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	 Bab I   

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jumlah perempuan saat ini hampir mencapai separuh dari penduduk dunia, 

tepatnya 49,6% persen dari populasi dunia (Dadax, 2019). Meskipun memiliki 

jumlah yang hampir sama dengan laki-laki, hal ini tidak menjamin perempuan 

memiliki akses dan peluang yang sama dengan laki-laki. Terutama dalam  dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Perempuan juga banyak 

menemukan kesukaran dalam aspirasi dan suaranya dalam isu sosial dan 

kemasyarakatan. 

Kondisi ini sebagian disebabkan oleh nilai budaya yang ada dalam masyarakat 

Indonesia, yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Hal ini 

tidak terlepas dari budaya patriaki yang masih kental dalam masyarakat Indonesia. 

Bila ditinjau dari sudut budaya beberapa ahli seperti Koentjoroninrat 

(Koentjoroningrat, 2003) dan Clyde Kluckhohn (Kluckhohn, 1944) membagi 

unsur-unsur budaya menjadi 7 yang terdiri dari: peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia,  sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, 

sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan (religi). Unsur-unsur kebudayaan 

tersebut terbentuk karena sifat manusia natural manusia itu sendiri. Unsur-unsur 

budaya ini ada di setiap masyarakat, dari yang paling  primitif hingga yang paling 

modern, yang membedakannya hanya tingkat kerumitan dari unsur budaya itu 



	

Universitas Pelita Harapan 

2 

sendiri. Pada awalnya manusia bertindak sebagai homo faber menghasilkan alat dan 

perlengkapan. Sebagai homo econominicus manusia menghasilkan sistem mata 

pencaharian. Sebagai homo socius manusia menghasilkan sistem kemasyarakatan. 

Sebagai home languens manusia menghasilkan bahasa. Sebagai homo esteticus, 

manusia menghasilkan kesenian. Sebagai homo sapiens, manusia menghasilkan 

pengetahuan. Dan sebagai homo religius, manusia menghasilkan sistem religi 

termasuk upacara keagamaan serta nilai-nilai yang berdasarkan agama itu sendiri. 

Dalam paparannya kedua ahli ini menjelaskan misalnya untuk sistem 

kemasyarakatan, karena kesadaran akan kebutuhan akan orang lain, tiap orang 

mempunyai posisi dalam masyarakat. Semakin tinggi ketergantungan orang 

padanya akan semakin tinggi posisinya dalam masyarakat. Salah satu unsur budaya 

yang menekankan konsep nilai dalam budaya adalah sistem agama/religi. Sistem 

religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi antara keyakinan, 

praktik serta perilaku yang berkaitan dengan religi, kepercayaan seseorang. Yang 

pada akhirnya melahirkan pandangan hidup, nilai-nilai dan lain-lain. Termasuk 

juga nilai dan pandangan hidup akan peran atau keberadaan seorang perempuan.  

Dalam kondisi masyarakat yang patriarkal dan sarat dengan nilai agama, peran 

perempuan seolah-olah tidak diperhatikan, karena masih ada peran laki-laki yang 

lebih dominan. Contoh paling sederhana seperti dalam membuat keputusan atau 

kebijakan keluarga, maka peran laki-laki akan lebih besar dengan kata lain pendapat 

laki-laki akan lebih didengar dan bahkan menjadi kata akhir. Tidak hanya dalam 

hal keluarga, bahkan dalam hal kelompok masyarakat misalnya RW atau dusun, 

pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan bersama juga lebih banyak 



	

Universitas Pelita Harapan 

3 

melibatkan laki-laki. Bahkan dalam hal-hal yang melibatkan hajat atau kebutuhan 

para perempuan dan anak-anak. 

