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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah 

darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk 

mewujudkan tujuan negara tersebut. Pemerintahan negara diselenggarakan oleh 

rangkaian kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. 

Perwujudan kekuasaan legislatif mencerminkan nilai-nilai demokrasi sesuai yang 

diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Penerapan nilai demokrasi tersebut memberikan peran yang besar terhadap 

lahirnya sistem perpolitikan nasional yang memberi peluang konstitusional bagi 

kehadiran partai politik. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai 

politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan 

nasional dan daerah. 

 

Pengalaman nasional  dalam  rangkaian  penyelenggaraan  seleksi 

kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilihan umum membuktikan 

keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penerapan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik telah memberikan banyak kontribusi 

dalam membangun perpolitikan nasional. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 oleh 

banyak kalangan, termasuk kalangan internasional, dinilai berhasil. Dengan 

gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai 

sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya 

mencakup penataan partai politik. Peran partai politik memerlukan peningkatan 

kapasitas, kualitas dan kinerjanya agar mewujudkan nilai-nilai, aspirasi dan kehendak 

rakyat. 
 

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem 

perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis 

dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan 

secara berarti maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas 

demokrasi, dan kinerja sistem politik. Oleh sebab itu, dalam rangka menyongsong 

penyelenggaraan Pemilu 2009 dan pemilu berikutnya, kapasitas, kualitas dan kinerja 

partai politik perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2002 tentang Partai Politik. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2002 tentang Partai Politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi. 

 

Fenomena politik saat ini mengisyaratkan partai politik harus sudah melakukan 
pendidikan politik  dengan kadernya Perlunya pendidikan politik ini untuk 
meningkatkan kualitas, kuantitas, kapasitas, dan kompetensi dari para kader politik 
oleh karena itu pendididikan politik yang sesuai dengan kurikulum politik yang 
berdasarkan ideologi pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Kebhineka tunggal 
ika dan Ke NKRIan.  
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2. Sistematika Naskah Akademik 

 
Dalam rangka memudahkan pemahaman, sistematika naskah akademik 

rancangan Undang-undang tentang partai politik disusun sebagai berikut : 

Bab I  pendahuluan  

Bab II kajian teoritis dan praktek empirik 

Bab III kajian kebijakan 

Bab IV landasan  

Bab V jangkauan arah dan materi 

Bab VI penutup 
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Bab II 

kajian Teoritis 

 

Politik dalam bahasa Arab yaitu “siyasyah” yang berarti siasat. Asal mula kata 

poltik yaitu berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota dan “teta” yang 

berarti urusan, dengan politik artinya memiliki hubungan khusus antara manusia yang 

hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas 

kekuasaan, dan akhirnya kekuasaan. 

Ilmu Politik Menurut Robert A. Dahl (1978) yang dikutip oleh Syafiie daam 

bukunya yang berjudul Ilmu Politik yaitu  

“Ilmu politik adalah sudah barang tentu, pelajaran tentang sasat, atau lebih pula disebutkan 

sebagai hal ini sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara, yaitu usaha pembahasan yang 

teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang 

lebih luas dan lebih umum hubungannya.”(Syafiie, 2010) 

Ilmu politik merupakan suatu pelajaran bagaimana cara atau usaha untuk 

mencegah atau menyelesaikan adanya kebingungan, kekacauan yang ada dalam 

masyarakat atau urusan atau masalah kenegaraan lainnya. 

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu 

Politik, Politik pada umumnya dapat dikatakan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-

peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat 

ke arah kehidupan bersama yang harmonis.(Budiardjo, 2017) 

Usaha untuk mencapai hidup yang baik “the good life” dalam pengertian menurut 

Miriam Budiardjo menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut 

proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melakukan tujuan itu. 

Politik menurut Andrew Heywood yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam 

bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik yaitu kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk 

membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang 

mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja 

sama.(Budiardjo, 2017) 

Menurut Asad yang dikutip oleh Hasnawati dalam jurnalnya yang berjudul 

Pendidikan Politik Perempuan Dalam Perspektif Islam,  

“Politik adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, 

mengawasi dan mengendalikan kekuatan dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai 
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tujuan kekuasaan dalam Negara dan institusi lainnya.” (Hasnawati, 2019) 

Menurut Surbakti yang dikutip oleh Yaya Mulyana dalam bukunya Dinamika 

Sistem Politik Indonesia, politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat 

dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang 

kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.(Mulyana & Hidayat, 

2016)  

Politik merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa politik merupakan 

cara seseorang untuk memperoleh kekuasaan. 

 

2.3 Pendidikan Politik 

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai pendidikan salah satunya 

menurut Jhon S. Brubacher yang dikutip oleh Hasnawati dalam jurnalnya yang berjudul 

Pendidikan Politik Perempuan Dalam Perspektif Islam. pendidikan itu dapat diartikan 

sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik dari seseorang dengan manusia 

lainnya dan dengan alam sekitar. (Hasnawati, 2019) 

Pendidikan juga berarti sebagai suatu usaha pengembangan dan kelengkapan 

terhadap semua potensi manusia secara teratur, baik moral, intelektual maupun fisik 

jasmani, oleh dan untuk kepentingan individu dan sosial, diarahkan bagi tujuan akhir 

(tujuan hidup). Pendidikan adalah proses dalam mana potensi-potensi (kemampuan, 

kapasitas-kapasitas) manusia yang sudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan supaya 

disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik oleh alat-alat yang disusun sedemikian 

rupa dan dikerjakan oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan (yakni kebiasaan yang baik). 

Dengan demikian, pendidikan dapat dikatakan sebagai sarana utama 

mengembangkan kepribadian setiap manusia dalam usaha manusia melestarikan hidupnya. 

Kepribadian yang dikembangan melalui pendidikan meliputi keseluruhan atau totalitas 

kualitas diri seseorang yang berhubungan dengan keseluruhan tingkah laku seseorang,cara 

dan corak berpikir, merasa yang telah menjadi kebiasaanya, sikap dan minatnya, cara 

bertindak, berbuat dan dari falsafah hidupnya dan lain sebagainya. (Hasnawati, 2019) 

Semakin melemahnya semangat nasionalisme yang disebabkan oleh adanya 

tarikan globalisme, radikalisme, dan dan lokalisme. Adanya tarikan-tarikan tersebut 

semakin kuat karena pemerintah selama ini gagal mewujudkan cita-cita nasional antara lain 
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membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga memunculkan pra-sangka, 

sentimen dan ketidakpuasan sosial yang luas. 

Menurut Muhammad Arifin Nasution dalam jurnalnya yang berjudul Peranan 

Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan, Menghadapi tantangan 

dan ancaman ke-indonesia-an kita, maka upaya menemukan kembali ke-Indonesia-an 

menjadi suatu kemutlakan. Diperlukan revitalisasi ideologi Pancasila baik melalui praktek 

politik maupun dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan revitalisasi ideologi Pancasila 

tidak saja melalui pendidikan kewarganegaraan yang cenderung sekadar menjadi 

pengetahuan, melainkan juga pendidikan kebangsaan yang lebih bersifat afektif, baik di 

sekolah, pesantren, seminar, maupun pendidikan non-formal untuk orang-orang dewasa 

yang meliputi para pemimpin politik, sosial, budaya dan golongan-golongan strategis 

lainnya. (Nasution, 2012) 

Ada pula persoalan yang umumnya muncul di sebagian besar partai politik yaitu 

pola seleksi, penjenjangan dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih 

memadai. Memang ada beberapa partai politik yang sudah melakukan seperti itu, namun 

sebagian partai politik yang lain belum melakukan secara melembaga. 

