pendatang 

 Kecemburuan sosial terhadap kelompok lain 

 Jurang pemisah yang mencolok 

 Rasa fanatik yang luas dan tidak rasional dalam 

mengamalkan ajaran agama 

 Perbedaan karakter dan kepribadian. 

Berbagai usaha telah dilakukan manusia untuk mengatasi 

berbagai masalah sosial. Berbagai analisis dan metode telah 

diterapkan, tetapi permasalahan selalu ada. Metode yang 

dipergunakan dalam pemecahan masalah sosial ada yang bersifat 
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preventif dan pula yang bersifat represif. Metode pemecahan 

masalah yang bersifat preventif lebih sulit diterapkan karena 

harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap 

sebab-sebab terjadinya masalah sosial. 

Adapun metode represif lebih banyak dilaksanakan, yakni 

dengan cara mengambil suatu tindakan untuk mengatasi 

munculnya gejala permasalahan. Di dalam mengatasi masalah 

sosial tidak perlu semata-mata melihat aspek sosiologis tetapi 

juga aspek-aspek lainnya. Dengan demikian digunakan ilmu 

pengetahuan kemasyarakatan pada khususnya untuk 

memecahkan masalah sosial yang dihadapi. 

Berkaitan dengan masalah disorganisme sebagai akibat 

adanya perubahan kebudayaan yang langsung secara terus 

menerus, salah satu usaha mengatasi masalah disorganisme 

adalah dengan mengadakan suatu perencanaan sosial (sosial 

planning) yang baik. Untuk mengadakan perencanaan sosial yang 

lebih baik terlebih dahulu harus ditelaah masalah-masalah sosial 

yang sedang dihadapi masyarakat. 

 

Apa Yang Disebut Dengan Minoritas? Siapa Saja Mereka 

Kelompok Minoritas?  

Istilah ―minoritas‖ (aqalliyah) yang sekarang sering 

digunakan dalam berbagai ranah seperti kebudayaan, sosial, 

hingga politik, sebenarnya adalah istilah impor dari pemikiran 

Barat. Istilah ―minoritas‖ ini datang dari pemikiran Barat untuk 

mengomentari peristiwa budaya dan sosial yang terjadi di dunia 

Timur, khususnya Islam, sejak terjadinya hubungan antara 

peradaban Islam dan peradaban Barat. Dalam kerangka pemikiran 

Barat, istilah ―minoritas‖ ini memiliki berbagai makna yang 

terkandung di dalamnya—seperti rasisme, etnis, kesukuan—yang 

biasa dipergunakan di dalam masyarakat Barat. Di Barat, istilah 

―minoritas‖ digunakan untuk menunjukkan: sekelompok orang 

yang menganggap diri mereka atau dianggap orang lain menjadi 

bagian dari beberapa ciri kekhususan yang berbeda dengan 
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banyak kelompok lainnya di dalam suatu masyarakat, namun 

mampu berkembang dengan ciri kekhususannya itu. 

Kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak 

dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau 

bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. 

Minoritas sebagai ‗kelompok‘ yang dilihat dari jumlahnya lebih 

kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara 

bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya 

memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda 

dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara 

implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan 

budaya, tradisi, agama dan bahasa. Definisi minoritas umumnya 

hanya menyangkut jumlah. Suatu kelompok dikatakan sebagai 

minoritas apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara 

signifikan jauh lebih kecil daripada kelompok lain di dalam 

komunitas.  

Terdapat 5 Kelompok Minoritas yang harus diperhatikan 

menurut KOMNAS HAM, antara lain : 

 Kelompok Minoritas Ras 

 Kelompok Minoritas Etnis 

 Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan 

 Kelompok Minoritas Penyandang Disabilitas 

 Kelompok Minoritas Orientasi Seksual 
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Bagaimana Hak-Hak Mereka Selama Ini dan Beberapa 

Persoalan Yang Di Alami Oleh Kelompok Minoritas. 

Mengenal Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Kekayaan 

Dan Penyelesaian Ego Etnis, Dll 

 

1. Kelompok Minoritas Ras dan Etnis 

Hak-hak minoritas ras dan etnis secara eksplisit 

ditegaskan pada DUHAM, Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International 

Convention on Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination) 1965, Konvensi tentang Hak-Hak Anak 

(Convention on Rights of Child), Konvensi Internasional 

tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on 

Civil and Political Rights), Konvensi Internasional tentang 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant 

on Economic, Sosial, and Cultural Rights), Konvensi tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan (Convention on Elimination of Discrimination 

Against Women), dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak orang 

yang memiliki kebangsaan atau etnis, agama dan bahasa 

Minoritas 1992 (The Declaration on Rights of Persons 

Belonging to national or Ethnic, Religious, and Linguistic 

Minorities, 1992), atau Konvensi dan Deklarasi internasional 

lain yang sudah diterima secara luas. Hak-hak minoritas ras 

dan etnis berikut merupakan hak yang tidak terpisahkan dan 

saling berkaitan yaitu:  

 Hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan 

atas keberadaan dan identitas kebangsaan atau etnis, 

budaya, agama, dan bahasa; 

 Hak untuk mengekspresikan budaya mereka sendiri, 

menganut dan menjalankan agama mereka sendiri serta 

menggunakan bahasa mereka sendiri secara sendiri-

sendiri maupun di muka umum;  
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 Hak untuk menikmati dan mengembangkan budaya dan 

bahasanya;  

 Hak untuk membangun dan memelihara sekolah, 

lembaga pelatihan dan pendidikan lainnya mereka 

sendiri, serta untuk mengajarkan dan mendapatkan 

pengajaran dalam bahasa mereka sendiri;  

 Hak untuk membentuk dan mengembangkan hubungan 

damai dengan anggota kelompok mereka sendiri dan 

orang-orang kelompok minoritas lainnya baik dalam 

suatu negara ataupun antar negara;  

 Hak untuk bebas dari pembedaan, pengecualian, 

pembatasan atau preferensi (diskriminasi) berdasarkan 

ras, warna kulit, atau etnis, asal-usul kebangsaan, 

bahasa, agama, kelahiran, atau status lainnya, yang 

memiliki tujuan atau akibat untuk menghalangi 

penikmatan HAM dan kebebasan fundamental di segala 

bidang dan di semua tingkat pendidikan, pekerjaan, 

akses kepada layanan kesehatan, perumahan, dan 

pelayanan sosial; 

 Hak mendapatkan pengakuan sebagai individu yang 

setara di depan hukum, kesetaraan di depan peradilan, 

dan perlindungan hukum yang setara; 

 Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam budaya, 

agama, sosial, ekonomi dan kehidupan bermasyarakat; 

Hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan 

dan kebijakan yang berkenaan dengan kelompok 

mereka dan masyarakat di tingkat daerah, nasional, 

regional dan internasional 

 Hak untuk berkumpul dan membentuk organisasi atau 

perkumpulan. 

 

2. Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan 

 Perlindungan atas Eksistensi Minoritas Keagamaan. 

ketiadaan pengakuan terhadap agamaagama minoritas 

dari Negara menyebabkan para penganutnya 

mengalami eksklusi sosial dari stigmatisasi dari 
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masyarakat. Terlihat dari masih banyaknya pihak 

Pemerintah dan anggota DPR/DPRD yang menganggap 

kelompok penghayat dan masyarakat adat sebagai 

golongan masyarakat yang masih terbelakang dan 

sebagai golongan masyarakat yang belum ber-Tuhan 

secara benar, bahkan dianggap sesat atau mempunyai 

keyakinan yang menyimpang. Berbagai kelompok 

masyarakat juga masih menganggap anggota kelompok 

agama minoritas perlu diajak untuk menganut agama-

agama yang ‗resmi‘. Pemaksaan untuk menganut agama 

yang ‗diakui‘ terus berlangsung dalam berbagai bentuk 

melalui berbagai sarana. Hingga kini, masih terjadi 

penggolongan agama-agama minoritas tertentu 

sebagai bagian dari agama-agama yang diakui, misalnya 

yang dialami penganut Kaharingan. Para pemeluk 

agama Kaharingan di Kalimantan Tengah menghadapi 

diskriminasi, padahal sejak tahun 1980 agama 

Kaharingan sudah berada di bawah naungan Agama 

Hindu yang diakui negara. 

 

 Pemajuan dan perlindungan atas Identitas, 

Pendidikan dan Budaya. Pengakuan terhadap 

agama/keyakinan minoritas yang masih ‗terbatas‘ 

berimplikasi pada jaminan hak-hak termasuk pengakuan 

dan perlindungan atas identitas para penganutnya. Hal 

ini mengakibatkan manifestasi keagamaan dalam 

kehidupan sehar-hari mereka terganggu. Baseline 

Survey yang dilakukan oleh KRC-Kemitraan, terkait 

dengan penggunaan atribut keyakinan dan menjalankan 

ritual sebagai bagian dari hak untuk menjalankan 

kebebasan beragama menunjukkan, 21 persen 

responden menyatakan kurang atau tidak bebas 

menggunakan atribut keagamaan dan 23 persen 

menyatakan kurang atau tidak bebas menjalankan ritual 

keagamaan. Fakta ini menunjukkan masih adanya 

masalah dengan manifestasi keyakinan agama-agama 
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minoritas di ruang publik. Stigmatisasi bahwa agama-

agama minoritas adalah keyakinan yang sesat 

mempengaruhi manifestasi mereka dalam menjalankan 

keyakinannya. Stigmatisasi dari masyarakat ini seringkali 

berujung pada upaya pemerintah untuk kemudian 

melarang agama atau keyakinan tertentu. Keterangan 

dari salah satu warga Dayak Desa Long Anai, Kecamatan 

Loa Kulu, Kutai Kertanagara, menyatakan selama ini 

mereka terus mendapatkan doktrin tentang keyakinan 

mereka yang dianggap ―kafir‖, dan menyebabkan 

tradisi-tradisi masyarakat adat yang dulu selalu 

dilakukan saat ini sudah tidak lagi dilaksanakan. Di 

komunitas Dayak Losarang Indramayu, Bupati 

mengeluarkan keputusan pelarangan kegiatan ritual 

Dayak Losarang karena adanya fatwa sesat bagi 

kelompok ini dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang 

Indramayu dan ditindaklanjuti oleh BAKORPAKEM 

Kabupaten Indramayu, yang kemudian mendesak Bupati 

untuk mengeluarkan keputusan pelarangan tersebut. 

 

 Pemajuan dan perlindungan atas persamaan dan 

non diskriminasi. Banyak regulasi yang mendorong 

penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam layanan 

publik, namun dalam praktiknya diskriminasi terus 

berlangsung. Sektor layanan publik, seperti bidang 

administrasi, kependudukan, bidang perkawinan, 

pemakaman, pelayanan pendidikan dan kesehatan 

adalah sektor-sektor yang banyak terjadi diskriminasi. 

Diskriminasi terhadap para penghayat bahkan dianggap 

berlangsung secara sistematis dari lahir hingga 

meninggal. Setelah meninggal misalnya, jenazah mereka 

seringkali ditolak masyarakat untuk dikuburkan di 

pemakaman umum. Berbagai kasus menunjukkan 

penganut agama minoritas masih kesulitan dan 

mengalami diskriminasi dalam mengakses sejumlah hak, 

misalnya hak atas pendidikan dan pekerjaan karena 
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mereka dianggap tidak beragama. Terdapat kasus 

dimana pelamar dari penghayat tidak diperbolehkan 

karena formulir disediakan hanya untuk para penganut 

agama dan tidak untuk penghayat. Di kepolisian dan 

militer, sampai sekarang belum ‗boleh‘ penghayat 

masuk menjadi anggota. Di banyak kasus, begitu 

diketahui seseorang itu penghayat dan bukan penganut 

agama, mereka kemudian tidak diterima menjadi polisi 

atau tentara sehingga sekarang kebanyakan anak 

penghayat yang mendaftar ke tentara atau polisi 

mengaku beragama (yang resmi). Dalam KTP, mereka 

kebanyakan mencantumkan agama Islam. 

 

 Pemajuan dan perlindungan atas partisipasi dalam 

kehidupan publik. Secara umum kelompokkelompok 

agama minoritas mempunyai akses terhadap informasi-

informasi yang terkait dengan kebijakan publik, namun 

masih terbatas atau minim keterlibatan mereka dalam 

proses pengambilan keputusan yang terkait dengan 

kehidupan mereka. Padahal salah satu hal yang dapat 

menjadi indikator yang mempengaruhi kebijakan adalah 

frekuensi pertemuan dengan antara aparat dengan 

masyarakat. Minimnya partisipasi berdampak pada 

banyaknya peraturan yang dibentuk dan mengatur 

tentang agama-agama minoritas, tidak mencerminkan 

perlindungan kepada mereka. 

