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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demokrasi di Indonesia merupakan salah satu dari nilai yang terdapat 

dalam Pancasila sebagai dasar negara yakni dalam sila ke empat bahwa 

kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan 

perwakilan. Nilai demokrasi dalam Pancasila tersebut kemudian diwujudkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

juga peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Demokrasi 

merupakan pemerintahan oleh rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk 

menjalankan pemerintahan.
1
 Adapun salah satu perwujudan dari nilai 

demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya lembaga perwakilan rakyat 

yang dipilih langsung oleh rakyat. 

Dalam keterwakilan ini setiap warga negara memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi anggota lembaga 

perwakilan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa: 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.” 
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Frasa "segala warga negara" dalam pasal tersebut berlaku dan 

mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia baik laki-laki maupun 

perempuan tanpa terkecuali. Terutama jika melihat bahwa Indonesia adalah 

bangsa yang majemuk dengan wilayah yang luas, suku dan budaya yang 

beragam. Keberadaan perempuan dalam parlemen atau politik diharapkan 

dapat mewakili suara perempuan dan menghadirkan pemikiran feminis dalam 

legislatif untuk mengimbangi pemikiran laki-laki. 

Partisipasi perempuan dalam parlemen atau politik di Indonesia belum 

sepadan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 

setengahnya adalah perempuan.
2
 Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kurangnya tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen atau 

politik, diantaranya adalah pengaruh nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku 

di Indonesia yang telah memarjinalkan peranan perempuan dan telah 

mendiskriminasi perempuan di Indonesia.
3
 Salah satu budaya yang dimaksud 

adalah adanya budaya patriarki di Indonesia yang menempatkan posisi laki-

laki lebih tinggi dari perempuan sehingga membuat perempuan tidak memiliki 

kebebasan secara aktif dalam dunia politik.
4
 Budaya patriarki menempatkan 

posisi perempuan sebagai orang kedua setelah laki laki yang memberikan 

predikat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan sudah selayaknya 

berada dirumah, mengurus rumah tangga dan mengurus anak saja. Predikat 

yang melekat dalam budaya patriarki tersebut mengakibatkan timbulnya 
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batasan ruang gerak bagi perempuan untuk mengembangkan diri khususnya 

dalam bidang politik. Batasan tersebut jelas merupakan bentuk diskriminasi 

dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh kaum 

perempuan. Dimana sebagai manusia, perempuan memiliki hak asasi yang 

sama dengan laki-laki yang wajib dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan 

tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.  

Seiring dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang 

perlindungan hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kaum perempuan 

tersebut mulai diperjuangkan baik secara internasional maupun nasional. 

Yakni bermula dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 

1948 kemudian dilanjutkan dengan lahirnya instrumen HAM International 

bagi perempuan dalam Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979.
5
  Indonesia 

kemudian meratifikasi konvensi tersebut dengan disahkannya UU No.7 tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskrminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women). Salah satu langkah yang diambil 

oleh beberapa negara yang ikut menandatangani konvensi ini seperti Amerika 

Serikat, Malaysia, Kanada, Brazil, Sri Lanka, Afrika Selatan dan beberapa 

negara lain untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan 

adalah dengan mengeluarkan kebijakan affirmative action karena tindakan 

affirmative merupakan cara yang tepat untuk mengurangi kondisi sosial yang 
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diskriminatif terhadap perempuan.
6
  Begitu pula dengan Indonesia yang dalam 

bidang politik mengeluarkan kebijakan mengenai affirmative action dalam 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang kemudian diperbaharui dengan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD untuk meningkatkan presentase keterwakilan perempuan 

dalam kursi legislatif. Affirmative action adalah bentuk diskriminasi positif. 

Hal ini telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa : 

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mendapat persamaan 

dan keadilan.”  

 

Mengenai affirmative action ini pernah diuji dalam Putusan MK No. 