Untuk itu perlu perhatian khusus dan orang yang khusus untuk mengangkat 

isu-isu yang berkenaan dengan perempuan, karena perempuan cenderung dinomor 

dua-kan. Siapa kira-kira yang akan bisa bersuara lantang untuk menyuarakan isu-

isu ini? Yang paling tepat dan mengerti isu-isu perempuan adalah perempuan 

sendiri. Maka diperlukan perempuan-perempuan yang mampu mengatasi tekanan 

sistem nilai dan budaya yang ada, dan bersuara lantang untuk isu-isu yang berkaitan 

dengan diri mereka sendiri. Isu-isu yang angkat tidak hanya dalam konteks 

keluarga, lingkungan, kelompok kecil saja, tapi juga perlu suara perempuan dalam 

konteks masyarakat luas dan kenegaraan. Untuk itulah dibutuhkan perempuan-

perempuan dalam parlemen, untuk mewakili suara perempuan dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan, terutama peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan 

isu-isu perempuan. Perlu ada suara perempuan dalam politik. 

Partisipasi perempuan dalam politik baik dalam badan legislatif maupun di 

badan eksekutif tentunya diharapkan akan membawa suara dan isu-isu yang 

berkenaan dengan perempuan. Kehadiran perempuan di dalam politik baik dalam 

legislatif maupun di partai bukan melulu hanya supaya ada keseimbangan 

keberadaan laki-laki dan perempuan saja. Hal ini akan menjamin bahwa 

kepentingan perempuan akan menjadi prioritas dalam kebijakan yang ditetapkan. 

Di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan ibu dan 

anak, pemerataan pendidikan, kesempatan kerja dan berbagai isu sosial lain. Karena 

secara logis isu-isu yang berkaitan dengan perempuan ini seharusnya akan dengan 
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senang hati diusung oleh para anggota legislatif yang perempuan. Dengan 

partisipasi yang setara memungkinkan kepentingan perempuan diperhitungkan dan 

ditangani secara cepat dan sistematis. 

Ternyata bila dibandingkan dengan dunia, keterwakilan perempuan politik 

dalam parlemen tidak menunjukkan perkembangan yang baik, bahkan mengalami 

penurunan. Data Women in Politic – Inter-Parliamentary Union yang dikeluarkan 

oleh badan PBB UN Women pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia 

menempati posisi ke 99 (dengan jumlah 111 perempuan dalam keseluruhan 

perempuan dalam keseluruhan parlemen 560 orang) dalam hal rangking 

keterwakilan perempuan dalam parlemen (Women in Politics Union 2017, 2017). 

Data serupa pada tahun 2018 menempatkan Indonesia dalam rangking ke 102 

(dengan jumlah 111 perempuan dalam keseluruhan parlemen yang berjumlah 560 

orang (Women in Politics Union 2018, 2018). Di tahun 2019 data dengan 

menunjukkan Indonesia menduduki rangking ke 114 (dengan jumlah 102 

perempuan dalam total parlemen 560 orang) (Women in Politics Union 2019, 

2019). Penurunan ini menunjukkan melemahnya posisi suara perempuan dalam 

parlemen di Indonesia. Dan merujuk pada sumber data di atas, kemakmuran suatu 

negara tidak menjadi jaminan akan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan 

dan pengambilan keputusan. Bahkan tiga negara terbanyak dalam jumlah 

keterwakilan perempuan di dunia adalah Rwanda, Kuba dan Bolivia (2017). 

Di seluruh Indonesia jumlah perempuan adalah 49,76% dari total 254,9 juta 

penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018), namun hingga dengan periode 

pemerintahan saat ini (2014 – 2019) jumlah wakil perempuan yang menjadi wakil 
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rakyat adalah 17,3% dari total 560 orang total kursi wakil rakyat (data KPU, 2018) 

(litbang Kompas, 2018). Jumlah ini adalah jumlah yang sangat baik bila dilihat data 

sejak tahun 1955 yaitu 5,06% dan jumlah ini terus meningkat hingga pada tahun 

1997 mencapai 11,4% (data KPU 2014).  