Menurut Amirullah dalam jurnalnya yang berjudul Pendidikan Politik 

Perempuan, Fenomena munculnya “kader instan‟ dan ketidaksiapan parpol dalam 

mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan bahwa partai 

politik belum melakukan pola rekrutmen dan pendidikan secara sistematik dan ajeg. Proses 

kaderisasi pun masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi-misi partai politik yang 

bersangkutan, belum sampai pada promosi hasil kaderisasi dan pendidikan politik untuk 

mengisi jabatan-jabatan publik.(Amirullah, 2016) 

Amirullah pun dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa guna menaikkan 

bargaining position, sangat terkait kepada bagaimana kaum perempuan diberdayakan 

dalam segala segi kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Demikian halnya pula 

terkait kepada kesempatan memasuki arena politik.  

Seperti yang dinyatakan oleh Anugerah yang dikutip oleh Amirullah dalam 

jurnalnya yang berjudul Pendidikan Politik Perempuan:  

“Perempuan terdidik dan tingkat intelektual, merupakan syarat mutlak bagi realisasi 

pencapaian keterwakilan yang efektif. Feminisasi politik memiliki aspek korelasi dengan 

tuntutan mencerdaskan kaum perempuan secara fair. Seorang perempuan yang berdiri di 

panggung politik, jika dirinya benar-benar efektif menjadi wakil rakyat, terlebih sebagai 



NASKAH AKADEMIK 

(PEMERINTAH) 
25 JULI 2020 

 7 

 

 

wakil dari kaum perempuan, maka kehadirannya akan memiliki nilai tambah dari tokoh-

tokoh lainnya termasuk dari kaum pria yang mau berjuang untuk kesetaraan gender. Oleh 

karenanya, dalam kejuangannya merebut persamaan kedudukan, dan melenyapkan 

diskriminasi gender, kiranya pula ditumbuhkan secara fair proses pendidikan politik bagi 

kaum perempuan.” 

Dapat dikatakan bahwa pendidikan politik merupakan suatu sarana utama 

mengembangkan kepribadian meliputi keseluruhan atau totalitas kualitas diri seseorang 

yang berhubungan dengan keseluruhan tingkah laku, cara dan corak berpikir, sikap dan 

minatnya, cara bertindak dalam berpolitk. 

Dalam buku Political Education (Patricia) diterangkan bahwa beberapa 

argumentasi untuk mendukung adanya pendidikan politik pada awal perkembangannya, 

antara lain dikemukakan oleh berikut ini.  

1. Nicolas Haines, dalam bukunya Person to Person dia mengajukan pertanyaan "ada berapa 

orang dalam masyarakat kita yang mengetahui bahwa pendidikan mereka itu dapat 

membantu membentuk pikiran mereka tentang isu-isu penting yang ada di luar bidang 

mereka? Berapa banyak orang yang berpendidikan amat yakin akan perannya yang besar 

dalam kehidupan politik dan sosial? Dalam pandangan Haines, adanya spesialisasi di 

pendidikan tinggi membuat orang menjadi kurang kompeten dalam bidang yang ada di luar 

spesialisasi mereka sehingga apabila mereka bukan spesialisasi politik akan membatasi diri 

dalam minat kegiatan politik. Akan tetapi, ternyata masyarakat modern sangat bergantung 

pada kelas menengah berpendidikan yang sedang tumbuh. Dalam sistem demokrasi setiap 

orang harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, akan tetapi proses 

pendidikan tidak mempersiapkan kelas profesional untuk kegiatan partisipasi tersebut. 

2. Robert Stradling memberikan bukti bahwa ternyata lulusan persekolahan tidak mengetahui 

masalah politik.  

3.  Robert Dunn menyatakan bahwa pendidikan politik di persekolahan memiliki tempat yang 

sah dalam kurikulum sekolah karena pengetahuan politik merupakan salah satu syarat 

mutlak menjadikan warga negara yang dewasa. 

2.3.1 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik 

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:57) adalah memberikan 

sumbangan besar bagi berikut ini.  

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur 

kemasyarakatannya. 
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2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam 

menggalang komunikasi politik yang modern. 

M. Nur Khoiron (1999:11) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik, antara 

lain berikut ini.  

1. Mempromosikan perluasan wawasan, kepentingan, dan partisipasi dalam pemerintahan di 

tingkat lokal, provinsi, dan nasional sebagaimana mendukung proses dan tujuan 

perkumpulan-perkumpulan warga di masyarakat sipil.  

2. Memperdalam pengertian tentang dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, ekonomi, 

demokrasi dan konstitusi baik di Indonesia maupun di negara-negara barat.  

3. Menyemaikan komitmen dan keberpihakan yang rasional atau prinsipprinsip dan nilai-nilai 

fundamental sebagaimana terungkap dalam dokumen-dokumen ini, seperti Deklarasi HAM 

beserta konvensi yang menyertai UUD 1945, Pancasila dan Sumpah Pemuda yang telah 

mengikat bersama sebagai sebuah bangsa dan menjadi wahana untuk membangun kinerja.  

4.  Mempromosikan pengertian tentang peran-peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut 

nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang adil, setara dan manusiawi di Indonesia. 

Ustman Abdul Mu'iz (2000) mengungkapkan tujuan politik, yaitu membentuk dan 

menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik.  

1. Kepribadian Politik Kepribadian politik merupakan tujuan pokok proses pendidikan 

politik. Yang dimaksud kepribadian politik yakni sejumlah respons yang dinamis, 

sistematis dan berkesinambungan. Beberapa faktor penting yang memberikan kontribusi 

dalam pengembangan kepribadian politik, yaitu berikut ini. 

a. Sistem politik dilihat dari format dan fungsinya yang memainkan peran penting dalam 

menentukan orientasi politik pada individu.  

b. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan 

kelompok.  

c. Kemampuan dan kecakapan khusus.  

2. Kesadaran Politik Menurut Peter (Ustman, 2000) kesadaran politik adalah berbagai 

pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau 

dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.  

Sedangkan Al-Khumaisi (Ustman, 2000) mendefinisikan kesadaran politik sebagai sesuatu yang 

dimiliki individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan 

kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Apabila kita lihat 
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dari berbagai pendapat di atas maka kita akan mengetahui bahwa kesadaran politik 

mencakup hal-hal berikut. 

a. Pandangan yang komprehensif.  

b.  Wawasan yang kritis.  

c. Rasa tanggung jawab.  

d. Keinginan untuk mengubah, dalam rangka mewujudkan kebebasan atau menghadapi 

berbagai problematika social. 

2.3.2 Bentuk Pendidikan Politik 

Pendidikan politik tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan 

yang dilakukan secara konkret di lapangan atau di tengahtengah masyarakat. Menurut 

Kuntowijoyo (1994:58) mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik, yakni (1) 

pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui 

indoktrinasi, (2) pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui 

pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas. Pendidikan politik yang baik adalah 

pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, 

dan Bahasa. 