 

3. Kelompok Minoritas Penyandang Disabilitas 

Negara telah memajukan, melindungi dan menjamin 

penikmatan HAM dan kebebasan fundamental secara penuh 

dan setara bagi penyandang disabilitas, dan untuk 

meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat 

pada mereka. Siapa yang disebut sebagai ‗Penyandang 

Disabilitas‘ dalam hal ini termasuk mereka yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 
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jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai 

hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi 

partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam 

masyarakat berdasarkan kesetaraan. Hak-hak bagi para 

penyandang disabilitas secara terperinci telah dinyatakan 

dalam Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas 

(ICRPD, 2006), yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

 Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi 

individu; termasuk kebebasan untuk menentukan 

pilihan, dan kemerdekaan individu; 

 Non-diskriminasi;  

 Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam 

masyarakat;  

 Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan 

penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman 

manusia dan kemanusiaan;  

 Kesetaraan kesempatan;  

 Aksesibilitas; 

 Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;  

 Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang 

dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan 

pada hak penyandang disabilitas anak untuk 

mempertahankan identitas mereka. 

 

4. Kelompok Minoritas Orientasi Seksual Dan Identitas 

Gender 

 Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pelanggaran 

pengakuan identitas jender dan orientasi seksual bagi 

kelompok LGBTI masih sama. Pasalnya, dalam KTP 

identitas jenis kelamin yang diakui hanya laki-laki dan 

perempuan. Padahal, secara alamiah, tidak menutup 

kemungkinan ada manusia yang terlahir dengan 

memiliki dua jenis kelamin dalam satu tubuh. Penulisan 

jenis kelamin tidak didasarkan pada orientasi seksual 

yang sejatinya berdasarkan hormon dalam tubuh yang 
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sudah ada sejak lahir. Sampai saat ini tidak ada 

pembahasan yang serius tentang UU Adminduk yang 

menyoal identitas jender dan seksual dalam KTP. 

Padahal, kesalahpahaman ini menjadi gejala umum yang 

berimplikasi pada terjadinya praktik diskriminasi dalam 

pelayanan-pelayanan publik, misalnya kesehatan, 

pendidikan dan jaminan mendapatkan pekerjaan. 

Sebagai contoh kasus LGBTI di DKI Jakarta. Banyak 

kelompok LGBTI yang belum mempunyai KTP, dan hal 

ini berdampak tidak bisa menikmati layanan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan tidak 

mendapatkan KTP adalah, kebanyakan kelompok LGBT 

trauma karena pengurusan KTP sebelumnya yang 

mendapatkan kerap mengalami pelecehan. 

 

 Hak Berorganisasi. Untuk melihat pemenuhan hak 

berorganisasi kelompok LGBTI, tidak bisa dilepaskan 

sejarah berdirinya lembaga-lembaga advokasi yang 

didirikan kelompok LGBTI. Cikal bakal advokasi LGBT di 

Indonesia dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan 

pendirian Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), yang 

difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, 

Jenderal Marinir Ali Sadikin. Istilah wadam (perempuan 

Adam) diperkenalkan sebagai pengganti kata banci atau 

bencong yang bersifat menghina. Istilah ini kemudian 

pada tahun 1978 diganti dengan waria (perempuan pria) 

karena Majelis Ulama Indonesia menilai tidak patut 

nama seorang nabi (Adam) dijadikan bagian pada istilah 

untuk kaum laki-laki yang mengekspresikan jendernya 

dengan cara yang lebih menyerupai perempuan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, kalangan laki-laki 

homoseksual pada tahun 1982 mulai merintis usaha 

pengorganisasian dengan mendirikan Lambda 

Indonesia. Pendirinya mengumumkan pendirian 

organisasi tersebut dalam rubrik surat kepada redaksi 

sejumlah surat kabar terkemuka, di samping 
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mengirimkan surat secara langsung kepada puluhan 

pria gay yang telah membalas surat sebelumnya yang 

mengajak mereka untuk merintis organisasi secara 

terbuka. Para pendiri organisasi gay ini dari awal 

berusaha juga mengajak kaum lesbian, namun 

organisasi ini berikut cabang-cabangnya yang terbentuk 

kemudian lebih didominasi oleh kaum laki-laki. 

Ketidakikutsertaan kaum waria juga cukup signifikan, 

meskipun di beberapa daerah mereka membantu 

menyebarluaskan berita tentang organisasi tersebut. 

 

 Jaminan perlindungan dari tindakan Kekerasan. 

Secara faktual, kelompok LGBTI merupakan salah satu 

kelompok yang rentan mendapatkan kekerasan secara 

verbal maupun secara fisik. Contoh kekerasan dalam 

bentuk verbal ialah, kelompok LGBTI ini dianggap 

sebagai ―abnormal‖ atau ―makhluk jadi-jadian‖. 

Parahnya, seringkali kekerasan verbal ini juga 

mendasarkan pada agama. Mereka dianggap sebagai 

mahkluk yang terlaknat. Sedangkan contoh kekerasan 

fisik misalnya, penyerangan terhadap komunitas, 

intimidasi dan pembubaran kegiatan-kegiatan yang 

diadakan LGBTI. 

 

 Hak untuk Aktualisasi Diri. Hak aktualisasi diri ini 

terkait hak-hak yang berhubungan dengan partisipasi, 

berekspresi dan berpendapat di publik, dan ikut serta 

dalam pemajuan HAM. Aktualisasi dalam berperspektif 

hak LGBTI penting, karena mereka mempunyai potensi 

yang sama dengan manusia heteroseksual. Pengakuan 

tersebut, ditegaskan dalam The Yogyakarta Principles. 

Banyak orang tahu tentang konsep orientasi seksual 

yang beragam, namun tidak banyak yang mengenal 

orang yang secara terbuka homoseksual atau orang 

yang merasa dirinya tertarik atau melakukan hubungan 

seks dengan orang dengan jender sejenis. Secara 
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sepintas, orang-orang LGBTI, mendapatkan toleransi 

dan dapat ditemukan di banyak lingkungan pergaulan 

masyarakat. Yang tidak disadari adalah keadaan bahwa 

banyak orang seperti ini mungkin dapat ―ditoleransi‖ 

tetapi belum tentu mereka diterima oleh keluarga 

sendiri. Yang terjadi di masyarakat menempatkan LGBTI 

sebagai pesakitan dan membutuhkan pengobatan. 

Penerimaan pada LGBTI, bukan semata-mata 

berdasarkan pada pemahaman kesetaraan sesama 

manusia, akan tetapi lebih pada rasa ingin 

menyembuhkan orientasi seksualnya. 

 

 Hak Atas Pekerjaan Layak. Berkaitan dengan 

kesempatan kerja, meskipun UU No. 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang 

diskriminasi dalam bentuk apapun, namun dalam 

kenyataannya kelompok LGBTI tetap menghadapi 

diskriminasi. Kesulitan ini diperparah lagi karena UU 

tidak secara tegas menyebutkan tentang orientasi 

seksual dan/atau identitas jender sebagai salah satu 

dasar diskriminasi yang dilarang. Dalam kasus 

diskriminasi, rasa malu dan takut akan reaksi pihak 

keluarga merupakan dua alasan utama bagi kelompok 

LGBT untuk tidak melaporkan kasus diskriminasi yang 

dialaminya kepada instansi terkait, atau bahkan tidak 

bersedia mendokumentasikan kasusnya. 

 

 Hak Mendapatkan Pendidikan. Kesempatan 

menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 

menjadi salah satu penghambat LGBTI mendapatkan 

pendidikan. Hanya sebagian kecil yang sampai 

melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di 

universitas. Rendahnya kesadaran kelompok LGBTI 

dalam pendidikan ini tentu banyak faktor. Diantaranya, 

faktor latar belakang ekonomi dan penolakan identitas 

jender dan orientasi seksual. Dalam faktor ekonomi ini 
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ratarata responden LGBTI ini, karena sejak usia belum 

produktif kerja, sudah mencari penghidupan sendiri. 

Selain itu, faktor diskriminasi pembiayaan dari keluarga. 

Permasalahan lain juga kerena masih banyak sekolah 

yang menolak keberadaan mereka. Sebagian besar 

LGBTI yang menunjukan identitas jender dan orientasi 

seksualnya mengalami pengusiran dari keluarga dan 

masyarakat. Pengusiran ini mengakibatkan mereka tidak 

mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. 

 

 Hak atas Layanan Kesehatan. Secara umum, 

pemenuhan hak kesehatan gratis dari pemerintah bagi 

kelompok LGBTI di Indonesia masih sangat rendah. 

Kelompok LGBTI yang mendapatkan layanan kesehatan 

tentunya tidak gratis. Betapapun, membayar akan tetapi 

praktik pelanggaran HAM bukan berarti tidak ada. 

Karena sejatinya, permasalahan pemenuhan hak 

kesehatan masih mengacu pada identitas jender pada 

KTP. Di rumah sakit-rumah sakit besar, bayi yang terlahir 

mempunyai dua kelamin, seringkali menjalani operasi 

perbaikan apabila orang tuanya mampu. Orang tua 

tidak pernah diberikan pemahaman tentang identitas 

jender yang muncul selain laki-laki dan perempuan. 

Parahnya, pihak rumah sakit melakukan konsultasi 

dengan tokoh atau pejabat agama, padahal mereka 

minim pengetahuan tentang interseks sehingga tidak 

banyak membantu. Hal ini tentu akan menjadi 

permasalahan saat bayi ini dewasa. 
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BAB VI 

DEMOKRASI  

DAN TATA 

PEMERINTAHAN 

YANG BAIK 
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PENGANTAR 

 
Masa depan demokrasi akan ditentukan oleh sejauh mana 

tatanan ini memberi manfaat yang dirasakan langsung oleh 

rakyat. Bila tidak, maka menjadi logis ia rentan terhadap berbagai 

gugatan, baik dalam bentuk kritik implisit maupun serangan 

vulgar. Pernyataan seperti "demokrasi kebablasan", atau "jangan 

berlindung di balik demokrasi" adalah salah kaprah, karena nilai 

dasar demokrasi memang memberi jaminan kebebasan dan 

perlindungan hak politik rakyat. Persoalan justru terletak pada 

bentuk demokrasi yang membatasi kebebasan dan tidak 

memberikan perlindungan hak individu ataupun kelompok 

masyarakat. Akibatnya, manfaat dari keterbukaan politik delapan 

tahun ini hanya dinikmati oleh segelintir warga negara. Integrasi 

antara pemerintahan dengan rakyat ini mensyaratkan beberapa 

hal yang belum eksis dalam tatanan politik kita saat ini.  

Pertama, adanya pemerintahan yang memahami kehendak 

rakyat serta juga mengetahui bagaimana cara memenuhi 

kehendak tersebut. Kedua, sebaliknya, rakyat yang memahami 

dan mendukung rencana pemerintah, sehingga rakyat sendiri 

menjadi bagian dari pemerintahan dimaksud (hakekat kedaulatan 

rakyat). Dan ketiga, sebagai fokus tulisan ini, adalah sebuah 

tatanan politik yang memungkinkan partisipasi luas masyarakat 

dalam mendiskusikan, merumuskan, memiliki hak untuk terlibat 

aktif dalam kekuaasaan –sebagaimana juga hak untuk beroposisi, 

dan menjalankan misi menuju tatanan masyarakat Indonesia yang 

dicita-citakan.  

Konsensus dan distribusi wewenang Ketika masuk pada 

tatanan politik, maka kita berbicara mengenai instrumen yang 

menentukan perwujudannya, yaitu keyakinan terhadap demokrasi 

yang menjadi spirit dasar (dan) perubahan berbagai regulasi 

politik. Dalam hal ini, konsensus untuk meninggalkan sistem 

kediktatoran dan beralih pada sistem demokrasi adalah spirit 

dasarnya. Penolakan terhadap otokrasi Orde Baru, yang 

berpuncak pada jatuhnya Soeharto sembilan tahun silam, didasari 
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oleh kebutuhan akan keterbukaan. Namun ada hal yang 

terlupakan, bahwa demokrasi sesungguhnya tidak sekedar 

keyakinan yang berbuah kesepakatan untuk membagi-bagi 

kekuasaan di tingkat elit. Demokrasi harus memberikan hak 

kepada setiap individu warga negara untuk menentukan masa 

depan bangsa dan nasibnya sendiri. Hak untuk bebas memilih 

dan dipilih dalam pemilihan umum hanya salah satu dari sekian 

banyak hak yang harus dipenuhi. Tokoh atau figur politik 

hendaknya menjadi pemimpin rakyat untuk melakukan 

perubahan secara bersama-sama. Mestinya, setiap perubahan 

regulasi politik, termasuk rencana perubahan sekarang, membuka 

peluang untuk partisipasi tersebut, dan bukan sebaliknya. 