Demokrasi kita tidak hanya berbicara mengenai berhak bicara, tetapi juga 

mengandung arti keterwakilan suara (representative). Sebenarnya di Indonesia 

jumlah keterwakilan suara perempuan dalam legislatif sudah diatur secara 

struktural dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), yang menetapkan 30% sebagai jumlah ambang batas perempuan 

yang harus dipenuhi oleh partai politik. 

Secara khusus disebutkan pada pasal 8 ayat (2) poin e dikatakan: 

“...menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.” 

Pasal di atas ditegaskan dengan pasal 15 poin d. “Surat keterangan dari 

pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan”. Diharapkan 

dengan pemenuhan kuota 30% tersebut yang sudah ditetapkan di atas akan 

membuka peluang bagi perempuan, yang selama ini dianggap kelompok yang tidak 

perlu didengar, menjadi lebih berani dan terbuka menyampaikan aspirasinya dalam 

koridor politik dan dalam pengambilan keputusan.  

Pemenuhan kebijakan kuota 30% tentunya bukan menjadi tujuan akhir dari 

sebuah partai atau sistem demokrasi kita. Namun pemenuhan kuota ini dapat 
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menjadi indikator usaha untuk memenuhi hak-hak politik perempuan. Pemenuhan 

hak-hak politik perempuan ini menjadi bagian dari transformasi sosial masyarakat 

Indonesia, transformasi sistem demokrasi Indonesia. Diharapkan melalui suara 

perempuan dalam politik yang semakin besar jumlahnya dapat memberikan 

kesempatan pembuatan kebijakan dan kewenangan yang berpihak kepada 

perempuan. 

Sebagian besar dari partai yang menjadi kontestan pemilihan legislatif 2019 

berusaha memenuhi kuota tersebut, namun tidak sedikit partai yang masih berjuang 

untuk memenuhinya. Rata-rata partai berhasil memenuhi kuota sekitar 32 – 38% 

bahkan ada yang mencapai 40% (Data KPU, 2019). Data ini secara jelas 

menggambarkan partai-partai yang secara konsisten dan konsekuen memastikan 

kursinya untuk perwakilan perempuan dari partai mereka. Tahun ini adalah tahun 

politik, di mana setiap partai politik akan mengajukan bakal calon legislatifnya baik 

untuk DPR, DPD maupun DPRD untuk memastikan keterwakilan di lembaga 

tersebut. Maka hal keterwakilan ini akan menjadi agenda yang pasti akan dipikirkan 

oleh setiap partai. Oleh karenanya pasti akan ada perubahan konstelasi calon 

legislatif yang diusung oleh tiap partai. 

Selain mengenai keterwakilan perempuan yang cukup dalam parlemen 

memastikan isu-isu yang berkenaan dengan perempuan akan terwakili, perlu 

konsistensi partai dan para legislatifnya untuk berkonsentrasi pada isu-isu tersebut. 

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana masyarakat tahu bahwa isu-

isu mereka diperjuangkan di parlemen. Untuk memastikan masyarakat tahu dan 

peduli akan hal ini, maka baik partai maupun legislatifnya perlu suatu komunikasi 
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politik yang tepat, dapat dimengerti dan sampai tepat sasaran. Oleh sebab itu 

komunikasi politik menjadi suatu hal yang perlu dipahami dan dijalankan oleh 

partai, para legislatifnya maupun calon legislatif yang mencalonkan dirinya, baik 

tingkat Nasional maupun Daerah.  

Sehubungan dengan pemilu 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 

April yang lalu, maka seluruh kontestan pemilu berlomba-lomba menyampaikan 

pesan politiknya. Dan berusaha untuk memastikan agar masyarakat memilih 

mereka,  dengan cara menyampaikan dengan isu-isu yang diusung serta kualitas 

yang ditawarkan oleh masing-masing calon dan partai.  