2.3.3 Pendidikan dan Kebijakan Negara 

Berkaitan dengan peran Pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang 

menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan Pendidikan yaitu 

: Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa 

keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup 

penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap  modern. Menurut 

pengalaman negara – negara di barat, lembaga Pendidikan formal system persekolahan 

merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan 

keahlian, serta menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses 

pembangunan. Bukti – bukti menunjukan adanya kaitan yang erat antara Pendidikan formal 

seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, 

tesis, human investment , yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih 

menguntungkan memiliki economic rate of return  yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

investasi bidang fisik.  

  Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan Pendidikan 

dalam pembangunan adalah (1) mengembangkan kompetensi individu; (2) Kompetensi 

yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; dan (3) secara 
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umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga 

masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, Pendidikan harus 

diperluas secara besar – besaran dan menyeluruh, kalua suatu bangsa menginginkan 

kemajuan.  

2.4 Partisipasi 

Istilah partisipasi yang diambil dari bahasa Inggris, “participation” yang secara 

umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-

aktivitas tertentu. 

Menurut Marbun yang dikutip oleh Primandha Sukma dalam jurnalnnya yang 

berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum dalam Kamus 

Politik, partisipasi adalah ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam 

mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar. 

(Sukma & Wardhani, 2018) 

2.5 Partisipasi Politik 

Menurut Kaelola yang dikutip oleh Primandha Sukma dalam jurnalnnya yang 

berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum,  

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara 

aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan 

keputusan, dan ikut partai politik.” (Sukma & Wardhani, 2018) 

Menurut Davis dalam Sastroadmojo yang dikutip oleh Primandha Sukma 

dalam jurnalnnya yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan 

Umum, partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk 

memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung 

jawab padanya. (Sukma & Wardhani, 2018) 

Menurut Miriam Budiardjo yang dikutip oleh Andrias Darmayadi dalam 

jurnalnya yang berjudul Pergerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Partisipasi Politik: 

Partisipasi Otonom Atau Mobilisasi mendefinisikan partisipasi politik secara umum 

sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau 

tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). (Darmayadi, 2000) 

Menurut Rahman yang dikutip oleh Bambang Mudjiyanto dalam jurnalnya 

yang berjudul Literasi Internet Dan Partisipasi Politik  Masyarakat Pemilih Dalam 
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Aktifitas Pemanfaatan Media Baru Partisipasi  politik  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  

seseorang  atau  sekelompok  orang untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik  

seperti  memilih  pemimpin  negara  atau upaya-upaya   mempengaruhi   kebijakan   

pemerintah. (Mudjiyanto, 2012) 

Dari   pengertian partisipasi  politik  tersebut,  ada  beberapa  kriteria  yang  

dikemukakan  untuk  menyebut  suatu kegiatan sebagai bentuk partisipasi politik : (1) 

Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi 

partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif  dan  bukan  

subyektif.;  (2)  Kegiatan  politik  warga  negara  biasa  atau  orang-perorangan sebagai   

warga   negara   biasa   yang   dilaksanakan   secara   langsung   maupun   tidak   langsung 

(perantara).;   (3)   Kegiatan   tersebut   bertujuan   untuk   mempengaruhi   pengambilan   

keputusan pemerintah  baik  berupa  bujukan  atau  dalam  bentuk  tekanan  bahkan  

penolakan,  juga  terhadap keberadaan  figur  para  pelaku  politik  dan  pemerintah.;  (4)  

Kegiatan  tersebut  diarahkan  kepada upaya  mempengaruhi  pemerintah  tanpa  peduli  

efek  yang  akan  timbul,  gagal  atau  berhasil;  (5) Kegiatan  yang  dilakukan  dapat  melalui  

prosedur  yang  wajar  dan  tanpa  kekerasan  (konvensional) maupun  dengan  cara  yang  

di  luar  prosedur  yang  wajar  (tak  konvensional)  dan  berupa  kekerasan (violence). 

 

2.6 Partisipasi Politik Perempuan 

Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan 

adanya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak untuk proses 

pengambilan sebuah kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum 

perempuan. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang memiliki jumlah 

memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan 

laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan.  

Hadirnya perempuan dalam politik dapat melaksanakan komunikasi politik dalam 

memperjuangkan hak perempuan dan anak. Perempuan dalam politik berperan mengawal 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi anggota Perempuan dalam pelaksanaan 

tugas legislasi, pengawasan dan anggaran serta anggota perempuan mampu berperan dalam 

pengambilan keputusan di lingkungan politik. 

Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik sangat membantu masa 

depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan 

potensi kaum perempuan. 
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Menurut Warjiyati yang dikutip oleh Anifatul Kiftiyah dalam jurnalnya yang 

berjudul Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia,  

“Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari 

berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen, 

dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, 

baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu 

kebijakan. Secara umum, perempuan mempunyai hak untuk dapat aktif berpartisipasi di 

masyarakat termasuk dalam bidang politik yang mempunyai pengaruh sangat besar 

terhadap terciptanya suatu produk kebijakan.” (Kiftiyah, 2019) 

Ann Philips dalam Soetjipto (2011) yang dikutip oleh Anifatul Kiftiyah dalam 

jurnalnya yang berjudul Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia menyatakan 

bahwa: 

“Partisipasi politik kaum perempuan tidak hanya pertarungan idea atau gagasan, akan tetapi 

harus diartikan lebih dari itu, bahwasannya keterlibatan perempuan dalam ranah politik 

memiliki makna tersendiri. Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para aktor 

politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting dibahas. 

Adapun prinsip peran keterwakilan tidak hanya bertujuan untuk mewakili kelompok 

tertentu, akan tetapi konsep keterwakilan yang ada di dalamnya tentang masalah responsif 

dan akuntabilitas.” (Kiftiyah, 2019) 

Maka untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan politik, dan 

meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif kerja bersama 

adalah kunci  

 

2.7 Politik Perempuan di Mata Islam 

Politik di dalam bahasa arab dikenal dengan istilah siyāsah adalah mengurusi 

urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum 

muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan 

melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka.  

Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi 

urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasehati pemimpin yang 

mendurhakai rakyatnya. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. 

Berkaitan dengan persoalan ini Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang bangun dipagi 

hari dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang 
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bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari 

golongan mereka.” (HR.Al Hakim). Pada kesempatan lain, Rasulullah ditanya tentang jihad 

apa yang paling utama, Beliau menjawab: “Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa 

durhka.” (HR.Ahmad). 

Jawad yang dikutip oleh Anifatul Kiftiyah dalam jurnalnya yang berjudul 

Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia menyatakan bahwa, Pengakuan Islam 

terhadap pentingnya kaum perempuan dalam tatanan masyarakat sosial dibuktikan dengan 

diberikannya hak-hak politik terhadap kaum perempuan yang menunjukkan bahwa 

kedudukan kaum perempuan menjadi bermartabat dan mulia. Adapun hak-hak politik kaum 

perempuan adalah hak untuk berbicara atau mengutarakan pendapat. Dalam Al-qur’an 

terdapat dua ayat yang menuliskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melakukan 

musyawarah, yaitu dalam QS. Al-Syura ayat 38 dan QS. Al-Imran ayat 159. Dalam ayat 

tersebut tidak menyebutkan gender khusus untuk melakukan musyawarah. (Kiftiyah, 2019) 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan 

bagi perempuan untuk aktif dan ikut andil dalam bidang politik. Adapun teladan-teladan 

kaum perempuan pada masa itu adalah Shafiyyah bibi Nabi Muhammad SAW yang 

berperan aktif dalam mengikuti beberapa pertempuran.  