Pembatasan jumlah partai politik dan beberapa klausul 

kontroversial lain di dalam Rancangan Paket UU Politik tak lain 

dari upaya menutup partisipasi rakyat, terutama dari kelas sosial 

yang selama ini dipinggirkan (buruh, petani, nelayan, kaum miskin 

kota, dsb). Minat masyarakat untuk berpartisipasi akan semakin 

surut, lantaran pilihan yang semakin terbatas. Sementara realitas 

kemajemukan masyarakat dan kepentingannya belum mampu 

diartikulasikan oleh spektrum politika yang ada. Sejalan dengan 

itu, kesepahaman bahwa partisipasi rakyat bukan sekedar dalam 

ritual pemilu lima tahunan perlu diwujudkan dalam tatanan 

regulasi yang konkret. Misalnya, wacana kandidat perorangan 

kepala daerah atau kepala negara, penguatan fungsi dan peran 

DPD, partisipasi rakyat dalam penyusunan anggaran 

negara/pemerintah (contoh partisipatory budgeting di Porto 

Alerge Brazil), hak rakyat untuk bertanya (fungsi kontrol dari 

konstituen), mekanisme bertanya kepada rakyat sebelum 

mengambil keputusan penting melalui referendum, dll. Bahkan 

demokratisasi dalam hak membentuk partai politik saja tidak 

cukup.  
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Tujuan 

1. Peserta paham tentang demokrasi, unsur-unsur dan konsep 

pelaksanaan demokrasi yang baik 

2. Peserta paham tentang tata pemerintahan yang baik unsur-

unsur dan konsep pelaksanaan tata pemerintahan yang baik 

3. Peserta peka terhadap permasalahan-permasalahan dalam 

system demokrasi dan pelaksanaan tata pemerintahan di 

lingkungan sekitarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Pemaparan materi 

Curah pendapat 

Diskusi 

Games 

 

Bahan bacaan 

 Arti, prinsip, unsur-unsur demokrasi partsipatoris 

 Menuju Agenda Demokrasi berbasis HAM yang 

lebih bermakna (Demos) 

 Proses demokrasi dalam pergantian pemerintahan 

dari pusat hingga RT 

 Arti, prinsip, unsur-unsur tata pemerintahan yang 

baik 

 Model penerapan tata pemerintahan yang baik  

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Arti, prinsip, unsur-unsur dan pelaksanaan konsep 

demokrasi 

2. Arti, prinsip, unsur-unsur dan pelaksanaan tata 

pemerintahan yang baik 
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Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, spidol 

Alat tulis 

LCD 

 

Durasi 

180 menit: 

 

 

Langkah-Langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi 

 pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator mengajak Peserta bermain peran (Peserta 

mempraktekkan proses pemilihan ketua RT atau pemilihan 

kepala desa). 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting 

 Setelah Peserta bermain peran, fasilitator menjelaskan 

tentang proses demokrasi 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. Fasilitator 

menutup sesi ini 
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Bahan Bacaan I 

Arti, prinsip, unsur-unsur dan  

pelaksanaan konsep demokrasi 
 

Pengertian Konsep Demokrasi 

 

Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, 

yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti 

rakyat, dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, 

demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan 

itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. 

Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan 

dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara 

dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan 

berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah 

rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Budaya Demokrasi merupakan pola pikir, dan sikap warga 

masyarakat beradsarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan 

persaudaran antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, 

toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara 

etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan 

nilai-nilai demokrasi. seperti menghargai, kebersamaan, 

kebabasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk 

penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. 

Budaya demokrasi terdiri dari dua kata, budaya dan demokrasi. 

Budaya yaitu hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan 

kehidupannya. Sedangkan demokrasi yaitu keadaan negarn 

dengan sistem pemerintahan berada di tangan rakyat dan 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 

Sistem pemerintahan ini, mengizinkan seluruh warga 

negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan 

atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan 

penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran 

tersendiri terhadap demokrasi. Meskipun bermuara pada tujuan 
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yang sama. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi 

merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costello, 

demokrasi termasuk sistem sosial dan politik, yang membatasi 

kekuasaan pemerintah dengan hukum. Demi melindungi hak 

selruuh warga negara. 

 

Unsur – Unsur Demorasi 

 

 Seluruh Keputusan yang Ditetapkan oleh Pemerintah. 

Selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga 

negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau 

kelompok. Sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang 

merajalela. 

 Menerapkan Ciri Konstitusional. Hal ini berkaitan dengan 

kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal 

itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-

undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya. 

 Mempunyai Perwakilan Rakyat. Seperti di Indonesia 

terdapat lembaga legeslatif bernama Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Sehingga urusan negara, kekuasaan dan 

kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka 

sudah terpilih melalui pemilihan umum. 

 Menyelenggarakan Pemilihan Umum. Pesta rakyat ini 

harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan 

atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. 

 Terdapat Sistem Kepartaian. Partai adalah sarana atau 

media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan 

adanya partai rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai 

penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan 

keinginan rakyat.Sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja 

pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa 

mengambil tindakan hukum. Supaya tidak merugikan rakyat 

dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk 

memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin 
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daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan 

bijaksana.  

 

Prinsip Demokrasi 

 

 Negara Berdasarkan Konstitusi 

Prinsip ini terkait dengan UUD (Undang-undang Dasar) atau 

semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan 

dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai 

pembatas kewenangan pemerintah, dan bisa memenuhi hak 

rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan 

sewenang-wenang dari penguasa. 

 Peradilan Tidak Memihak dan Bebas 

Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan. 

Karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. 

Netralitas sangat diperlukan, sehingga bisa melihat 

permasalahan dengan tepat dan jernih. Sehingga hakim 

mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan. 

Kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap 

perkara yang ditanganinya. 

 Kebebasan Berpendapat dan Berserikat 

Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi 

atau berserikat. sekaligus tidak membatasi haknya untuk 

mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya 

harus disampaikan dengan bijak. 

 Pergantian pemerintahan secara berkala 

Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya 

pergantian pemerintahan dengan berkala. Sehingga 

meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan 

juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur 

dan adil. Dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang 

bisa diandalkan. 

 penegakan hukum, dan kedudukan sama setiap rakyat di 

mata hukum 

Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan 

hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau 
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berat sebelah. Oleh karena setiap warga negara memiliki 

keduduka yang sama di depan hukum. Jadi, setiap 

pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas.  

 Jaminan atas Hak Asasi Manusia 

Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan, kalau 

dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini 

adalah hak setiap manusia. Sehingga negara juga harus 

menghargainya, dengan tidak pernah melakukan 

pelanggaran HAM. 

 Kebebasan Pers 

Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara. 

Sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada 

pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lainnya 

adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. 

Sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. 

 

Macam – Macam Demokrasi 

Macam-Macam Demokrasi bisa dilihat dari fokus 

perhatiannya, dan penyaluran kehendak rakyatnya. 

 

Model Demokrasi Berlandaskan Fokus Perhatian 

 Demokrasi Formal. Sistem ini tidak mengurangi 

kesenjangan ekonomi sedikit pun, dan sangat fokus di sektor 

politik. 

 Demokrasi Material.  Sistem ini tidak mengurangi 

kesenjangan politik sedikit pun, dan sangat fokus pada 

bidang ekonomi. 

 Demokrasi Gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi 

antara demokrasi material dan demokrasi formal. 
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Model Demokrasi Berlandasarkan pada Penyaluran Kehendak 

Rakyat 

 Direct Democracy (Demokrasi Langsung). Sistem 

pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung. 

Khususnya dalam pengampilan keputusan,  seperti pemilihan 

umum (pemilu). 

 Indirect Democracy (Demokrasi Tidak Langsung). Sistem 

pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara 

langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, 

keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat 

(DPR, DPD, dan DPRD). 

 

Pelaksanaan Demokrasi 

 

Contoh Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat, 

Berbangsa dan Bernegara yaitu sebagai berikut : 

1. Ikut dalam pemilihan umum 

2. Ikut emilihan kepalaa daerah 

3. Ikut dalam pembagian kekuasaan 

4. Kebebasan pers 

5. Kesejahteraan umum 

6. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan 

7. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian 

berbagai masalah 

8. Melakukan musyawarah desa 

 

Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia 

 

A. Masa Orde Lama 

Demokrasi parlementer / liberal  (RIS dan UUDS 1950), 

pada masa ini Indonesia memakai sistemdemokrasi 

parlementer. 
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Cara kerja Masa Orde Lama 

1. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, partai politik 

yang menuasai suara mayoritas di DPR membentuk 

kabinet. 

2. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan 

menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan 

bertanggung jawab pada parlemen. 

3. Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala 

pemerintahan dipegang Perdana Menteri. 

4. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan 

yang bebas. 

5. Jika DPR atau parlemen menilai kinerja menteri kurang 

bauik maka parlemen mengajukan mosi tak percaya, 

maka menteri harus meletakkan jabatannya. 

6. Jika kabinet bubar maka presiden menunjuk formatur 

kabinet untuk menyususn kabinet baru. 

7. Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tak percaya 

pada kabinet yang baru, maka DPR atau parlemen 

dibubarkan dan diadakan pemilihan umum. 

 

Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem 

parlementer : 

1. Usia atau masa kerja kabinet rata-rata pendek, selama 

kurun waktu 1950 -1959 telah terjadi tujuh kali pergantian 

kabinet. 

2. Ketidak serasian hubungan antara dalam tubuh angkatan 

bersenjata.  Sebagian condong ke kabinet Wilopo 

sebagian condong ke Presiden Soekarno. 

3. Perdebatan terbuka antara Soekarno dengan tokh 

Masyumi yaitu Isa Anshary tentang penggantian dasar 

negara yang lebih Islami apakah akan merugikan umat 

agama lain atau tidak. 

4. Masa kampanye jadi panjang (1953-1955), sehingga 

meningkatnya ketegangan di masyarakat. 



100 
  

MODUL KELAS DASAR 

5. Kebijakan beberapa perdana menteri cenderung 

menguntungkan partainya. 

6. Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah 

seperti pemberontakan Permesta dan PRRI. 

 

Hal-hal positif yang terjadi dimasa demokrasi 

parlementer : 

1. Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam 

menjalankan fungsinya. 

2. Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar. 

3. Jumlah sekolah bertambah 

4. Kabinat dan ABRI berhasil mengatasi pemberntakan RMS, 

DI/TII 

5. Sedikit ketegangan diantara umat beragama. 

6. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari 

pemerintah. 

7. Nama baik Indonesia di Internasional dan berhasil 

melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 

1955. 

 

B. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966: 

Mulai dijalankan sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, 

dengan mamakai UUD 1945 oleh sebab itu demokrasi ini 

didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.  Pada waktu itu 

sesuai dengan UUD 1945 maka bentuk negara adalah 

Kesatuan, pemerintahannya adalah Republik, sistem 

pemerintahannya adalah Demokrasi.  Dalam UUD 1945 

Indonesia juga adalah negara hukum. 

MPR harus berfungsi sebagai lembaga tertinggi 

negara yang memilih dan mengangkat presiden, oleh karena 

itu presiden wajib tunduk dan bertanggung jawab kepada 

MPR.  Presiden bersama DPR membuat UU.  Presiden 

dibantu para menteri dalam menjalankan kekuasaan 

Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah 

Agung dan badan peradilan di bawahnya secara independen 
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bebas dari pengaruh lembaga lainnya. Dari kenyataannya 

demokrasi terpimpin ini menyimpang dari prinsip negara 

hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945.  Penyimpangai itu antara lain : 

1. Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman : 

dimana UU No. 19 tahun 1964 menyatakan demi 

kepentingan revolusi, Presiden berhak mencampuri 

proses peradilan.  Dan hal ini bertentangan dengan 

ketentuan UUD 1945. Sehingga peradilan sering dijadikan 

untuk menghukum lawan politik dari pemerintah. 

2. Pengekangan hak  di bidang politik yaitu  berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ulasan 

surat kabar dibatasi atau tidak boleh menentang 

kebijakan pemerintah. 

3. Pelampauan batas wewenang presiden.  Banyak hal yang 

seharusnya diatur dalam UU namun hanya ditetapkan 

lewat Penetapan Presiden. 

4. Pembentukan lembaga negara Ekstrakonstitusional ( 

diluar UUD 1945) seperti pembentukan Front Nasional 

yang dimamfaatkan oleh partai komunis sebagai ajang 

mempersiapkan pembentukan negara komunis indonesia. 

 

Pengutamaan fungsi Presiden seperti 

1. Pimpinan MPR, DPR dan lembaga lainnya di setarakan 

dengan menteri dan berada di bawah Presiden. 

2. Pembubaran DPR tahun 1960 oleh presiden setelah 

menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diusulkan pemerintah.  Padahal dalam UUD 

45 menyatakan Presiden tidak dapat membubarkan DR, 

bila DPR tidak menyetujui angaran yang diajukan 

pemerintah maka pemerintah menggunakan anggaran 

tahun lalu. 

3. Demokrasi tidak dipimpinhikmat kebijaksanaan, tetapi 

dipimpin oleh presiden selaku panglima tertinggi ABRI. 
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Keberhasilan yang capai di masa Demokrasi terpimpin; 

1. Berhasil menumpas pemberontakan DI/TII yang telah 

berlangsung 14 tahun. 

2. Berhasil menyatukan Irian Barat kepangkuan Indonesia 

dari phak Belanda. 

3. Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Maret 1966 – 

21 Mei 1998 

 

Hal-hal yang terjadi di masa orde baru adalah 

Pelaksanaan demokrasi di indonesia baik di masa Orde 

baru maupun reformasi sermua menamakannya demokrasi 

Pancasila, sebab demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang 

dijiwai oleh pancasila terutama sila Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang 

berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia 

dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

 

Kehidupan politik di masa orde baru terjadi 

penyimpangan-penyimpangan dari cita-cita Pancasila 

dan UUD 1945, antara lain : 

1. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, secara 

formal kekuasaan negara dibagi ke beberapa lembaga 

negara seperti MPR, DPR, MA, dll), tapi dalam praktiknya 

presiden dapayt mengendalikan lembaga 

tersebut.  Anggota MPR yang diangkat dari ABRI adalah 

dibawah presiden sebab presiden sebagai panglima 

tertinggi ABRI.  Anggota MPR dari Utusan daerah dapat 

dikendalikan oleh presiden karena dipilih oleh DPRD Tk. I 

yang merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai 

bawahan presiden. 

2. Pembatasan hak-hak politik rakyat, Sejak tahun 1973 

jumlah parpol di indonesia hanya 3 (PPP, Golkar, PDI), 
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pers bebas tetapi pemerintah dapat membreidel 

penerbitan Pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan,dll).  Ada 

perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan 

PKI.  Pengkritik pemerintah dikucilkan secara 

politik.  Pegawai negeri dan ABRI harus menmdukung 

Golkar (partai penguasa). 

3. Pemilu yang tidak demokratis, aparat borokrasi dan 

militer melakukan cara-cara untuk memenangkan 

Golkar.  Hak parpol dan rakyat pemilih dimanipulasi untuk 

kemenangan Golkar. 

4. Pembentukan lembaga ektrakonstitusional, 

untukmelanggengkan kekuasaannya pemerintah 

membentuk KOPKAMTIB (Komando Pengendalian 

Keamanan dan Ketertiban), utnuk mengamankan pihak-

pinak yang pootensial nejadi oposisi penguasa. 

5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Akibat penggunaan 

kekuasaan yang terpusat dan tak terkontrol, maka KKN 

merajalela, rakyat sengsara, menjerumuskan rakyat 

kepada krisis multidimensi berkepanjangan.krisis moral, 

kepercayaan.  Dimasa orde baru ada upaya penanaman 

nilai Pancasila kepada seluruh rakyat dengan cara 

indoktrinisasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila). 

  

C. Demokrasi Pancasila di masa transisi/reformasi 22 Mei- 

sekarang 

Mundurnya Soeharto yang digantikan BJ. Habibi yang 

memerintah sekitar 18 bulan.  Pemuilu yang tertib dan bersih 

berhasil dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 diikuti 48 partai 

politik dan Gus Dur terpilih sebagai presiden dan dicopot 

tahun 2001 dari presiden fdan digantikan oleh Megawati. 
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BAHAN BACAAN II 

Arti, Prinsip, Unsur-Unsur Dan  

Pelaksanaan Tata Pemerintahan  

Yang Baik (Good Governance) 
 

Pengertian Dan Konsep Good Governance 

 

Good Governance adalah suatu peyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun secara administratif 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan 

politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good 

governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu 

kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu 

konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan 

sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu 

negara.  

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar 

dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang 

dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem 

pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih 

sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi 

yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, 

jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan 

selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia 

belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – 

cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan 

dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang 

merupakan dua produk utama Good Governance. 
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Adapun beberapa konsep Good Governance yaitu: 

 

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi 

strategis), Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang 

dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang 

jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi 

strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan 

berkesinambungan. 

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud 

nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila 

masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta 

memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, 

dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di 

tingkat pusat maupun daerah. 

3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, 

Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses 

perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan 

publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga 

keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap 

pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. 

4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung 

gugat (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparaturnya 

harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, 

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus 

KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, 

peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya 

hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan 

menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, 

serta tidak tunduk pada manipulasi politik. 

6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada 

konsensus, Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat 

maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, 
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dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-

keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan 

legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap 

kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan 

keputusan bersama. 

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan 

kompetensi, Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan 

kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan 

evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan 

profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari 

upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif), Aparat 

pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan 

situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta 

mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah 

yang dihadapi masyarakat. 

9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur & sumber 

daya secara efisien & efektif, Pemerintah baik pusat maupun 

daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan 

struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai 

dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali 

struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan 

dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai 

hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber 

daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif. 

10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, Pendelegasian 

tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat 

sehingga dapat mempercepat proses pengambilan 

keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk 

mengelola pelayanan publik dan menyukseskan 

pembangunan di pusat maupun di daerah. 

11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan 

dunia usaha swasta dan masyarakat, Pembangunan 

masyarakat madani melalui peningkatan peran serta 

masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui 
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pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, 

swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi 

rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera 

diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada 

masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan 

pelayanan terpadu. 

12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada 

pengurangan kesenjangan, Pengurangan kesenjangan dalam 

berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun 

antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud 

nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga 

mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum 

(equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan 

diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki 

dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. 

13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada 

lingkungan hidup, Daya dukung lingkungan semakin 

menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. 

Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak 

lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan 

secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali 

dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam 

secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada 

lingkungan hidup. 

 

Prinsip - Prinsip Good Governance 

Kunci utama memahami good governance adalah 

pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari 

prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu 

pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia 

telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good 

governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip 

good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di 

bawah ini: 
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 Partisipasi Masyarakat 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun 

melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili 

kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut 

dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 

mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk 

berpartisipasi secara konstruktif. 

 

 Tegaknya Supremasi Hukum 

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang 

bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang 

menyangkut hak asasi manusia. 

 

 Transparansi 

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai 

agar dapat dimengerti dan dipantau. 

 

 Peduli pada Stakeholder 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus 

berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 

 

 Berorientasi pada Konsensus 

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-

kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu 

konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi 

kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, 

konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur. 

 

 Kesetaraan 

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan 

memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 
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 Efektifitas dan Efisiensi 

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga 

membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan 

dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada 

seoptimal mungkin. 

 

 Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan 

organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik 

kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang 

berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut 

berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi 

yang bersangkutan. 

 

 Visi Strategis 

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas 

dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang 

dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. 

Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas 

kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi 

dasar bagi perspektif tersebut. 

Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan 

secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat 

sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk 

menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui 

penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan 

mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai 

menerapkan good governance. 

 

Pelaksanaan Good Governance 

Dalam Bintoro (2002:148-152) mengatakan bahwa dalam 

praktek good governance perlu dikembangkan indikator 

keberhasilan dalam pelaksanaan good governance. Ini sangat 

penting karena dalam good governance yang akan menjadi alat 
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ukur, penilaian akuntabilitas pelaksanaan suatu kebijakan, 

program ataupun proyek, kinerja badan usaha, organisasi dan 

unit kegiatan/usaha manajemen pemerintahan dan 

pembangunan. Keberhasilan secara umum dapat dilihat dari 

indikator ekonomi makro atau tercapainya tujuan pembangunan 

yang dituju. Untuk negara-ngara terkena krisis. Misalnya dipakai 

indikator recovery.  

Untuk indonesia masa reformasi ini indikator praktek good 

governance bisa dilihat seberapa jauh tercapainya tujuan 

reformasi pembangunan seperti tercantum dalam TAP MPR 

No.X/1998: Tujuan-tujuan Reformasi Pembangunan (Pokok-Pokok 

Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan 

Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara). 

 Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya 

terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang 

tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas 

usaha nasional. 

 Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui 

perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara 

tertip untuk menciptakan stabilitas nasional. 

 Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan 

perbaikan sikap mental. 

 Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi 

pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha 

mewujudkan masyarakat madani. 

Tetapi bisa juga indikator keberhasilan disusun secara 

sektoral, misalnya produk tertentu, peningkatan ekspor, investasi, 

jaringan kemiskinan. Dan juga secara mikro seperti laporan hasil 

audit atau badan usaha. Tidak saja perusahaan tetapi juga unit-

unit birokrasi (misalnya dalam pelayanan). 
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Dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara telah 

mengembangkan Modul tentang Pengukuran Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Modul tentang Evaluasi Kinerja Instansi 

Pemerintah yang bisa juga untuk pengukuran kinerja badan usaha 

yang diukur dalam pengukuran kinerja adalah aspek-aspek 

berikut: 

 

1. Aspek Finansial 

Kalau di Pemerintah pelaksanaan anggaran rutin dan 

pembangunan. Kalau dalam perusahaan juga cast flow, 

neraca laba-rugi dan penilaian audit Report 

2. Kepuasan Pelanggan 

Posisi pelanggan sangat krusial dalam penetuan strategi 

perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada instansi 

pemerintah. 

3. Operasi Bisnis Internal 

Untuk memastikan/memantau apakah seluruh kegiatan 

operasi internal sudah in concert (seirama) sesuai dengan 

rencana strategi. 

4. Kepuasan Pegawai 

Untuk memastikan/memantau apakah seluruh kegiatan 

operasional organisasi. 

5. Kepuasan komunitas dan share holders dan stakeholders 

Kegiatan suatu usaha, pemerintah maupun badan usaha 

dalam pengukuran kinerjanya juga didesain untuk 

mengakomodasikan kepuasan lingkungan. 

6. Ratio Analysis 

Untuk mengukur sehatnya operasi usaha digunakan antara 

lain analisis rasio, seperti profitability ratios.Rambu-rambu 

perbankan seperti CAR (Capital Adequacy Ratio) 
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BAB VII 

KEPEMIMPINAN 

DAN PARTISIPASI 

POLITIK 

PEREMPUAN 
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PENGANTAR 

 
Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu 

diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara 

yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam 

sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar 

kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan 

diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak 

perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki-laki. 

Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi 

yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis, maupun hukum. 

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui 

oleh negara-negara anggota PBB, termasuk oleh Indonesia, 

menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan 

kepada perempuan  untuk memilih pemimpin maupun menjadi 

pemimpin. Begitu juga dalam Konvensi Mengenai Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan  yang disahkan 

melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7 

Tahun 1984 dan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan 

terhadap perempuan, telah memberikan jaminan bahwa 

perempuan terbebas dari tindakan diskriminasi dalam bentuk 

apapun. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

telah menjamin keterwakilan perempuan baik dilegislatif, 

eksekutif, maupun yudikatif (pasal 46). Selain itu, Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus 

Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang 

mengharuskan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan 

Nasional dirancang dengan perspektif gender. 

Adanya peraturan yang berupa affirmative action ini 

merupakan tantangan dan peluang bagi perempuan. Karena 

harus diakui Indonesia masih merupakan negara yang tergolong 

sangat minim dalam partisipasi perempuan di wilayah politik. 

Karenanya masih diperlukan kebijakan seperti ini. Buku Data 

Pembuka Mata terbitan LIPI dan Unicef Mei 2001 menyebutkan 

bahwa ketimbang Laos, Indonesia masih kalah jauh dalam 
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memberikan peluang bagi perempuan untuk berada duduk di 

eksekutif. Padahal Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 jumlah pemilih 

perempuan lebih besar ketimbang pemilih lelaki. Tapi nyatanya 

potensi besar perempuan di Indonesia masih terabaikan kalau 

tidak mau disebut agak 'dipinggirkan'. Berdasar data yang 

dikeluarkan CETRO tentang Data dan Fakta: Keterwakilan 

Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 

1999-2001, jumlahperempuan di Parlemen juga tidak banyak 

meningkat, baik pada masa Orde Baru (periode 1997-2002) 

maupun pasca Orde Baru (1999-2004). Bahkan ketika pemilu di 

era Reformasi, penurunan keterwakilan perempuan sangatlah 

kecil. Perempuan Indonesia yang menjadi anggota DPR tak 

sampai 15 persen, begitu juga di lembaga MPR, jumlahnya masih 

minim, di bawah 20 persen.Bila dihitung secara matematis, dari 

setiap delapan anggota DPR hanya satu perempuan, begitu juga 

di lembaga MPR. Bila dibanding negara ASEAN lainnya, Indonesia 

sedikit lebih baik ketimbang Myanmar yang mempunyai sekitar 1-

2 persen perempuan di pemerintahan, tapi jauh tertinggal dari 

Laos, Brunei, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, 

apalagi Filipina. 

 

 

Tujuan 

1. Peserta memahami tentang kepemimpinan dan keunikan 

kepemimpinan perempuan 

2. Peserta memahami pentingnya partisipasi perempuan dalam 

proses politik 

3. Peserta dapat terdorong untuk menjadi pemimpin 

perubahan 
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Metode 

Pemaparan materi 

Curah pendapat 

Diskusi 

Simulasi 

 

Bahan bacaan 

 Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan 

di Indonesia; KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif dan Pemilihan 

di Indonesia; *FRANCISIASSESEDA 

 Tipe kepemimpinan; Kepemimpinan Transformative 

Feminist/Peka Gender 

 Kepemimpinan perempuan pembawa perubahan 

(bisa ambil contoh keberhasilan perempuan yang 

menjadi pelopor perubahan 

 

Peralatan 

Papan tulis, kertas plano, spidol 

Alat tulis 

Handout proses memimpin pertemuan/sidang 

LCD 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Definisi kepemimpinan/kepemimpinan perempuan 

2. Proses politik untuk perempuan 

3. Keterwakilan? Dimana perempuan? Mengapa 

keterwakilan perempuan begitu penting? 