Tentunya penyampaian hal ini dibarengi dengan penggunaan berbagai channel 

yang diyakini akan dapat menjangkau kelompok targetnya. Berbagai media 

digunakan untuk menjangkau kelompok targetnya, mulai dari temu muka langsung, 

media massa, bahkan sosial media. Dalam hal ini penggunaan media terutama 

media massa merupakan pilihan yang dianggap efektif, karena dapat menjangkau 

banyak orang dalam hanya satu kali kesempatan. Bahkan dalam pemilu 2014, tidak 

jarang tokoh politik yang muncul dalam berbagai iklan dan pemberitaan sebagai 

cara untuk menyampaikan pesan politik mereka (Rustandi, 2003). Bila diperhatikan 

sejak pemilu 2014 penggunaan sosial media menjadi channel komunikasi politik 

yang banyak dipakai dalam pembentukan opini publik. Hal ini bisa sangat 

dimengerti karena menurut data yang dikeluarkan oleh APJII dan menyatakan ada 

143,26 juta dari total 262 juta orang Indonesia (54,68%), adalah pengguna internet 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018). Sementara itu We are 

Social yang setiap tahun mengeluarkan laporannya mengenai pola pemakaian 
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internet serta sosial media (We are Social, 2019). Dan kecenderungan lamanya 

pemakaian sosial media tiap tahun meningkat terus dari tahun ke tahun. Akan 

sangat menarik untuk mengamati usaha partai politik dan para calon baik presiden, 

wakil presiden serta calon legislatif dalam menyampaikan pesan politiknya kepada 

masyarakat. 

Namun pada pemilu 2019 ini ada satu partai baru yang sangat menarik 

perhatian karena partai memberikan porsi suara perempuan lebih besar dalam partai 

mereka. Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai yang tidak hanya memenuhi 

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai mereka, bahkan KPU mencatat 

bahwa 66,66% caleg dari partai ini adalah perempuan (Data KPU, 2019). 

Partai ini yang sangat menarik untuk diamati karena partai ini sangat konsisten 

dalam menyuarakan suara orang yang minoritas atau ter-marjinal-kan, terutama isu 

tentang perempuan. Semua dapat dengan mudah dilihat melalui berbagai strategi 

utama dalam mencapai visi, misi serta gol, serta rencana aksi pelaksanaan 

pemenuhan strateginya. Yang sangat menarik untuk untuk diamati dan dipelajari 

adalah strategi komunikasi partai ini sendiri dalam menyampaikan semua tujuan, 

keberadaan serta rencana aksi partai kepada konstituennya atau kepada masyarakat 

luas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah strategi perekrutan dan peng-kader-an 

partai untuk memastikan nilai-nilai yang sudah demikian bagus dimiliki partai 

dapat terinternalisasi ke setiap anggota dan pengurus partai.   

Hal lain yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana Partai Solidaritas 

Indonesia serta para calon legislatifnya berusaha menyampaikan isu-isu yang 
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diusungnya baik strategi pesannya, maupun strategi penggunaan media apa saja 

yang dipakai. 

 

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah yang menjadi penelitian kali ini adalah Strategi 

komunikasi penyampaian pesan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun calon 

legislatifnya di arena Politik Indonesia khusus dalam isu yang berkaitan dengan 

perempuan. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana strategi komunikasi PSI dalam memperjuangkan agenda-agenda 

politiknya yang berkaitan dengan perempuan dalam arena politik Indonesia? 

 

1.4 Tujuan dan Signifikasi Penelitian 

Untuk menggambarkan, menganalisa strategi dan rencana aksi Partai 

Solidaritas Indonesia dalam menjadikan keterwakilan suara perempuan tetap 

menjadi salah satu isu utama yang selalu diperjuangkan, serta memahami apa yang 

menjadi landasan pemikiran atau tujuan dalam melakukan hal tersebut. Analisa 

dilakukan dalam konteks arena politik Indonesia, terutama saat menghadapi 

pemilihan umum (pemilihan presiden dan pemilihan legistatif). Hal ini akan sangat 

menarik untuk dipelajari karena Partai Solidaritas Indonesia sudah menyatakan 

dirinya sebagai partai yang manjadi kendaraan politik yang baru dengan komitmen 
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baru yang melakukan segala sesuatuya dengan pendekatan yang sama sekali 

berbeda dari partai-partai yang sudah ada sebelumnya.  