Hasnawati dalam jurnalnya menyatakan Berbagai fakta-fakta yang terjadi saat 

ini, para aktivis perempuan telah menjadikan perjuangan politik mereka berfokus pada tiga 

hal, yakni: pertama, seputar kepemimpinan wanita dalam kekuasaan; kedua, tuntutan kuota 

perempuan dalam perlemen; ketiga, tuntutan independensi hak suara perempuan dalam 

pemilu. Tiga isu tersebut dianggap sangat strategis karena, menurut logika mereka, 

besarnya akses ke dalam lingkaran kekuasaan dan legislasi inilah yang akan menjadi jalan 

bagi munculnya perubahan struktur masyarakat kearah yang lebih equal dan egaliter.  

Dalam struktur masyarakat yang demikian, aspirasi perempuan dipastikan akan 

senantiasa mewarnai setiap kebijakan publik yang diterapkan. Dengan demikian, pada 

akhirnya persoalan-persoalan krusal yang selama ini dihadapi perempuan pun akan secara 

otomatis terselesaikan.(Hasnawati, 2019) 

Islam sering menjadi sasaran bidik untuk dihujat, terutama karena keberadaan 

wacana fiqih perempuan yang dianggap rentan ‘pemlesetan’, serta kental dengan semangat 

misogini(anti perempuan\pemihakan kepada laki-laki). Misalnya saja konsep Islam tentang 

masalah poligami, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dan kekuasaan, hijabisasi 

perempuan di kehidupan umum, konsep nuyus, dan lain-lain. Tidak aneh jika tuntutan, 
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untuk melakukan reinterpretasi dann rekonstruksi nash-nash fikih perempuan juga menjadi 

hal yang mengemuka. 

Jika diceramati, terkristalnya keyakinan bahwa persoalan-persoalan perempuan 

akan terselesaikan manakala perempuan terjun langsung ke tataran kebijakan publik dan 

politis sangat dipengaruhi oleh wacana pemikiran demokrasi kapitalistik yang kini 

mendominasi kultur masyarakat kita. Sebagaimana diketahui, dalam praktek kehidupan 

masyarakat demokratis, konsep kebebasan individu menjadi hal yang sangat ditekankan, 

sekalipun pada faktanya, masyarakat demokratis yang sesungguhnya tidak akan pernah 

terwujud, kecuali pada masyarakat Yunani kuno yang merupakan Negara kota dengan 

jumlah penduduk sangat sedikit. Oleh karena itu, untuk menjembatani kemustahilan ini, 

demokrasi mengharuskan adanya sistem perwakilan. Aspirasi individu-individu rakyat 

dalam masyarakat kemudian ditampung dan dipresentasikan oleh wakil-wakil mereka di 

parlemen. 

Hanya saja, secara faktual tidak mungkin aspirasi masyarakat yang berbeda-beda 

itu dipersatuakan, mekanisme mayoritas menjadi penentu dalam proses pengambilan 

keputusan. Tentu dengan asumsi, bahwa keberadaan para wakil tersebut benar-benar 

mereprensentasikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Masalahnya, seperti disinyalir 

oleh alexis de Tocqueville yang mencermati fakta penerapan demokrasi di Amerika, prinsip 

mayoritas ini sering berubah menjadi tirani mayoritas. Akibatnya, kekuasaan mayoritas ini, 

mau tidak mau, harus digandengkan dengan jaminan atas perlindungan HAM, kebebasan, 

keterbukaan, dan keadilan dalam kesetaraan. Itulah mengapa saat ini kita melihat bahwa 

ide kesetaraan, kebebasan berpikir, kebebesan bertindak, berpendapat dan beragama 

menjadi tolak ukur untuk menilai demokratis tidaknya suatu masyarakat. 

Cara pandang inilah yang mendasari langkah perjuangan aktivis perempuan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Setidaknya mereka melihat 

bahwa demokrasi telah memberi harapan yang besar bagi kaum perempuan untuk 

menentukan nasibnya sendiri. Persoalannya, kultur yang ada selama ini mereka anggap 

tidak memberi ruang gerak yang besar bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan 

dirinya berkiprah dikancah publik, terutama di dunia politik. Oleh karena itu, tujuan 

terpenting para aktivis perempuan dalam perjuangannya adalah membongkar penghalang 

budaya yang selama ini kokoh mengurung kaum perempuan dalam apa yang disebut 

sebagai “wilayah domestik”, sekaligus membebaskan mereka untuk berkiprah seluas-

luasnya di sektor publik. Sebab. Bagi mereka, keberadaan perempuan dalam wilayah 
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domestik dianggap tidak produktif secara materi. Membuat perempuan lemah secara 

ekonomi, bergantung pada suami, dan ujung-ujungnya mereka tidak punya bargaining 

position dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam skala mikro (rumah tangga) 

maupun skala makro (masyarakat dan negara). 

Untuk itu, mereka melakukan berbagai upaya straegis yang mereka anggap bisa 

mengubah kultur tidak adil tersebut, yakni dengan masuk kedalam lingkaran kekuasaan dan 

legislasi. Sebab, dalam sistem demokrasi, legislasi dan kekuasaan yang secara sederhana 

didefinisikan sebagai control terhadap sumberdaya dan ideologi, merupakan aspek yang 

sangat menonjol dan menentukan corak masyarakat. Sementara itu, konsep mengenai 

mekanisme mayoritas yang inheren pada sistem ini telah telah pula mengilhami munculnya 

logika feministik yang menyebutkan, bahwa jika mayoritas kekuasaan dan legislasi 

didominasi oleh kaum perempuan, atau setidaknya imbang, dipastikan perspektif 

perempuan akan berpengaruh secara signifikan dalam produk-produk keputusan dan 

kebijakan yang dikeluarkan. Dengan begitu, perempuan yang selama ini menjadi obyek dan 

bahkan menjadi korban kebijakan akan bisa terlindungi. 
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BAB III 

KAJIAN KEBIJAKAN 

 
1. Inpres No. 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Yang 

Menyatakan Bahwa : Tujuan Pendidikan Politik adalah memberikan pedoman kepada 

generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sedangkan tujuan Pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi 

muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu untuk membangun manusia Indonesia 

seutuhnya.  

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pokok – Pokok Kedudukan dan 

Peranan Perempuan  

3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Perundang- undangan yang menyertainya.  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Umum 

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 31 Tahun 2002 Tentang  Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Suara Dalam Pemilihan Umum 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi 

Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan 

Pengarustamaan Gender Dalam Pendidikan Politik Pada Pemilihan Umum 
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BAB IV 

LANDASAN 
 

1. Dasar Filosofis 

 
Penyempurnaan sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada 

khususnya merupakan agenda kolektif bangsa kita, maka ada dua strategi 

penyempurnaan yang bisa dilakukan, yaitu (1) penyempurnaan yang bersifat 

mendasar yang memerlukan perubahan atau amandemen kembali atas UUD 1945; 

dan (2) penyempurnaan yang bersifat bertahap melalui perbaikan dan atau revisi 

terhadap segenap perundang-undangan bidang politik. Idealnya penyempurnaan 

tersebut semestinya dilakukan secara mendasar sekaligus. Namun karena berbagai 

pertimbangan obyektif seperti fisibilitasnya (feasibility), dan risiko serta cost politik 

yang mungkin diakibatkannya, maka penyempurnaan secara bertahap melalui revisi 

UU Politik adalah pilihan yang paling realistik. 
 