22-24/PUU-VI/2008 dan putusannya adalah bahwa penetapan calon terpilih 

anggota legislatif adalah dengan nomor urut pada Pasal 214 adalah 

Inkonstitusional.
7
 Pasal 214 UU NO.10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 

penetapan calon terpilih adalah dengan nomor urut dimana pada sistem ini 

perempuan ditempatkan pada nomor urut terkecil, sehingga perempuan 

memiliki peluang lebih besar untuk dapat duduk di kursi parlemen karena 

pada pasal tersebut menjelaskan bahwa jika tidak ada calon yang memperoleh 

suara 30% dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. 

Sistem tersebut adalah merupakan bentuk dari tindakan affirmative action. 

Namun setelah ditetapkannya putusan MK pembuat Undang-Undang 

menafsirkan bahwa karena penetapan calon terpilih adalah inkonstitusional 

maka pembuat Undang-Undang menggantinya dengan penetapan calon 
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terpilih dengan suara terbanyak. Kemudian lahirlah UU No.8 Tahun 2012 

dalam Pasal 215 menyebutkan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan 

calon yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Maria Farida Indriati, 

dengan digantinya penetapan calon terpilih dari sistem nomor urut menjadi 

sistem suara terbanyak Affirmative Action  semata-mata hanya akan menjadi 

pemanis atau penghias belaka sekalipun sistem suara terbanyak adalah 

perwujudan yang paling tepat untuk memenuhi asas demokrasi.
8
  

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis terdorong untuk meniliti lebih 

lanjut mengenai "Kajian Teoritis Pengaruh Sistem Penetapan Calon 

Terpilih Dengan Suara Terbanyak Terhadap Pemenuhan Hak 

Affirmative Action" 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, Penulis memberikan batasan dan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi 

perempuan untuk memenuhi  hak affirmative action dalam parlemen? 

2. Apakah pengaruh penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak 

terhadap pemenuhan Hak affirmative action? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Obyektif (tujuan yang terkait dengan masalah penelitian) yaitu: 
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a. Untuk mengetahui tentang bagaimana peran partai politik dalam 

meningkatkan partisipasi perempuan untuk memenuhi hak affirmative 

action dalam parlemen. 

b. Untuk mengetahui pengaruh penetapan calon terpilih dengan suara 

terbanyak terhadap pemenuhan Hak affirmative action. 

2. Tujuan Subyektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek 

peneliti) 

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai peran partai politik 

dalam pemenuhan hak affirmative action dan efektivitas sistem suara 

terbanyak dalam mengakomodir hak affirmative action. 

b. Untuk mencari data-data dalam rangka penulisan skripsi guna 

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi 

yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di 

bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan affirmative action 

dalam sistem pemilu karena pada dasarnya affirmative action dibentuk 

dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam 

parlemen sehingga dapat memenuhi perlindungan hak asasi manusia bagi 

perempuan.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

sumbangsih kepada penegak hukum dalam membentuk peraturan 
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perundang-undangan khususnya dalam hal pemenuhan hak affirmative 

action dalam sistem pemilu agar keterwakilan perempuan dalam kursi 

parlemen di Indonesia dapat meningkat sehingga dapat mewakili 

pemikiran feminis dan mengimbangi hegemoni pemikiran-pemikiran laki-

laki dalam kursi parlemen. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

- -                                     
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Pada awal pembentukan negara Indonesia, founding father negara 

Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi 

sebagaimana yang tersirat dalam sila ke empat Pancasila bahwa kerakyatan 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 

Namun pada masa pemerintahan orde baru, Indonesia kehilangan ruh 

demokrasi karena kepemimpinan yang otoriter.
9
 Pasca terjadinya reformasi 

tahun 1998, Indonesia memiliki niat untuk membangun kembali bangsa 

dengan menggunakan sistem demokrasi seutuhnya dengan konsep 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
10

 

Wujud konkrit dari negara yang demokratis adalah dengan 

dilaksanakannya pemilu. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang 

sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara memiliki 

kedudukan yang sama dalam politik dan pemerintahan. Terutama setelah 

berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang HAM sebagai hak-hak yang 

mendasar dan melekat pada diri manusia yang harus dihormati, dilindungi, 

tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun.
11

 Bahwa salah satu 

instrumen HAM adalah baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam bidang politik dan duduk di 

kursi parlemen. Keikutsertaan perempuan untuk duduk di kursi parlemen 

harus didorong oleh pemerintah dengan diikeluarkannya kebijakan affirmative 
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action. Hak Affirmative action merupakan bentuk diskriminasi positif bagi 

perempuan dengan ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 10 Tahun 2008 bahwa:  

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling 

sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” 

 

Dan diperkuat dengan Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2008 bahwa: 

“(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut. 