4. Bagaimana menjadi seorang pemimpin (keunikan 

kepemimpinan perempuan) 
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Durasi 

180 menit: 

 

 

Langkah-langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator mengajak Peserta melakukan simulasi proses 

pertemuan/sidang dan memimpin sidang, Peserta dibagi 

dalam 2 (dua) kelompok (kelompok 1 = menjadi pimpinan 

sidang, sekretaris; kelompok 2 = menjadi peserta sidang); 

fasilitator harus dapat mengelola simulasi ini dengan baik 

agar semua Peserta bisa berperan sebagai kelompok 1 dan 

kelompok 2 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting setelah Peserta 

melakukan simulasi, menjelaskan tentang proses 

pertemuan/sidang dan memimpin sidang. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Kepemimpinan 
 

Kepemimpinan Transformatif : 

 Kepemimpinan dalam konteks  relasi kekuasaan yang setara 

dan mengedepankan visi perubahan sosial 

 Memobilisasi orang dengan cara mengajak untuk 

mengembangkan kerjasama, penghormatan, dan berbagi 

nilai dan aksi-aksi 

 Mengetahui bagaimana kekuasaan dan konflik berlaku 

 Menyadari bagaimana kebutuhan, aspirasi dan identitas diri 

berinteraksi dengan yang lainnya  

 Pendengar dan pelajar yang baik 

 Memberikan ruang bagi yang lain untuk belajar, mengambil 

keputusan dan berbuat 

 Menerima  tanggung jawab sebagai pemimpin namun 

mengakui keberhasilan tergantung pada keterlibatan orang 

lain 

 

Kepemimpinan Facilitatif : 

 Kepemimpinan yang mengajak orang untuk berpartisipasi 

dan menggunakan potensinya sendiri. 

 Kepemimpinan yang mengajak orang untuk meyakinkan 

dirinya sendiri dan memiliki keyakinan terhadap penilaiannya 

 Kepemimpinan yang mendelegasikan 

 

Kepemimpinan Asertif : 

 Kepemimpinan yang memberikan arah 

 Menegaskan posisi 

 Membantu yang lain untuk bergerak sesuai kesepakatan 

 

Kepemimpinan Disruptif : 

 Kepemimpinan yang menggugah masyarakat untuk bangkit 

 Membuat masyarakat berfikir secara kritis 
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 Mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu dengan 

tegas 

 Memberikan tantangan yang membangun 

 

Kepemimpinan Suportif : 

 Kepemimpinan mendukung posisi orang lain 

 Membuat mereka merasa melakukan hal yang benar 

 Mempertahankan kesatuan dan keharmonisan dalam 

organisasi 
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BAHAN BACAAN II 

Studi Kasus : Hambatan Terhadap 

Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia 

Oleh: Khofifah Indar Parawansa 

SEJARAH tentang representasi perempuan di Parlemen 

Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan 

perempuan di wilayah publik. Kongres Perempuan Indonesia 

pertama, pada tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan 

meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan perempuan 

merupakan tonggak sejarah, karena berperan dalam 

meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam politik. 

Dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1955, 6,5 persen 

dari anggota parlemen adalah perempuan. Kemudian, 

representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami 

pasang surut, dan mencapai angka tertinggi sebesar 13,0 persen 

pada tahun 1987. Saat ini, jumlah perempuan mencapai 8,8 

persen dari seluruh anggota perwakilan terpilih. 

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen 

disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi 

kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus 

dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, 

sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di 

parlemen bisa diwujudkan. Studi kasus ini menyajikan tingkat 

representasi politik perempuan di Indonesia, dan mengkaji 

beberapa dari hambatan yang menghalangi perempuan untuk 

menjadi anggota parlemen. Selain itu, ditawarkan berbagai 

strategi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi 

permasalahan keterwakilan ini. 
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Konteks Nasional 

 

Dalam kondisi politik normal, pemilihan umum di Indonesia 

diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum pertama 

diadakan sepuluh tahun setelah Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya dari penjajahan pada tahun 1955, dibawah 

pemerintahan Soekarno. Pemilu kedua tidak dilaksanakan karena 

Konstituante yang bertugas mengamandemen UUD 1945 tidak 

dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga pada tahun 1959 

pemerintah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945. 

Indonesia menjadi negara demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965 

terjadi peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, tanpa 

melalui proses pemilihan umum. 

Setelah transisi ini, pemilihan umum secara berturut-turut 

diadakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 

Semua pemilihan ini terjadi pada masa Orde Baru di bawah 

pemerintahan Soeharto. Peralihan dari pemerintahan Soeharto ke 

B.J. Habibie setelah Pemilu 1997 diikuti oleh satu pemilihan yang 

dipercepat pada tahun 1999. Pada saat ini, rakyat yang dimotori 

oleh mahaPeserta, menuntut reformasi, yang memainkan peranan 

besar dalam mengantarkan seorang pemimpin baru nasional, 

Abdurrahman Wahid, pemimpin dari sebuah partai baru. 

Perubahan dalam cara penyelenggaraan pemilu, dengan 

jumlah partai politik yang cukup besar dibawah pemerintahan 

Orde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim Orde Baru, 

kemudian berkembang menjadi 48 partai di era reformasi, 

menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi 

perempuan dalam berbagai lembaga negara, khususnya Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), pada berbagai tingkatan administrasi 

pemerintahan. 

Meskipun secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur 

perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka 

menunjukkan perbedaan. Kongres Perempuan Indonesia pertama 

pada tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi perempuan 

Indonesia dalam upaya memperluas peran publik mereka, 



121 
  

MODUL KELAS DASAR 

khususnya dalam politik. Dalam forum ini organisasi-organisasi 

perempuan dari berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa 

dipersatukan. 

Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini 

memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri 

perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, 

memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Organisasi 

dan gerakan perempuan ini meningkatkan posisi tawar 

perempuan, sebagaimana terlihat dari frekuensi keterlibatan para 

pemimpin organisasi-organisasi tersebut dalam berbagai kegiatan 

pembangunan, yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah 

dan institusi lainnya. Dalam konteks politik, organisasi-organisasi 

yang melatih dan meningkatkan kapasitas diri perempuan ini 

merupakan jaringan yang efektif untuk merekrut kendidat 

anggota legislatif. Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, 

beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan 

anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai. Pada 

pemilu berikutnya, ada kecenderungan bahwa kandidat anggota 

legislatif berasal dari kalangan pimpinan organisasi-organisasi 

perempuan yang bernaung di bawah partai atau berafiliasi 

dengan partai. 

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, 

seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi 

relatif terbatasi karena persepsi masyarakat mengenai pembagian 

peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bisa 

kearah membatasi peran perempuan perempuan pada urusan 

rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan 

kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik 

laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi 

para perempuan untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan 

tanggungjawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan 

menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di 

medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam 

pengelolaan logistik.  

Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan 

untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan 
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kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu 

politik. 

Pada pemilihan umum tahun 1955, pada masa Orde Lama, 

jumlah perempuan di DPR mencapai 17 orang, empat diantaranya 

dari organisasi Gerwani dan lima dari Muslimat NU. Pemilihan 

umum pertama dinilai sebagai demokratis, dengan partisipasi 

perempuan dalam politik didasarkan pada kemampuan mereka 

sebagai pemimpin dari unit-unit yang ada dalam organisasi-

organisasi partai. 

Berbeda dengan periode Orde Lama (era Soekarno), pada 

masa Orde Baru (era Soeharto) dengan konsep partai mayoritas 

tunggal, representasi perempuan dalam lembaga legislatif dan 

dalam institusi-institusi kenegaraan, ditetapkan oleh para 

pemimpin partai di tingkat pusat, sejumlah tertentu elit. 

Akibatnya, sebagian perempuan yang menempati posisi penting 

memiliki hubungan keluarga/ kekerabatan dengan para pejabat 

dan pemegang kekuasaan di tingkat pusat. Hal ini dimungkinkan 

karena dalam sistem pemilu proporsional pemilih tidak memilih 

kandidat (orang), tetapi simbol partai, untuk berbagai tingkatan 

pemerintahan, yaitu tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. 

Akibatnya, sebagian dari mereka tidak melewati tahapan dalam 

proses pencalonan/pemilihan, dan mungkin tidak memiliki 

kemampuan mengartikulasikan kepentingan konstituennya. 

Dalam pemilihan umum 1999, proses pemilihan mengalami 

perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai 

untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui 

oleh daerah, para pengambil keputusan partai di daerah (hal ini 

tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). 

Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi 

dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan 

terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan kegiatan partai lainnya 

yang berhubungan dengan kampanye pemilu. 
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Representasi Perempuan di DPR/MPR 

 

Bersama dengan institusi-institusi lain, MPR memiliki 

tanggungjawab untuk membuat dan memperbarui Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pedoman pelaksanaan 

pemerintahan dan berbagai kebijakan nasional. Sejak tahun 1988, 

GBHN telah mengandung ketetapan-ketetapan mengenai 

peranan perempuan, selain keberadaan Menteri Muda Urusan 

Perempuan dalam kabinet. Posisi ini terus dipertahankan, 

sekalipun dengan nama serta visi dan misi yang berubah. Isu-isu 

perempuan dan, yang berkembang menjadi, isu gender tertuang 

dalam GBHN tahun 1993, 1998 dan 1999. 

Dalam GBHN tahun 1999, dinyatakan bahwa 

pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui upaya: pertama, 

peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang 

diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan 

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kedua 

meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi 

perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan 

kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam 

melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Berbeda dengan GBHN pada umumnya yang ditujukan 

bagi pihak eksekutif, GBHN tahun 1999 merupakan pedoman 

untuk diberlakukan dan mengikat bagi seluruh institusi 

kenegaraan seperti eksekutif (Presiden) yudikatif (Mahkamah 

Agung), legislatif (DPR/MPR), dan lembaga pemeriksa keuangan 

(BPK), khususnya pernyataan tentang peningkatan kedudukan 

dan peran peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Secara normatif, tidak ada peraturan perundang-undangan 

dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Namun, 

dalam kenyataan tingkat representasi perempuan di badan 

legislatif pada berbagai tingkatan, termasuk DPRD Tingkat II 

(kabupaten), DPRD Tingkat I (propinsi) dan DPR RI (nasional), 
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masih sangat rendah. Berikut data perbandingan jumlah anggota 

DPR RI Periode 2014 – 2019. 

 

 

 

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik 

Indonesia perempuan periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau 

17,32 persen dari total 560 orang. Angka ini lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah anggota DPR RI perempuan periode 

2009-2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86 persen dari total 

560 jiwa. Kesetaraan perempuan di Indonesia telah memasuki di 

semua bidang pekerjaan, termasuk di bidang politik seperti 

menjadi anggota parlemen. Meskipun masih minim, tapi jumlah 

anggota DPR RI menunjukkan tren kenaikan. Pada 1995, jumlah 

anggota DPR hanya 16 orang atau 5,9 persen dari total 272 

anggota DPR RI. Pada periode 2014-2019, perempuan-

perempuan yang mewakili rakyat Indonesia di Senayan hampir 

mencapai 100 orang.  
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Namun, jika dilihat dari tahun ke tahun, perbandingan 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut jenis kelamin 

dari tahun 1955 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan 

walaupun belum memenuhi kuota 30%.emba 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 

1955-2014 

Tahun 

Pemilu 

Laki-Laki Perempuan 
Laki-laki + 

Perempuan 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1955 256 94,12 16 5,88 272 100 

1971 429 93,26 31 6,74 460 100 

1977 423 91,96 37 8,04 460 100 

1982 418 90,87 42 9,13 460 100 

1987 441 88,20 59 11,80 500 100 

1992 438 87,60 62 12,40 500 100 

1997 442 88,40 58 11,60 500 100 

1999 456 91,20 44 8,80 500 100 

2004 485 88,18 65 11,82 550 100 

2009 460 82,14 100 17,86 560 100 

2014 463 82,68 97 17,32 560 100 

       
Sumber: Komisi Pemilihan Umum 

Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015. 
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Sedangkan untuk periode 2019-2024, sebanyak 575 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih sudah 

dilantik. Dari jumlah itu, terdapat 118 perempuan atau 20,52% 

dari total jumlah. Perolehan kursi perempuan ini mengalami 

peningkatan dari hanya 97 (atau 17,3% dari total kursi) pada 

periode sebelumnya. Meskipun naik, dan Undang-undang (UU) 

No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik, dan UU No 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat telah telah 

mengamanatkan kuota 30%, jumlah perolehan kursi yang 

sekarang tetap masih belum mencapai 30%. Penelitian terbaru 

menemukan bahwa selama kuota 30% tidak terpenuhi, maka 

tidak ada efek signifikan dari keterwakilan perempuan pada 

kesejahteraan perempuan. Selain memenuhi minimal 30% 

keterwakilan, peningkatan kualitas anggota legislatif perempuan 

juga harus didorong agar keterwakilan perempuan di parlemen 

memberi dampak yang signifikan.  

