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ABSTRAK  
Hadirnya perempuan di dunia politik tidak lagi menjadi hal yang tabu di masyarakat. Hal ini 
dibuktikan bahwa perempuan sebelum kemerdekaan telah menunjukkan keberadaannya 
secara konsisten di berbagai kehidupan bermasyarakat,pendidikan,sosial maupun di bidang 
politik. Ini adanya perjuangan perempuan yang jatuh bangun berjuang keras untuk 
kebangkitan peran politik perempuan. Perempuan memiliki kontribusi yang penting untuk 
meningkatkan dan memperluas partisipasi politik perempuan dan mendorong perempuan 
untuk berjuang secara konsisten. Perempuan berhak dan berpotensi memberikan kontribusi di 
arena politik karena tidak boleh diperuntukkan eksekutif bagi laki-laki dan tidak boleh 
ditabukan bagi perempuan. Sehingga perempuan berhak dan berpotensi memberikan 
kontribusi di arena politik.  

Motif perempuan masuk dalam kepengurusan partai politik untuk meningkatkan partisipasi 
politik dalam partai politik. Partisipasi perempuan dapat dipraktekkan dalam partai politik 
sebagai lembaga politik formal. Di dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, 
pemerintah mengeluarkan UU No.12 Tahun 2003 dan UU No.18 Tahun 2007 tentang kuota 
30% keterwakilan wanita dalam kepengurusan partai politik yang sudah diimplementasikan 
hingga saat ini. Sehingga perempuan memiliki peluang dan kesempatan di partai politik 
dalam mengembangkan karier dan politik perempuan.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil perempuan di partai politik 
sebagai subjek penelitiannya. Melalui wawancara dengan pengurus perempuan menunjukkan 
bahwa minimnya perempuan yang ada dalam kepengurusan partai politik, karena di partai 
politik di dominasi oleh laki-laki dan perempuan cenderung sebagai pelengkap dan pemanis 
di dalam partai politik. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap perempuan masuk dalam 
kepengurusan partai politik dan khususnya perempuan masuk dalam kepengurusan partai 
politik melalui perjuangan melalui strategi perempuan.  

Ada tiga strategi yang utama yang dimiliki perempuan yang berjuang masuk dalam 
kepengurusan partai politik yakni berkontribusi dan melakukan lobi-labi serta loyalitas. 
Strategi inilah yang digunakan untuk perjuangan perempuan masuk dalam kepengurusan 
partai politik.  
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