(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

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

(satu) orang perempuan bakal calon.” 

 

Pada ketentuan tersebut, partai politik berperan aktif untuk 

mewujudkan hak Affirmative Action. Karena sebelum berlangsungnya pemilu 

parpol harus terlebih dahulu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan 

dalam daftar bakal calon dan sekurang-kurangnya 1 dari 3 bakal calon adalah 

perempuan. Selaras dengan hal itu, sistem penetapan calon terpilih 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 juga 

menyertakan partai politik untuk berperan aktif dalam memenuhi hak 

Affirmative Action dengan menyatakan bahwa: 

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan 

kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan 

ketentuan: 

a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 

30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; 

b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih 

banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, 

maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil 

di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurangkurangnya 30% (tiga 

puluh perseratus) dari BPP; 

c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a 

dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih 
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diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara 

calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 

perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% 

(seratus perseratus) dari BPP; 

d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari 

jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang 

belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; 

e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 

30% (tiga puluh perseratus) dari BPP maka calon terpilih ditetapkan 

berdasarkan nomor urut.” 

 

Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tersebut kemudian diperbaharui dengan 

Pasal 215 UU N0.8 Tahun 2012 dengan menyatakan bahwa: 

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan 

kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 

b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, 

penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan 

suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan 

keterwakilan perempuan. 

c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik 

Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon 

berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.” 

 

Pada Pasal 215 UU No.8 Tahun 2012 dengan sistem suara terbanyak 

tidak melibatkan peran partai politik, partai politik seperti kehilangan 

perannya untuk mewujudkan Affirmative Action karena pada sistem suara 

terbanyak lebih bersifat individual dengan sistem proporsional terbuka dimana 

pemilih menggunakan hak pilih dengan cara memilih partai politik dan atau 

calon dari daftar calon yang ada di suatu partai politik. Perolehan kursi partai 

politik didasarkan pada hasil penghitungan suara sah dari setiap partai di 
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daerah pemilihan tertentu, dibagi dengan angka BPP (Bilangan Pembagi 

Pemilu) yang ditentukan berdasarkan jumlah suara sah dan jumlah jatah kursi 

untuk suatu daerah pemilihan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis bermaksud untuk 

meneliti tentang pelaksanaan pemenuhan hak Affirmative Action dalam 

pemilu DPR, DPRD, DPD tahun 2014 dan pengaruh penetapan calon terpilih 

dengan suara terbanyak terhadap pelaksanaan Hak Affirmative Action. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka 

peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji konsep normatif 

tentang permilu, perlindungan hak asasi perempuan dalam bidang politik 

dan affirmative action dalam peraturan perundang undangan, buku, dan 

penelitian ilmiah. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang 

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan pemenuhan 

hak affirmative action di parlemen dan pengaruhnya.   
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3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung 

dari sumbernya, yakni dari penelitian perpustakaan. Penelitian 

perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara 

mempelajari bahan-bahan hukum.  

Adapun bahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, karya tulis 

ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang undangan yang berlaku, 

antara lain: 

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

b) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan (CEDAW) 

c) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

d) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia  

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

f) Undang Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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g) Undang Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

h) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang undangan 

dan dokumen lain yang berhubungan dengan teori pemilu, hak asasi 

manusia, dan affirmative action. 

5. Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan metode analisis data secara normatif 

kualitatif yakni metode yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan menggunakan landasan teori yang 

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian 

dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika skripsi sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
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C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi 

1. Pengertian Demokrasi

2. Prinsip-prinsip Demokrasi

3. Konsep Demokrasi Indonesia

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian 

1. Sistem Pemilu

2. Sistem Kepartaian

C. Tinjauan Umum tentang Perempuan dan Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

3. Affirmative Action

BAB III : ANALISA DAN DATA 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 