Dalam rangka penyempurnaan secara bertahap yang bersifat jangka pendek, 

paling kurang dilakukan penataan dan penyempurnaan untuk mewujudkan sistem 

politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif, yaitu 

penyempurnaan sistem kepartaian. 

 
2. Dasar Sosiologis. 

 
Pengalaman sejarah kepartaian di Indonesia sejak era reformasi menunjukkan 

bahwa problematik bahwa ketentuan electoral threshold yang diberlakukan 

menghasilkan proses politik yang dipandang dan berdampak dalam parlemen pada 

rendahnya produk legislasi, lemahnya fungsi pengawasan, serta tidak begitu 

efektifnya kerja keparlemenan secara umum. Secara teoritis, tingkat fragmentasi 

partai - dalam hal ini jumlah partai - merupakan faktor yang menentukan struktur 

persaingan antarpartai, interaksi dan stabilitas pemerintahan. Sementara itu tingkat 

polarisasi partai – yakni jarak ideologis antarpartai - menentukan kualitas stabilitas 

politik, konflik, dan loyalitas pemilih terhadap partai. Dengan demikian tingkat 

fragmentasi dan polarisasi partai yang rendah cenderung menjadikan tata-kelola 

pemerintahan lebih mudah dan efektif bagi eksekutif, dan sebaliknya tingkat 

fragmentasi dan polarisasi partai yang tinggi cenderung memperlemah tata-kelola 

pemerintahan, serta mempersulit dicapainya konsensus, baik di antara partai-partai, 

maupun antara parlemen dan pemerintah16. 

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem 

perwakilan yang kuat, dan sistem pemilu mendorong terbentuknya sistem multipartai 

dengan tingkat fragmentasi (jumlah partai) dan polarisasi (jarak dan pengelompokan 

ideologis antarpartai) yang rendah, atau sekurang-kurangnya tingkat fragmentasi dan 

polarisasi partai sedang. Selain faktor sistem kepartaian, kualitas institusionalisasi 

partai-partai secara internal dan kualitas kepemimpinan partai juga sangat 

menentukan efektifitas kerja partai dan sistem kepartaian di dalam sistem demokrasi. 

Oleh karena itu penyempurnaan sistem kepartaian harus dipandang sebagai agenda 

tak terpisahkan dari upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial di satu 

pihak dan penguatan sistem perwakilan di lain pihak. Di samping itu untuk 
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mendukung presidensialisme yang kuat dan efektif maka sistem kepartaian yang 

dihasilkan pemilu semestinya mengkondisikan terjadinya koalisi antarpartai dengan 

basis ideologi dan atau platform politik yang sama atau mendekati sama. 

 
Sehubungan dengan keinginan untuk membuat sistem kepartaian dapat 

memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak ada empat sasaran 

yang menjadi tujuan dari penyempurnaan sistem kepartaian melalui UU Partai Politik 

perlu dilakukan. Keempat sasaran itu adalah (1) mengkondisikan terbentuknya sistem 

multipartai sederhana; (2) mendorong terciptanya pelembagaan partai yang efektif 

dan kredibel; (3) mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis 

dan akuntabel; dan (4) mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada 

tingkat akar-rumput. 
 

Pengalaman dalam pemilu legislatif 2004 memberlakukan sistem perwakilan 

proporsional, yang dalam implementasinya menunjukkan peran partai politik sangat 

dominan dibanding dengan peran konstituen dalam perolehan kursi di lembaga 

perwakilan rakyat. Nilai-nilai demokrasi pada dasarnya memberi arah bagi adanya 

keseimbangan yang proporsional peran partai politik dengan suara konstituen. 

Arahan demokrasi yang demikian akan mampu menyerap aspirasi politik rakyat 

terutama konstituennya dalam memberikan kontribusi yang berkualitas dan signifikan 

bagi kesejahteraan rakyat. 

 

Dalam konteks pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang lalu diberikan peluang kepada partai-partai politik yang 

tidak mememuhi persyaratan untuk bergabung dalam mengusung bakal calon 

presiden dan wapres atau bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam 

pelaksanaannya adakalanya terjadi perilaku politik gabungan partai pengusung bakal 

calon presiden dan wapres atau bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

yang harusnya konsisten dalam melaksanakan kesepakatan dengan mendukung 

kinerja calon terpilih sampai habis masa jabatannya, karena dukungannya itu 

mengandung makna etika politik dan etika berdemokrasi. Dalam kenyataannya tidak 

terjadi seperti yang digambarkan seperti tersebut di atas. Makna etika politik dan etika 

demokrasi inilah yang diharapkan memberikan dorongan pada partai politik untuk 

memperkuat kinerja calon terpilih dalam melaksanakan jabatannya. 
 

3. Dasar Yuridis 

 
Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan pilihan politik yang sudah 

tepat jika dikaitkan dengan rentang geografis Indonesia yang begitu luas, sangat 

heterogen secara politik dan kultural, serta obsesi desentralisasi pemerintahan dan 

otonomi luas bagi daerah. Apalagi jika dihubungkan dengan pengalaman sejarah 

bangsa yang hampir selalu diwarnai instabilitas politik, dan kebutuhan bangsa akan 

mekanisme dan sirkulasi kepemimpinan yang lebih pasti dan terukur. 

Pengembangan kehidupan politik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

telah melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang 

menempatkan partai politik sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat yang 

penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi 

kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran. Bahwa Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dalam pelaksanaan dari pengalaman selama ini 
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telah menjurus kepada keinginan untuk dilakukan perubahan karena sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan. 

Demikian pula halnya dengan pelaksanan Pemilihan Umum berdasarkan UU 

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam 

pelaksanaan pemilihan umum tersebut menunjukan peran dan dinamika parti politik 

yang pada akhirnya menimbulkan problematika yuridis, ketika pada gilirannya akan 

memberikan peran politik dalam pemilu 2009. Keterkaitan itulah UU Nomor 31 Tahun 

2002 tentang Partai Politik harus dilakukan penyempurnaan. 

Dalam kaitan dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, peran partai politik yang mengusung 

calon Presiden dan Wakil Presiden belum terlihat adanya dukungan terhadap 

penguatan kinerja kepresidenan selama masa jabatannya pada satu segi, sedangkan 

pada segi lain UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) telah memberikan dasar yang kuat bagi 

adanya gabungan partai politik. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai 

Politik tidak terdapat pengaturan mengenai hal ini. Untuk melaksanakan dasar 

konstitusional tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU partai politik. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penyempurnaan UU Nomor 31 

Tahun 2002 tentang Partai Politik pada prinsipnya mempunyai dasar yuridis yang 

relevan dengan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, 

UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden. 
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BAB V 

JANGKAUAN ARAH DAN MATERI 

 
a. Arah Kebijakan 5 Tahun Ke Depan 

 Penguatan kapasitas SDM perempuan politik agar memiliki posisi tawar yang kuat baik 

di internal maupun ekternal partai politik. Penguatan kapasitas kepemimpinan politik 

perempuan melalui penyelenggaraan Diklat, sekolah politik, pembuatan buku panduan, 

modul pendidikan politik, serta beragam training politik dan capacity building di seluruh 

Indonesia untuk siap menjadi Caleg, Cakada, dan kepemimpinan publik lainnya serta 

memenangkan kompetisi tersebut. Mengutamakan moral, etika dan spiritual dalam 

melakukan aktivitas politik sehingga menghadirkan politik yang kondusif untuk 

perempuan.  