Setidaknya ada tiga alasan mengapa tidak ada efek 

signifikan dari keterwakilan perempuan terhadap kebijakan yang 

mendukung perempuan yaitu : 

Pertama, angka keterwakilan perempuan di parlemen tingkat 

kabupaten dan kota di Indonesia, masih rendah dan terdapat 

ketimpangan antar daerah. 

 

 

Peta Persentase Anggota DPRD Perempuan per Kabupaten/Kota, 

Pemilu 2014 

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/22105001/perludem-keterwakilan-perempuan-dalam-pileg-2019-terbanyak-sepanjang-sejarah
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43012
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf
http://www.iowastatedaily.com/news/gender-equality-in-relation-to-maternal-mortality-rate-and-issues/article_4392c508-5968-11e9-a5ef-4f8ef9149d21.html
http://www.iowastatedaily.com/news/gender-equality-in-relation-to-maternal-mortality-rate-and-issues/article_4392c508-5968-11e9-a5ef-4f8ef9149d21.html
http://www.iowastatedaily.com/news/gender-equality-in-relation-to-maternal-mortality-rate-and-issues/article_4392c508-5968-11e9-a5ef-4f8ef9149d21.html
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Peta di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (59,8%) dari total 

514 kabupaten dan kota memiliki keterwakilan perempuan kurang 

dari 15% di DPRD mereka. Hanya 26 (5,14%) DPRD yang 

mencapai keterwakilan perempuan 30% dan sisanya, 177, 

memiliki keterwakilan antara 15% dan 30%.  

Komisi Persamaan Peluang PBB (United Nations Equal 

Opportunities Commission) pada 2003 menyebutkan bahwa 

persentase 30% perempuan di parlemen merupakan jumlah 

minimal agar mampu mempengaruhi kebijakan sosial terutama 

terkait dengan kesejahteraan perempuan. Jauh sebelumnya, 

Rosabeth Kanter, seorang profesor bidang bisnis dan 

kepemimpinan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, juga 

menyebutkan pentingnya keterwakilan perempuan dalam sebuah 

organisasi. Menurut Kanter, ketika jumlah perempuan dalam 

sebuah organisasi kurang dari 15%, ada kecenderungan mereka 

akan menghindari penanganan isu gender. Akan tetapi, ketika 

keterwakilan perempuan lebih dari 15%, besar kemungkinannya 

bagi mereka untuk membentuk aliansi dan memprioritaskan isu 

gender dalam agenda kerja. Di negara-negara maju seperti 

Jerman, keterwakilan perempuan di parlemen yang lebih dari 30% 

berpengaruh positif terhadap proses pembuatan kebijakan. 

Kedua, perempuan di parlemen seringkali tidak berada di 

posisi strategis sebagai penentu kebijakan. Misalnya, studi yang 

dilakukan Puskapol UI menunjukkan bahwa sekitar 40% anggota 

parlemen perempuan tidak pernah terlibat dalam penyusunan 

anggaran. Wajar bila sangat sulit bagi perempuan dapat terlibat 

dalam penentuan anggaran yang pro-perempuan dan anak. 

Ketidakterlibatan ini tidak selalu terkait dengan kualitas anggota 

perempuan, tapi karena kuatnya budaya patriarki. Perempuan 

juga sangat jarang ditemukan di Badan Legislasi hingga tidak 

banyak berkiprah dalam proses pembuatan kebijakan terkait 

kesejahteraan perempuan dan anak.  

Ketiga, secara personal, kualitas caleg yang terpilih juga 

berpengaruh terhadap kinerja mereka. Banyak caleg perempuan 

yang terpilih adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan 

atau kekuasaan rujukan (reference power) dengan elit politik, atau 

https://www.legco.gov.hk/yr02-03/english/panels/ha/papers/ha0314cb2-1636-1e.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr02-03/english/panels/ha/papers/ha0314cb2-1636-1e.pdf
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/226425
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/226425
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1541-1338.00028
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/27/mivfu5-caleg-perempuan-hanya-beban-dan-pemanis-ketimbang-aset
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mereka yang sukses karena modal finansial dan popularitas 

semata.  Rendahnya kualitas anggota legislatif perempuan tentu 

saja sangat berpengaruh terhadap rendahnya dampak 

keterwakilan perempuan bagi perbaikan kebijakan sosial terutama 

yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak. Studi 

Puskapol UI menunjukkan bahwa dari 118 anggota DPR yang 

baru saja dilantik, 41% berasal dari dinasti politik yang memiliki 

hubungan kekerabatan dengan elit politik.  Oleh karena itu, meski 

persentase perempuan di DPR periode ini mengalami 

peningkatan, kualitas kebijakan yang pro-rakyat, perempuan dan 

anak, masih menjadi tugas besar.  

 

Masalah yang Menghalangi Perempuan Menjadi 

Anggota Parlemen 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola seleksi 

antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. 

 Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di 

Indonesia yang masih sangat kental asas patriarkalnya. 

Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik 

adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi 

perempuan untuk menjadi anggota parlemen. 

 Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam 

partai politik. Seleksi terhadap para kandidat biasanya 

dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan 

partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, 

termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai 

kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin 

laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang 

tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam 

hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan 

dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya 

didominasi oleh kaum laki-laki. 

 Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting 

dalam membangun opini publik mengenai pentingnya 

representasi perempuan dalam parlemen. 

https://www.puskapol.ui.ac.id/infografis-pemilu-2019-latar-belakang
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 Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM 

dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi 

perempuan. Jaringan organisasi-organisasi perempuan di 

Indonesia baru mulai memainkan peranan penting sejak 

tahun 1999. 

Selain persoalan diatas, masalah-masalah berikut bisa 

ditambahkan:  

 Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan 

perempuan. 

Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan 

dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka 

bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang memiliki 

kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha 

pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan. 

 

 Faktor-faktor keluarga. 

Perempuan berkeluarga sering mengalami hambatan-

hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan 

mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-

pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar 

rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan 

tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan 

uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang 

jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. 

Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat 

jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara 

finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif. 

 

 Sistem multi-partai. 

Besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di 

pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen 

mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena 

setiap partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi 

di parlemen. Ada kecenderungan untuk membagi jumlah 

kursi yang terbatas itu diantara laki-laki, yang mempunyai 
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pengaruh langsung terhadap tingkat representasi 

perempuan. 

 

Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan 

 

 Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan 

dan organisasi perempuan. 

Di Indonesia, saat ini ada beberapa asosiasi besar organisasi 

perempuan. Misalnya, Kongres Perempuan Indonesia 

(KOWANI) adalah federasi dari 78 organisasi perempuan, 

yang bekerjasama dengan perempuan dari berbagai agama, 

etnis, dan organisasi profesi berbeda. Badan Musyawarah 

Organisasi Islam Perempuan Indonesia (BMOIWI) adalah 

sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi perempuan 

Muslim. Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan adalah 

sebuah jaringan organisasi yang mengabaikan kepartaian, 

agama, dan profesi dan meliputi kira-kira 26 organisasi. 

Semua jaringan ini memiliki potensi penting untuk 

mendukung peningkatan representasi perempuan di 

parlemen, baik dari segi jumlah maupun kualitas jika mereka 

dan organisasi anggota mereka bekerjasama menciptakan 

sebuah sinergi usaha. 

 

 Pengembangan jaringan-jaringan organisasi perempuan, 

dan penciptaan sebuah sinergi usaha, penting sekali untuk 

mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang 

tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen. 

 

 Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi 

partai-partai politik. 

Mengupayakan untuk menduduki posisi-poisisi strategis 

dalam partai, seperti jabatan ketua dan sekretaris, karena 

posisi ini berperan dalam memutuskan banyak hal tentang 

kebijakan partai. 
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 Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik. 

Ini perlu dalam upaya menciptakan kesadaran tentang 

pentingnya mengakomodasi perempuan di parlemen, 

terutama mengingat kenyataan bahwa mayoritas pemilih di 

Indonesia adalah perempuan.  

 

 Membangun akses ke media. 

Hal ini perlu mengingat media cetak dan elektronik sangat 

mempengaruhi opini para pembuat kebijakan partai dan 

masyarakat umum. 

 

 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan 

melalui pendidikan dan pelatihan 

Ini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan 

pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan 

laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen. Pada saat 

yang sama, juga perlu disosialisasikan konsep bahwa arena 

politik terbuka bagi semua warganegara, dan bahwa politik 

bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang 

menakutkan. 

 

 Meningkatkan kualitas perempuan. 

Keterwakilan perempuan di parlemen menuntut suatu 

kapasitas yang kualitatif, mengingat bahwa proses rekrutmen 

politik sepatutnya dilakukan atas dasar merit sistem. 

Peningkatan kualitas perempuan dapat dilakukan, antara lain, 

dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi, 

kesehatan dan pendidikan. 

 

 Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota 

parlemen perempuan. 

Saat ini sedang dibahas rancangan undang-undang politik, 

yang di dalamnya diharapkan dapat dicantumkan secara 

eksplisit besarnya kuota untuk menjamin suatu jumlah 

minimum bagi anggota parlemen perempuan.  
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Jalan ke Depan 

 

Sejak pemerintahan Habibie (1998-1999), telah terjadi 

peningkatan semangat keterbukaan dalam sistem politik, jumlah 

organisasi non-pemerintah (ornop) telah meningkat, dan 

pembatasan-pembatasan terhadap aktifitas partai-partai politik 

juga telah dihapuskan. Kondisi ini telah membawa pengaruh 

positif terhadap perempuan. Berbagai ornop yang aktif di bidang 

hak-hak perempuan telah meningkatkan kegiatan mereka. Pada 

masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul sebuah kaukus 

politik perempuan, yang terdiri dari sebuah organisasi anggota-

anggota parlemen dan Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan, 

sebuah jaringan organisasi-organisasi perempuan. 

Organisasi-organisasi ini tampil untuk membangun sebuah 

jaringan antara perempuan di parlemen, di antara pimpinan partai 

politik, di antara pimpinan organisasi-organisasi massa, dan 

pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan dan memperkuat 

upaya keras mereka. Secara umum, organisasi-organisasi ini 

setuju untuk memperjuangkan kuota bagi representasi 

perempuan, sambil menyatakan perlunya kuota minimum sebesar 

20-30 persen bagi representasi perempuan di parlemen. Mereka 

juga telah memperjuangkan pencantuman kuota ini dalam 

konstitusi, walaupun mereka masih belum berhasil. Saat ini, 

mereka tengah berupaya membujuk DPR dan Departemen Dalam 

Negeri (lembaga yang bertanggungjawab merumuskan revisi 

terhadap konstitusi) agar kuota dicantumkan dalam amandemen 

selanjutnya terhadap konstitusi. Mereka juga sedang melobi 

pimpinan partai-partai politik agar mengangkat isu representasi 

perempuan dalam posisi-posisi strategis dalam partai-partai 

politik tersebut. 

Di tengah-tengah upaya kelompok-kelompok perempuan 

memperjuangkan isu kuota, mungkin mengejutkan bila Presiden 

Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya pada peringatan Hari 

Ibu tanggal 27 Desember 2001, menyatakan penolakannya 

terhadap tuntutan kuota tersebut. Presiden Megawati 

menyatakan pendapatnya bahwa kuota sebenarnya akan 
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menurunkan kedudukan perempuan, dan memberikan beban 

yang berlebih baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi 

institusi-institusi yang akan mereka tempati. Meskipun demikian, 

para aktivis perempuan terus memperjuangkan peningkatan 

representasi perempuan melalui penerapan kuota. 

Akhirnya, selain dari isu tentang kuota, isu yang mendesak 

adalah bahwa tingkat representasi perempuan di parlemen bisa 

ditingkatkan dan aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan lebih 

baik, dengan merevisi sistem pemilihan umum. Sampai saat ini, 

sistem parlemen yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemilu 

proporsional. Namun, banyak orang memperdebatkan bahwa 

sistem proporsional bisa memberi kesempatan terbaik untuk 

meningkatkan representasi, karena banyak perempuan bisa 

diajukan untuk ikut pemilihan melalui penggunaan daftar-daftar 

calon. Jika perempuan terwakili dengan baik pada jabatan-jabatan 

yang dapat dipilih dalam daftar-daftar ini maka mereka akan 

mendapat kesempatan baik untuk bisa terpilih. 