 Sistem manajemen organisasi (POPAO) sesuai dengan Good Organization 

Governance.Membangun kepeloporan perempuan dalam mengatasi persoalan sosial 

kemasyarakatan bangsa mulai dari kepeloporan perempuan di tingkat desa.Memastikan 

terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dalam bidang politik melalui advokasi RUU 

Penyelenggaraan Pemilu. Melakukan pengawalan dan advokasi terhadap peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan publik yang berpihak pada terpenuhinya hak-hak 

perlindungan hak-hak perempuan. 

 Menjadi fasilitator komunitas perempuan dalam mengakses program program 

pembangunan yang memberikan yang terkait dengan kepentingan perempuan. 

Membangun sinergi dan jaringan secara regional dan internasional melalui inisiasi 

pembentukan kaukus perempuan politik tingkat Asean (Asean Woman in Politic Caucus). 

 

b. Landasan Yuridis 

 Konferensi Perempuan se-Dunia ke II di Kopenhagen (29 Juli 1980) melahirkan 

(Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).  Secara tegas hak 

perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi CEDAW. Diratifikasi oleh 

Pemerintah Indonesia UU No 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan 

Konvensi Perempuan pada 24 Juli 1984.  

 Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 23 (Sidang ke-16 Tahun 1997); tentang 

Perempuan dalam Kehidupan Publik:  

1. menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara, prinsip-

prinsip Konvensi yang berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan; 

2. menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi 

terhadap perempuan; 

3. Melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara untuk 

menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki;  

4. adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki 

jabatan publik yang didasarkan atas  

5. pemilihan (public elected positions). 

 

 

 

c. Peluang Dan Tantangan 
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 Tantangan yang mendasar dalam keterlibatan perempuan di dalam politik :  

1.  Politik hanya urusan laki-laki  

2. Politik adalah arena yang keras dan tidak resik, tak jujur, sering membuat 

perempuan menjauh dan enggan terlibat 

3. Kesenjangan partisipasi perempuan dalam politik bersumber dari ketimpangan 

struktur sosiocultural masyarakat yang masih bias gender.  

4. Lemahnya dukungan baik internal maupun external dalam mendukung perempuan 

di bidang politik.  

 

d. Masalah Empiris 

 Terdapat kesenjangan politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan 

struktur sosial budaya masyarakt sehingga perempuan sudah terbiasa tidak percaya diri 

dalam hal-hal tertentu, terutama di dalam bidang-bidang yang biasanya di dominasi laki-

laki: politik Perempuan masih mengalami diskriminasi, baik diskriminasi kultural 

maupun struktural.  

1. Diskriminasi kultural:  

     bersumber dari tradisi masyarakat Indonesia yang bersifat  

     patriarkis dan dari doktrin-doktrin agama.  

2. Diskriminasi struktural:  

     terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang 

     membakukan peran gender perempuan hanya sebatas di  

     ranah domestik dan beberapa peraturan daerah yang tidak 

     ramah terhadap perempuan dengan justifikasi agama 

 

e. Hasil studi Menunjukkan Keterwakilan Perempuan Penting 

1. Dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk, 

yang merupakan bangunan teoretis yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan 

konstituennya.  

2. Kedua; dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama 

halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat.  

3. Ketiga; , dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan 

intelektual perempuan.  

4. Keempat; dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjuk kan 

bahwa bila  perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka 

kepentingan  

5. mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. 

 

Salah satu penelitian tentang keterwakilan perempuan di antaranya menunjukkan bahwa 

tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan 

perempuan dalam lembaga-lembaga yang    anggotanya dipilih adalah:  

1. Sistem pemilu;  

2. Peran dan organisasi partai-partai politik;  

3. Penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (aksi afirmatif atau diskriminasi 

positif) yang bersifat wajib atau sukarela. 

 

f. meningkatkan keterwakilan dan posisi serta komposisi perempuan di lembaga 

legislatif secara proporsional 
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  Perubahan undang-undang yang ada telah memadai untuk mendukung peran 

perempuan dalam Pemilu dan ingin maju menjadi anggota Parlemen. Usaha yang masih 

perlu dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan harus 

diupayakan, antara lain seperti rekrutmen caleg perempuan harus lebih dari 30%.  

  Pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas 

politisi perempuan dan secara terus menerus meningkatkan kader perempuan melalui 

organisasi dalam partai politik. Pendampingan caleg perempuan diperlukan dalam masa 

pra dan pasca pemilu, juga menganjurkan perempuan untuk berani mengambil posisi 

kunci dalam partai. 

  Untuk meningkatkan Keterlibatan dan Keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif antara lain: perbaikan mekanisme pemilu (UU, PERPU, dll), perbaikan sistem 

Pemilu, perempuan masuk kedalam BAPILU, dan kesadaran gender (gender 

mainstreaming) bagi semua partai peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu.  

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan dan posisi serta komposisi 

perempuan di lembaga legislatif secara proporsional adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan: 

2. Memelihara kesatuan bangsa dan keutuhan negara (kesbang) 

3. Menyempurnakan peraturan perundang-perundangan untuk mendukung 

keterwakilan, peran dan posisi perempuan 

4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan agar cerdas dan mampu serta terampil 

dalam politik 

Selain itu adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan dan posisi 

serta komposisi perempuan di lembaga legislatif secara proporsional adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Partai yang mampu membenahi kelembagaan dengan menghadirkan 3 hal yakni : 

 

a. Ideologi dan platform sebagai basis program serta visi dan misi bagi semua anggota.  

b. Mekanisme rekruitmen dan pengelolaan keanggotaan atau kader  yang  professional 

serta memiliki penjenjangan karir politik yang jelas.  

c. Mekanisme pemilihan dan penetapan calon yang     demokratis dan berbasis pada 

kompetensi.  

 

2. Menghadirkan makna sesungguhnya affirmatif action pencalonan perempuan dengan 

mendorong pengaturan pencalonan perempuan melalui kaderisasi dan kelembagaan 

internal partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai untuk perempuan.  

 

3. jika memang pendanaan oleh negara dilakukan, maka harus dialokasikan untuk 

pendidikan politik dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik seperti pada 

poin kedua di atas, dan mendorong partai politik harus terbuka dan tidak berlaku 

diskriminatif sebagai konsekuensi penggunaan anggaran negara.  
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4. data identifikasi wilayah (kabupaten/kota; dapil) yang tinggi suara untuk caleg 

perempuan berdasar hasil pemilu 2014 dan 2019, akan berguna bagi strategi 

penempatan caleg perempuan pada wilayah potensial tersebut. 

 

g. Pelaksanaan Partisipasi Politik Perempuan 

a. Kerjasama dari berbagai pihak: diawali dengan koordinasi dan komunikasi; 

penyebaran informasi tentang perempuan di arena politik pada komunitas masing-

masing. 

b. Melakukan sosialisasi tentang perlu dan pentingnya kehadiran perempuan di kanca 

politik sesuai komitmen Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

c. Evaluasi untuk menilai dan memposisikan apa yang telah dilakukan dengan 

keberhasilan dan kegagalannya. Temuan menjadi masukan berharga bagi 

kesinambungan program peningkatan partisipasi politik perempuan. 

d. Pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya partisipasi dan keterwakilan 

perempuan dan perempuan di dalam politik.  

 

h. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan 

a. secara politics of presence (keterwakilan secara jumlah orang).  

b. secara politics of ideas (kebijakan yang memikirkan/mengutamakan kesejahteraan 

perempuan) bagi kepentingan perempuan sebagai bagian penduduk suatu negara.  

 

 Startegi untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam 

pemilu melalui peraturan perundang-undangan yang baik, yang menyangkut proses 

internal partai politik maupun UU Pemilu. Menyadarkan seluruh potensi bangsa 

bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

khususnya di bidang politik. Menyamakan persepsi tentang tanggung jawab 

perempuan, khususnya para aktivis partai politik terhadap tuntutan kebutuhan serta 

tantangan dan peluang bangsa indonesia. Melakukan kajian dan penelitian serta 

mengimplementasikan isu-isu aktual dalam berbagai aspek kehidupan 

 

 Pendidikan politik yang dilakukan pada saat sekarang harus relevan dengan 

perkembangan global yang sedang melanda seluruh dunia, setidaknya untuk saat ini isu 

kontemporer yang harus dimaknai oleh pendidikan politik, antara lain mengenai Demokrasi, 

Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup. 

 

a. DEMOKRASI 

Ide demokrasi ini erat kaitannya dengan pengembangan civil society di 

Indonesia, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif warga 

negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat 

yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya maka tidak dapat 

dipungkiri pentingnya pendidikan politik khususnya mengenai pendidikan demokrasi bagi 

warga negara. 

Implikasi dari pandangan tersebut maka diperlukan pendidikan  yang baik yang 

memungkinkan warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung 

jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan tersebut menurut Gandal 
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dan Finn (1999:3) pendidikan yang bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan dan 

praktik demokrasi, akan tetapi juga menghasilkan warga negara yang berpendirian 

teguh, mandiri,  memiliki sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan 

(futuristik). Namun, hal tersebut bukan berarti pendidikan demokrasi sebagai mata 

pelajaran yang terisolasi, akan tetapi harus dikaitkan dengan pelajaran lainnya. 

  Berkenaan dengan hal di atas maka menurut Gandal dan Finn (1999:45) perlu 

dikembangkan model school-based democracy education. Model tersebut, antara lain: 

1. Perhatian cermat diberikan kepada the root and branches of the democratic idea, atau 

landasan dalam bentuk-bentuk demokrasi; 

2. Adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi how the 

ideas of democracy have been translated into institutions and practices around the 

world and trough the ages - bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam 

bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan dunia dalam berbagai 

kurun waktu. Dengan demikian, siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan 

dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu; 

3. Adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah 

demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan 

kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam beberapa kurun waktu; 

4. Tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang 

diterapkan di negara-negara di dunia sehingga para siswa memiliki wawasan yang 

luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks. 

Ernest Gellner menyatakan (Syaifulllah Syam, 2003:202) bahwa prakondisi yang 

harus diciptakan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis adalah melibatkan 

peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi tersebut. Untuk itu, peran 

pendidikan demokrasi sangat penting untuk mencapai kondisi ideal kehidupan 

demokrasi tersebut. 

  Dalam pandangan Huntington (1982) model demokrasi terbaik meliputi 3 tahap 

substansial berikut ini. 

1. Perumusan dan pengembangan identitas nasional. 

2. Pengembangan pranata atau kelembagaan politik yang efektif. 

3. Partisipasi politik. 

Selain itu juga, menurut Albert Hasibuan (Kompas, 20 Mei 2002) bahwa 

demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi yang mengutamakan 

pembicaraan dan perundingan, bukan tekanan-tekanan, di mana satu pihak bisa 

mengajukan pendapatnya serta mendengarkan rasa kekhawatiran satu sama lain. 

Sasaran pendidikan demokratis adalah menghasilkan warga negara yang bebas, 

mau bertanya dan analitis dalam pandangan mereka, tapi memahami ajaran dan praktik 

demokrasi. 

 

 

 

  

b. HAK ASASI MANUSIA 

Berbicara mengenai hak asasi manusia, artinya kita masih juga membicarakan 

demokrasi. Hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang terpenting dalam 

demokrasi. 
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Isu mengenai hak asasi manusia merupakan isu yang selalu berkembang dan 

menarik untuk dibicarakan. Di sinilah tugas pendidikan politik untuk memahamkan 

kepada semua warga negara tentang hak asasi manusia, mulai dari sejarah awal 

munculnya hak asasi manusia sampai perkembangan hak asasi manusia saat sekarang. 

Tidak sedikit terjadi perdebatan dan penolakan antara satu warga negara dan 

warga negara lainnya dalam membicarakan hak asasi manusia, misalnya suatu tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang dianggap melanggar aturan atau norma-norma tertentu, 

di sisi lain orang yang melakukan perbuatan tersebut menganggap apa yang 

dilakukannya merupakan hak asasi yang dimiliki oleh dirinya. Pendidikan politik dalam 

mengangkat isu hak asasi manusia setidaknya menjelaskan hak-hak dasar yang harus 

dimiliki oleh setiap manusia, yang mau tidak mau harus dimiliki dan tidak boleh ada yang 

menghalanginya, antara lain berikut ini. 

1. Kebebasan Berbicara dan Berpendapat 

Menurut Patrick Wilson (pencipta serial TV Kanada The Struggle of Democracy) bahwa 

"demokrasi adalah komunikasi orang berbicara satu sama lain tentang masalah bersama 

mereka dan membentuk suatu nasib bersama. Sebelum rakyat dapat memerintah 

sendiri, mereka harus bebas menyatakan pendapat mereka. 

2. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 

Kebebasan berserikat Kebebasan beragama dan berkeyakinan maksudnya adalah tak 

seorang pun diwajibkan mengakui agama tertentu atau kepercayaan lain mana pun yang 

bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Banyak negara demokratis telah secara 

resmi menetapkan agama atau kepercayaan tertentu dengan dukungan negara, namun 

kenyataannya hal tersebut tidak membebaskan pemerintah dari tanggung jawab untuk 

melindungi individu yang agama dan kepercayaannya berbeda dengan agama resmi 

yang didukung pemerintah. 

3. Kebebasan berserikat 

4. Mendapat perlindungan yang sarna dalam pandangan hukum, termasuk di dalamnya 

mendapatkan pengadilan yang jujur. 

 

c. LINGKUNGAN HIDUP 

Berbicara masalah lingkungan hidup berarti membicarakan alam yang ada di 

sekitar kita. Sungguh apabila memperhatikan alam sekitar kita sekarang sangat 

memprihatinkan. Tidak jarang ada pihak-pihak yang hanya menyalahkan pemerintah 

sang pengambil kebijakan sebagai penyebab kerusakan alam karena terkadang 

kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan yg seharusnya. Namun, apabila kita secara 

objektif dalam melihat kerusakan alam ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan 

tugas semua pihak yang ada di sekitar kita termasuk sebagai pendidik. Pendidik bukan 

hanya yang berkaitan dengan pelajaran biologi, geografi maupun pelajaran lain yang 

berkaitan dengan alam secara langsung. Pendidikan politik yang diberikan pun akan 

berperan penting dalam menyoroti permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar 

kita. 