Oleh karena itu, revisi terhadap sistem pemilihan umum 

bisa memberi pengaruh baik bagi pemilihan perempuan masuk 

ke parlemen dimasa datang. 
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BAHAN BACAAN III 

Studi Kasus: Sistem Rekrutmen Anggota 

Legislatif dan Pemilihan di Indonesia 

Oleh: F R A N C I S I A S S E S E D A 

 

TIDAK ADA RINTANGAN HUKUM FORMAL YANG 

MENGHALANGI PEREMPUAN untuk ambil bagian dalam 

pengambilan keputusan di Indonesia, namun jumlah perempuan 

yang memegang jabatan-jabatan terpilih masih tetap rendah. 

Selama 56 tahun terakhir semenjak kemerdekaan negeri ini, 

perempuan Indonesia telah menghadapi sejumlah hambatan 

dalam lingkungan publik dan pribadi, dimana secara politik, 

hukum, sosial, budaya dan ekonomi mereka sering dikecewakan. 

Ketidakberuntungan ini tertanam secara terstruktur dalam 

masyarakat Indonesia. 

Dalam hubungannya dengan kehidupan publik, ada 

sejumlah faktor yang tidak menguntungkan perempuan Indonesia 

yang masuk ke dunia politik.  Sebagai contoh, persepsi yang 

sedang berlaku tentang dikotomi antara lingkungan publik dan 

pribadi telah mempersulit perempuan Indonesia untuk terlibat 

secara aktif dalam kehidupan politik negeri mereka. Faktor 

berikutnya adalah sifat dari sistem pemilihan, dan bagaimana 

partai-partai politik memajukan dan mempromosikan perempuan 

sebagai kandidat dalam pemilihan. 

Studi kasus ini akan mengkaji sistem pemilihan dan 

dinamika partai politik yang mempengaruhi representasi 

perempuan di Indonesia. Partai-partai politiksecara efektif 

merupakan penjaga pintu bagi jabatan pilihan – bagaimana dan 

dimana perempuan ditempatkan dalam daftar calon partai 

mempunyai pengaruh penting terhadap jumlah perempuan yang 

terpilih masuk ke parlemen. Studi kasus ini juga akan memberikan 

saran-saran untuk meningkatkan rekrutmen legislatif para 

perempuan dalam pemilihan di Indonesia. 
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Konteks Nasional 

Perempuan diberi hak untuk memilih dan bersaing dalam 

pemilihan pada tahun 1945. Namun, secara historis, tingkat 

representasi politik perempuan di Indonesia tetap rendah. Pada 

periode legislatif antara tahun 1950 dan 1955, perempuan 

merupakan 3,8 persen dari seluruh anggota parlemen, dan 6,3 

persen antara tahun 1955 dan 1960. Selama 30 tahun berikutnya, 

representasi perempuan tertinggi sebesar 13 persen dicapai pada 

periode legisltif tahun 1987 sampai 1992. Di parlemen, dan 

institusi-institusi politik lainnya di tingkat lokal, propinsi dan 

nasional, representasi perempuan Indonesia masih saja rendah. 

Ada kecenderungan penurunan dalam representasi 

perempuan di parlemen di Indonesia: dari 12,5 persen pada 

tahun 1992, ke 9,0 persen pada pemilihan anggota parlemen 

tahun 1999. 

Selama periode legislatif dari tahun 1992 sampai 1997, 

perempuan memperoleh 12,5 persen kursi. Jumlah ini menurun ke 

10,8 persen pada periode legislatif 1997-1998. Kecenderungan 

penurunan dalam jumlah perempuan tersebut berlanjut terus, 

dimana pada periode legislatif 1999-2004, hanya 9,0 persen dari 

seluruh jumlah anggota terpilih parlemen nasional (DPR) yang 

perempuan. Meski sudah menjadi kenyataan bahwa pada saat ini 

Indonesia memiliki seorang perempuan yang menjadi presiden, 

ada beberapa pemegang jabatan partai yang terdiri dari 

perempuan, dan di jajaran pegawai negeri dan di badan yudikatif, 

ada beberapa perempuan yang menempati posisi tinggi 

pengambilan keputusan. 

Pada pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1999, 

kira-kira 57 persen dari seluruh pemilih Indonesia adalah 

perempuan, walaupun saat ini tidak ada data lengkap tersedia 

tentang jumlah pemilih perempuan yang sebenarnya. Kurangnya 

data yang tersedia tentang isu khusus ini menunjukkan 

bagaimana publik politik Indonesia termasuk pemerintah 

memandang relevansi dan signifikansinya. 
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Rendahnya representasi perempuan di Indonesia 

mengundang pertanyaanpertanyaan penting berkenaan dengan 

tantangan-tantangan dan hambatanhambatan yang menghalangi 

perempuan berpartisipasi dalam kehidupan publik. 

 

Tantangan Kunci 

Pada tahun 1999, 48 partai politik bersaing dalam 

pemilihan umum dan di antaranya memenangkan kursi di 

parlemen. Pemilihan tersebut diadakan menggunakan 

representasi proporsional daftar tertutup. Meskipun pemilihan 

perempuan ke parlemen di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti patriarki, lingkungan yang tidak bersahabat dan 

komitmen keluarga, faktor yang penting adalah sifat dasar dari 

partai-partai politik, basis politik perempuan, bagaimana mereka 

disosialisasikan dalam partai-partai politik, dan prosedur-prosedur 

pemilihan. Partai-partai politik memainkan peran penting 

dalam mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih masuk 

ke parlemen. Saat ini partai-partai politik belum 

menunjukkan komitmen yang kuat mengenai kesempatan 

yang setara bagi perempuan agar direkrut sebagai 

fungsionaris partai dan anggota parlemen. 

Partai-partai politik memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih masuk ke 

parlemen. Saat ini, dalam organisasiorganisasi mereka sendiri, 

partai-partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat dan 

rumusan-rumusan kebijakan mengenai kesempatan yang setara 

bagi anggota perempuan agar terpilih sebagai ―fungsionaris‖ 

partai dan anggota parlemen. Cara partai-partai politik menyusun 

daftar calon mereka untuk jabatan pilihan, berapa banyak 

perempuan dimasukkan dalam datar-daftar itu, dan apakah 

perempuan ditempatkan pada posisi-posisi yang ―dapat dipilih‖ 

sejauh ini mengindikasikan kurangnya perhatian dan komitmen 

bagi representasi perempuan. Dalam beberapa hal, tindakan-

tindakan diskriminatif dilakukan oleh fungsionaris partai politik 

terhadap anggota perempuan mereka sendiri dalam menyeleksi 

para calon mereka untuk parlemen daerah dan nasional. 
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Juga tidak ada strategi terpadu untuk menarik lebih banyak 

perempuan ke dalam partai politik. Perempuan tidak terdorong, 

dan ada kekosongan program untuk mensosialisasikan dan 

melatih anggota partai perempuan untuk menjadi kader partai 

yang memenuhi syarat dan berkemampuan tinggi. Pengaturan 

kegiatan organisasi oleh partai-partai politik menunjukkan 

tiadanya usaha mempelajari kebutuhan dan kepentingan 

perempuan. Sering ditemukan adanya pertentangan jadwal antara 

event-event dan rapat-rapat partai politik dengan para anggota 

perempuan mereka sendiri yang harus bertanggungjawab untuk 

urusan rumah tangga mereka sendiri. Ada kekurangan dari 

rumusan kebijakan dan program-program resmi oleh partai-partai 

politik yang menyoroti dan menekankan pentingnya kebutuhan, 

kepentingan dan isu-isu perempuan dalam partai-partai itu 

sendiri, di parlemen dan dalam kehidupan publik. 

 

Beberapa Solusi 

 

Mengingat rendahnya representasi perempuan, dan 

kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan ke dalam sistem, 

banyak perempuan mengajukan tuntutan bagi peningkatan 

partisipasi dan keterwakilan mereka di parlemen. Partai-partai 

politik saat ini sedang menghadapi tantangan karena mereka 

adalah ―penjaga pintu‖ yang penting ke jabatan-jabatan yang 

dipilih seperti parlemen. 

Beberapa orang telah menuntut bahwa seharusnya 

terdapat kuota untuk menjamin representasi perempuan di badan 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam konteks ini, perlu 

ditekankan bahwa mayoritas partai politik tidak setuju dengan 

sistem kuota dan kebijakan-kebijakan tindakan afirmatif untuk 

kaum perempuan. Sebuah penelitian menunjukkan, 75 persen dari 

seluruh partai politik yang ada menentang digunakannya kuota 

dan tindakan afirmatif.   

Sehubungan dengan partai-partai politik dan pemilihan, 

beberapa strategi berbeda untuk mempromosikan partisipasi 

perempuan di Indonesia dapat dipertimbangkan: 
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 Selama pemilihan, keterwakilan perempuan akan meningkat 

hanya jika ada perubahan dalam struktur dan kerja internal 

partai-partai politik. Ini memerlukan suatu proses yang lebih 

demokratis, pantas dan transparan yang memungkinkan 

anggota perempuan menjadi fungsionaris partai mereka. 

Yang juga penting adalah bagaimana partai-partai politik 

menyusun daftar calon mereka untuk jabatan-jabatan yang 

dipilih, dan di mana perempuan ditempatkan dalam daftar 

tersebut, sangat mempengaruhi representasi dan pemilihan 

perempuan. 

 Satu cara meningkatkan kontribusi perempuan dalam 

kehidupan politik adalah melalui penerapan kebijakan-

kebijakan tindakan afirmatif. Ini bisa diterapkan melalui 

Undang-Undang Partai Politik yang mendemokratisasikan 

struktur internal dari partai-partai politik, dan yang misalnya, 

mengharuskan fungsionaris partai memilih minimal 30 

persen calon perempuan untuk semua tingkatan. Undang-

undang seperti ini juga bisa menjamin agar cara partai-partai 

politik merekrut fungsionaris mereka pada setiap tingkatan 

harus secara jelas diyatakan dalam peraturan partai-partai 

politik. Selanjutnya, kriteria untuk perekrutan para kandidat 

sebagai fungsionaris partai politik haruslah bisa diukur dan 

transparan. Aturan-aturan dan prosedur yang jelas, 

transparan, dan adil gender untuk perekrutan para 

kandidat dalam partai-partai politik bisa membantu 

perempuan yang maju dalam pemilihan untuk jabatan 

politis. 

 Secara alternatif, kebijakan tindakan afirmatif juga bisa 

diterapkan melalui sebuah Undang-Undang Pemilihan 

Umum, yang terdiri dari: 

1. Salah satu kriteria yang akan dipertimbangkan dalam 

menyeleksi para kandidat haruslah berupa prinsip 

kesetaraan gender yang harus bisa diukur dan transparan. 

Rekrutmen dan penyeleksian para kandidat pemilihan 

harus mencakup minimal 30 persen perempuan. 
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2. Penerapan metode silang-menyilang (dengan cara 

menetapkan alternatif satu laki-laki untuk satu 

perempuan) dalam penyusunan daftar partai politik dapat 

dipertimbangkan. 

3. Persyaratan dan mekanisme untuk pemilihan para 

kandidat dalam partai-partai politik harus dinyatakan 

dengan jelas dalam peraturan. Memperbolehkan orang-

orang yang bukan anggota partai menjadi calon anggota 

legislatif dalam pemilihan umum bisa menjadi semacam 

insentif bagi perempuan untuk maju sebagai calon. 

 

 Undang-Undang Pemilihan Umum No. 3, 1999, menyatakan 

bahwa ada dana publik untuk pemilihan di Indonesia. Tapi 

undang-undang yang sama tidak menyatakan alokasi dana 

secara khusus dan rinci tentang dana publik tersebut. Telah 

disarankan agar alokasi dana publik dapat dikaitkan pada 

jumlah perempuan yang diajukan dalam pemilihan, 

sebagaimana yang terjadi di Perancis. Dukungan terhadap 

usulan ini diantara partai-partai politik sangat terbatas, 

karena dianggap akan menjadi semacam intenvensi dalam 

kerja internal partai.  

 

Bersama dengan usulan diatas, adalah penting untuk 

mencatat beberapa strategi positif yang telah digunakan oleh 

perempuan Indonesia: 

Pertama, meliputi pembentukan jaringan lintas partai 

politik yang dibuat oleh para anggota perempuan dari partai-

partai politik (Kaukus Politik Perempuan Indonesia atau KPPI) dan 

para anggota parlemen perempuan (Kaukus Perempuan 

Parlemen) Jaringan ini masih dalam tahap embrio karena kedua 

kaukus tersebut baru dibentuk belum lama berselang. Saat ini 

mereka mengarahkan upaya-upaya mereka untuk meningkatkan 

representasi perempuan dalam sistem politik Indonesia. 

Kedua, ada peningkatan kesadaran dan komitmen di 

kalangan beberapa organisasi perempuan yang secara resmi 

terikat pada partai-partai politik untuk meningkatkan jumlah 
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anggota perempuan. Hal ini sedang diusulkan melalui 

penggunaan mekanisme tindakan afirmatif, suatu langkah yang 

secara formal dicantumkan dalam agenda kongres beberapa 

partai politik. 