Dalam penelitian ini luaran yg di capai adalah draf kurikulum pembelajaran 

pendidikan politik dan model pembelajaran bagi para kader dalam pendidikan politik, 

serta book chapter yag merupakan bahan ajar yg masih draf sebagai berikut ; 

Tema tema pendidikan politik merujuk pada pendidikan tematik.  
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Dalam merancang pembelajaran tematik bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, 

dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu tema-tema tertentu yang akan diajarkan, 

dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dasar pada beberapa 

mata pelajaran yang diperkirakan relevan dengan tema-tema tersebut. Tema-tema 

ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta ajar, 

dimulai dari hal yang termudah menuju yang sulit, dari hal yang sederhana menuju yang 

kompleks, dan dari hal yang konkret menuju ke hal yang abstrak. Cara ini biasanya 

dilakukan untuk kader muda. Contoh tema yang bisa dikembangkan misalnya: diri 

sendiri, keluarga, masyarakat, pekerjaan, masyarakat sampe pada kostituen, bahkan 

lingkungan, dsb. 

Cara kedua, dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata 

pelajaran yang memiliki hubungan, dilanjutkan dengan penetapan tema pemersatu. 

Dengan demikian, tema-tema pemersatu tersebut ditentukan setelah mempelajari 

kompetensi dasar dan indikator yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. 

Penetapan tema dapat dilakukan dengan melihat kemungkinan materi pelajaran pada 

salah satu mata pelajaran yang dianggap dapat mempersatukan beberapa kompetensi 

dasar pada beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan. 

Langkah-langkah dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran tematik (cara 

kedua) secara terperinci dapat dilihat pada bagan alur di bawah ini. 

 
Gambar 5.1  Alur Perencaraan Pembelajaran Tematik 

  Dalam penelitian ini selain model kurikulum dan RPP adalah rekomendasi 

kebijakan pada yang berwenang, dalam hal ini kesbangpol sebagai yang memiliki 

anggaran, anggota DPR atau DPRD sesuai dengan jumlah kursi yang di hasilkan itu 

memiliki anggaran di kesbangpol utuk implemetasi fungsi parpol yaitu pelayanan publik, 

pendidikan politik dan pengambil alihan kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Dalam 

penelitian ini rekomendasi kebijkan nya terkait dengan pendidikan politik, aturan juklak 

juknis saja sebagai luaran penelitian utuk kesbangpol sebagai mitar peneliti dan KPU 

sebagai penyelenggara pemilu,  
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Secara teknis diatur mekanisme pendidikan politiknya setiap parpol yang selama 

ini kesbangpol tidak memberikan panduannya, dalam penelitian ini peneliti coba 

memberikan panduannya dalam rekomendasi kebijakan sebagi berikut : 

1. Di buatkan surat keputusan kepanitian pendidikan politik 

2. Di buatkan kurukulum nya 

3. Di buatkan panduannya 

4. Dijalankan periodik 

Hal ini disesuiakan dengan kebutuhan partai politik itu sendiri.  

Cotoh silabus sudah kita coba rekomendasikan seperti rancangan pembelajaran 

nya, kurikulum pemebelajaran coba peneliti sajikan sebagai berikut : 

1. Ideologi bersumber pada empat konsesus dasar, Pancasila, UUD 45, Bhineka 

Tunggal Ika, NKRI harga mati. 

2. Sejarah perpartaian di Indosesia 

3. Sejarah partai politik nya 

4. Ilmu regulasi dari mulai pemahaman UUD 45, UU, Perpu, Permen, Perpres , Perda 

dan lainnya 

5. Protokoler persidangan  

6. Ke-administrasi negaraan atau management sector public 

7. Keterilabatan swasta dalam pemyelnggraan negara 

8. Investasi dan finansial 

9. Keuangan pusat dan daerah 

10. Ketatanegaraan dan SDM sektor publik 

11. Organisai penyelenggaraan negara. 

Hal ini dapat dilakukan dalam 6-10 JP . 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Perlu diakui bahwa naskah akademik ini masih jauh dari sempurna, namun  diharapkan nasakah 

akademik sebagai rekomendasi akademik untuk pembuatan  peraturan daerah  (PERDA) 

mengenai pendidkan politik., Hal ini tercermin dari materi yang dimuat dalam naskah akademik 

ini yang secara substansial dapat dituangkan dalam rumusan bab, pasal dan ayat yang dapat 

di masukan ke dalam  PERDA  itu sendiri. Dengan demikian, melalui perumusan yang cermat 

dan mengakomodasi seluruh kondisi empirik dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya, hasil 

penyempurnaan PERDA pendidikan i politik ini dapat dijadikan dasar, visi dan misi 

pengembangan pendidkan politik di masa datang, dan menjdi rujukan parati politik secara 

keseluran juga pengembilan keputusan oleh pemerintah khususnya bandan kesatuan bangsa 

Kota Bandung. 
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Lampiran  

 
Berikut ini adalah : 

FORMAT SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 
(CONTOH) 

Kelas politik  :  …………………………………………….. 
Tema :  …………………………………………….. 

Standar Kompetensi :  .................................................................... 
Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar dan 

indicator 
Materi Pengalaman Belajar Alokasi Waktu Sumber Bahan 

Tatap Muka Non Tatap Muka 

 
Tuliskan 

 
Tuliskan Kompetensi 

 
Tuliskan pokok-pokok 

 
Tuliskan 

 
Tuliskan kegiatan 

 
Tuliskan 

 
Tuliskan 

nama mata dasar dan indikator materi pembelajaran yang Interaksi belajar peserfta ajar dalam perkiraan rujukan, 

Pelajaran yang diperkirakan harus dipelajari peserta ajar Langsung berinteraksi dengan berapa lama referensi atau 

yang akan dapat dipadukan dalam untuk mencapai antara pengajar sumber belajar lain, Peserta ajar literatur yang 

Dipadukan satu tema pemersatu kompetensi dasar dan Dengan seperti mempelajari relevan, seperti 

Atau  indikator. Peserta ajar, seperti mendemonstrasikan, materi buku teks, 

disampaikan  Jika materi pokok sudah ceramah, mempraktekkan, pembelajaran, majalah, koran, 

Dengan  ditetapkan, tugas guru diskusi, mensimulasikan, bukan lamanya Dokumen 

menggunakan  adalah menyusun ujian, kuis, melakukan Peserta ajar negara, jurnal hasil 
penelitian  dll. 

pembelajaran  jabaran/uraian materi dll. eksperimen, mengerjakan Gunakan cara 

Tematik  pokok tersebut ke dalam  menganalisis, tugas di luar penulisan yang 

  uraian singkat materi  mengaplikasikan, pembelajaran. sudah baku, 

  pembelajaran. Materi  menemukan, Hal ini untuk nyatakan juga 

  pokok dirumuskan dalam  mengamati, meneliti, memperkirakan bagian/bab dan 

  bentuk kata benda atau  menelaah, dsb. jumlah jam halamannya 

  kata kerja yang   tatap muka yang  

  dibendakan.   diperlukan  