Ketiga, sudah terdapat upaya-upaya untuk menerapkan 

tindakan afirmatif oleh beberapa partai politik, seperti PDI-P 

(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), yang memiliki satu 

kebijakan formal untuk memasukkan satu perempuan dalam 

setiap lima laki-laki dalam memilih fungsionaris partai di cabang-

cabang daerah. Namun, partai ini menghadapi kesulitan 

menerapkan kebijakan ini karena tidak ada mekanisme 

pengawasan dalam struktur internal partai. Satu contoh yang 

lebih positif adalah usaha PDI-P memilih anggota perempuan 

untuk menggantikan anggota yang, karena berbagai faktor, tidak 

mampu menyelesaikan masa jabatan penuh mereka sebagai 

anggota parlemen. Saat ini, ada empat anggota parlemen 

perempuan yang telah dipilih melalui strategi ini. Beberapa 

partai politik telah menerapkan tindakan afirmatif bagi 

perempuan ketika merekrut kandidat untuk pemilihan, tapi 

karena tidak ada mekanisme bagi penerapannya kebijakan ini 

tidak selalu diterapkan. 

Keempat, perempuan Indonesia dari ornop yang prihatin 

dengan representasi politik perempuan telah melakukan 

beberapa upaya untuk memperkuat para kandidat perempuan. 

Upaya-upaya ini meliputi : menyelenggarakan diskusi publik 

tentang pentingnya peningkatan representasi perempuan di 

lembaga perwakilan, menyelenggarakan diskusi dan sarasehan 

untuk media di kotakota dimana diskusi publik diadakan, 

wawancara dan talk show di stasiun-stasiun radio dan televisi 

setempat, mengadakan sarasehan dan diskusi dengan kaukus 

perempuan baik dari partai-partai politik maupun parlemen 

nasional, memperjuangkan gagasan tentang pentingnya 

peningkatan representasi politik perempuan melalui penggunaan 

mekanisme tindakan afirmatif dan pembaruan terhadap undang-

undang pemilihan, dan menyelenggarakan kampanye kesadaran 

publik dengan menyebarkan publikasi-publikasi dan artikel-artikel 
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yang berhubungan dengan gagasan peningkatan keterwakilan 

perempuan dalam sistem politik. 

 

Kesimpulan 

 

Kurangnya data empiris yang tersedia mengenai isu 

representasi politik perempuan di Indonesia adalah satu dari 

tantangan-tantangan besar dalam memajukan penelitian tentang 

persoalan ini. Sekalipun demikian, penyusunan beberapa data 

berbeda dan wawancara informal dengan para anggota parlemen 

perempuan dan partai-partai politik menunjukkan kerugian 

struktural yang dihadapi perempuan Indonesia dalam 

representasi politik. Faktor-faktor kultural, sosial, hukum dan 

ekonomi semuanya bersifat mempengaruhi. Dan lagi, struktur 

politik yang berlaku saat ini sangat mempengaruhi pemilihan 

perempuan untuk menjadi anggota parlemen. 

Studi kasus ini telah menelaah berbagai persoalan 

struktural yang dihadapi kaum perempuan dalam upaya mereka 

masuk ke partai politik, dan dalam menjalankan hak-hak politik 

mereka. Strategi-strategi yang diusulkan di sini menyarankan 

perubahan dalam struktur politik Indonesia, khususnya mengenai 

partai-partai politik dan prosedur pemilihan, adalah penting. 

Sistem partai yang lebih terlembagakan, struktur organisasi 

dengan peraturan-peraturan yang jelas dan transparan, ideologi 

partai yang lebih progresif, dan aktivisme yang senantiasa 

meningkat tentang isu-isu gender dalam partai-partai politik 

dapat secara positif mempengaruhi representasi perempuan di 

parlemen. 

Meningkatnya jumlah perempuan bisa membawa 

perubahan dalam program-program dan rumusan kebijakan dari 

partai-partai politik kearah perhatian dan keterlibatan yang lebih 

aktif dalam isu-isu, kebutuhan dan kepentingan perempuan. 
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BAHAN BACAAN IV 

Tipe Kepemimpinan 
 

Type  Kolerik  (Si Pengatur) 

 

 Tipe ini memiliki ego tinggi, sangat rasional, aktif, serba 

cepat, percaya diri, optimistis, berfokus pada tugas, suka 

tantangan, senang kompetisi, lugas , punya inisiatif dan rasa 

ingin tahu tinggi, cepat mengambil keputusan, serta senang 

pada kekuasaan.  

 Tapi type ini punya hobi mengatur – yang kadang tak disukai 

orang – otoriter, yang memicu bibit kebencian.   

 Kelemahan lain keras kepala, mau menang sendiri, sulit 

menerima pendapat berbeda, tak sabar, tidak teliti, tidak 

berperasaan, tidak suka basa basi, kurang empati, bicara to 

the point, sangat bossy dan selalu menolak wewenang orang 

lain. 

 

Type Sanguine, Influence (Si pandai bergaul) 

 

 Pemimpin seperti ini energik, penuh ide spektakuler, hangat, 

komunikatif, humoris, berpikiran terbuka, pandai bicara, 

persuasive, senang bersosialisasi, suka menjadi pusat 

perhatian, suka perubahan, bersikap positif, toleran. 

 Kelemahannya terlalu banyak bicara, bila tidak mendapat 

perhatian sering mencari perhatian, kurang serius, 

menganggap enteng masalah, moody, impulsive, tidak detail, 

tidak sistematis dan kurang terorganisasi. 

 

Type Flegmatik, Steadiness (si pemelihara hubungan) 

  

 Kekuatannya berpegang pada status quo, taat pada tradisi 

dan nilai nilai, berprinsip hidup harmonis, sangat 

mengagungkan orientasi, sabar tidak menyukai konflik, 
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mengutamakan hubungan baik, sangat setia, tulus hati suka 

rutinitas, stabil, konsisten, senang menolong, menghargai 

pendapat orang lain, guru yang baik. 

 Kelemahannya, lebih peduli pada orang banyak daripada 

tugas, selalu mencari aman, lambat merespons, menghindari 

perubahan, kaku bila menghadapi situasi baru, kurang tegas, 

konservatif, kurang inisiatif, dan kurang mengasah 

kreativitasnya. 

 

Type Melankolis, Compliance (Si pemikir yang teliti). 

 

 Kekuatannya konseptor, sangat teratur, terencana, rapi, 

berfokus pada tugas, disiplin, akurat, mengutamakan sistim 

prosedur, suka menganalisis dan merancang sesuatu, detail, 

kritis, hati-hati, logis, objektif, dan mengutamakan standar 

tinggi. 

 Kelemahannya adalah sulit menugasi dan percaya pada 

orang lain, lambat  mengambil keputusan, sensitive, mudah 

tersinggung, tertutup, menyimpan perasaan khawatir, dan 

kurang terbuka. 
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BAHAN BACAAN V 

Kepemimpinan Transformative 

Feminist/Peka Gender 
 

(Diadaptasi dari: ―Global Feminist Leadership Development Conference,‖ 

September 1997, Published in Trialogue, AWID, Winter 1999 and from interview 

with Ralph Fine, Advisor to the Boston Women‘s Fund, 2001) 

 

Kepemimpinan transformatif feminist/peka gender yakni; 

Mereka yang mempunyai kemampuan untuk: 

 

 Mempunyai visi perubahan untuk jangka panjang 

 Menggabungkan teori dan praktek 

 Akuntabel (mempunyai tanggung-gugat) 

 Mengetahui dengan jelas kekuatan dan kelemahannya 

 Mengerti bagaimana motivasi diri, sejarah hidup dan 

identitas mempengaruhi hubungan dengan orang 

lain.Mengenali bahwa setiap orang mempunyai peran untuk 

dimainkan, dan menciptakan ruang untuk mereka agar bisa 

memenuhi peran itu 

 Mengerti berbagai bentuk penampilan kekuasaan. 

 Mengetahui bagaimana untuk tidak sepakat dengan orang 

lain secara  terhormat  

 Menerima bahwa konflik adalah bagian dari kepemimpinan 

 Bekerja dengan trampil dalam menghadapi konflik 

 Bergerak dari ‗korban‘ ke ‗pemenang‘ 

 Mengetahui kemana memperoleh fakta. 

 Tetap belajar sendiri dan memperomosikan belajar bersama 

orang lain 

 Membantu orang lain untuk mencapai potensi maksimal 

mereka 

 Membolehkan perubahan dalam pandangan, perilaku dan 

strategi 

 Tahu kapan untuk menjadi pengikut 
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 Mendengar dengan hati-hati, menanyakan pertanyaan dan 

memberi umpan balik yang konstruktif/membangun 

 Memimpin dengan menggunakan contoh 

 Menginspirasi, memotivasi dan membuat  yang lain gembira 

 Mempunyai rasa humor dan mampu menertawakan diri 

sendiri 
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BAB VIII 

PENUTUPAN 

KELAS 
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TOPIK I 

Refleksi dan Evaluasi 
 

PENGANTAR 

Di hampir setiap proses pendidikan, refleksi/evaluasi 

merupakan arena untuk meninjau ulang apa yang sudah 

dilaksanakan, dikaitkan dengan tujuan dan capaian yang hendak 

diperoleh. Refleksi/evaluasi dimaksudkan untuk memberikan 

masukan atas proses yang telah berlangsung untuk mendapat 

pelajaran perbaikan di masa mendatang. Refleksi/evaluasi ini 

merupakan evaluasi keseluruhan, baik proses, pelayanan 

penyelenggaraan, materi, dan lain sebagainya. 

 

Tujuan 

1. Peserta mampu mengungkapkan kembali pengalamannya 

sejak awal sampai akhir proses pendidikan, sehingga 

mengetahui kelebihan dan kekurangan apa saja selama 

proses pendidikan berlangsung. 

2. Peserta mampu memberikan respon balik dan kritik terhadap 

proses pelaksanaan pendidikan serta saran-saran mereka 

untuk perbaikan pelaksanaan proses pendidikan berikutnya. 

3. Peserta mampu menangkap peran baru yang akan mereka 

ambil sesudah mengikuti pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Review pelaksanaan proses pendidikan 

2. Evaluasi hasil pelaksanaan proses pendidikan 

3. Kritik dan Saran 
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Metode 

Angket 

Brainstorming 

 

Peralatan 

Spidol 

Meta plan 

Double tip/ Formulir evaluasi akhir 

 

Waktu 

45 Menit 

 

 

Langkah-langkah 

 Faslitator membuka sesi dan secara singkat memaparkan 

tujuan evaluasi 

 Fasilitator membagikan metaplan kepada Peserta, 

selanjutnya Peserta diminta menuliskan kekurangan dan 

kelebihan yang berkaitan dengan prosesi pelatihan, 

mencakup infrastruktur, materi, fasilitator, penyelenggara, 

pembicara/narasumber, metode, peserta, suasana dan sistem 

kelekatan berdasar penilaian Peserta. 

 Setelah itu, fasilitator meminta masing-masing Peserta secara 

bergiliran maju ke depan dan menempelkan kertas/meta 

plannya sesuai dengan klasifikasinya. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta peserta membacakan 

hasil tempelan di depan. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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TOPIK II 

Ujian Kelas (Review Materi) 
 

Tujuan 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan serapan 

Peserta terhadap materi pendidikan yang telah diberikan. 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Ujian tertulis 

 

 

Peralatan 

Soal ujian 

Alat tulis 

 

Waktu 

90 Menit 

 

 

Langkah-langkah 

 Fasilitator membuka sesi dan secara singkat memaparkan 

tujuan ujian kelas 

 Fasilitator membagikan lembar soal ujian kepada Peserta, 

selanjutnya Peserta diminta mengisikan lembar soal tersebut 

sesuai dengan waktu yang tersedia 

 Setelah itu, fasilitator mengumpulkan hasil ujian peserta 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 

Pokok bahasan 

Ujian Kelas 
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Topik III 

Hasil Ujian  
 

Tujuan 

Peserta dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam  

memahami dan menyerap materi pendidikan yang telah 

didapatkan. 

 

Metode 

Diskusi 

 

 

Peralatan 

Hasil ujian 

Alat tulis 

 

Waktu 

60 Menit 

 

 

Langkah-langkah 

 Fasilitator membuka sesi dan secara singkat memaparkan 

tujuan sesi ini 

 Fasilitator mempersilahkan pihak penyelenggara untuk 

memberikan informasi kepada Peserta terkait hasil ujiannya. 

 Fasilitator membagikan lembar hasil pemeriksaan ujian 

kepada Peserta 

 Setelah itu, fasilitator kembali mempersilahkan pihak 

penyelenggara untuk memberikan penilaian akhir kepada 

setiap Peserta untuk rekomendasi kelas lanjutan. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, hasil rekomendasi penyelenggara berdasarkan 

hasil ujian Peserta.  
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 Fasilitator mempersilahkan penyelenggara untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. 

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi diskusi. 

 

Catatan proses penutupan rangkaian proses pendidikan 

disesuaikan dengan konsep penyelenggara. 
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