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan masukkan untuk: 

1. Menjadi suatu model partai yang membawa isu-isu perempuan dengan baik 

dan diharapkan konsisten dalam penerapannya. Strategi kampanye dan 

komunikasi yang dipakai dapat menjadi contoh dan masukkan yang dapat 

diimplementasikan oleh partai lain untuk memastikan keterwakilan 

perempuan dan memperjuangkan pemenuhan isu-isu yang berkaitan 

dengan perempuan. 

2. Menjadi masukkan untuk usulan kebijakan mengenai keterwakilan 

perempuan dan pemenuhan isu-isu berkaitan dengan perempuan dalam 

pelaksanaan politik praktis yang didukung secara kontitusi. 

3. Dari segi akademik strategi komunikasi Partai Solidaritas Indonesia dapat 

menjadi model baru komunikasi politik yang berani menggunakan 

pendekatan-pendekatan media baru lainnya sebagi media utama dalam 

kampanyenya, dan bukan hanya sebagai media tambahan.  

 

1.5  Objek dan Lokasi Penelitian 

1.5.1.   Sejarah 

Partai Solidaritas Indonesia dapat disebut angin segar dalam percaturan politik 

Indonesia. Tidak hanya karena menawarkan model berpolitik yang baru yang sehat 

dan bersih, partai ini juga dipimpin oleh orang-orang muda yang percaya bahwa 

orang muda bisa berpolitik tanpa harus mempunyai ‘darah biru politik’.  
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Ide pendirian partai ini merupakan bentuk kegelisahan sekelompok orang 

muda yang merasa ‘gerah’ dengan kondisi perpolitikan yang tidak sehat, korup, 

tidak membela rakyat, bahkan terkesan membuat perpecahan dalam masyarkat. 

Sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak diwakili dan menjadi apatis 

terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia, bahkan banyak yang memutuskan untuk 

tidak mau berurusan dengan politik sama sekali.  Dan Partai Solidaritas Indonesia 

ingin mengembalikan politik ke tempat yang terhormat, dan mendekatkan politik 

kepada nilai-hilai kebajikan yang berdasarkan kepentingan bangsa dan negara 

Indonesia, dan bukan hanya sekedar mencapai keinginan pribadi politik jangka 

pendek (PSI, 2018). 

Partai Solidaritas Indonesia percaya bahwa untuk mencapai suatu hasil yang 

baru, tidak mungkin dengan cara lama atau dengan kendaraan lama. Untuk itu partai 

ini hadir sebagai kendaraan baru dengan ide baru, gagasan baru, orang-orang muda 

yang baru. Karena dengan partai baru, maka Partai Solidaritas Indonesia tidak 

mempunyai beban sejarah masa lalu, serta tidak ada kaitan dengan pola politik 

lama. Partai ini dengan tegas memisahkan fungsi mengurus partai dan mengurus 

politik. Untuk itu mereka menempatkan orang-orang muda yang professional yang 

paham betul mengurus  organisasi dengan cara yang modern, bersih dan transparan. 

Dan Partai Solidaritas Indonesia memberikan porsi besar pada perempuan, bukan 

hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan, bahkan seluruh keputusan 

politiknya diambil melaui keterlibatan aktif para perempuan. (PSI, 2018) 

Partai ini dimotori oleh beberapa orang muda yang professional dan handal di 

bidang masing-masing. Ada yang berlatar-belakang sebagai jurnalis seperti Grace 
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Natalie, Isyana Bagoes Oka, lalu ada pengurus pusat Remaja Muhammadiyah, Raja 

Juli Antoni dan Danik Eka, juga yang berlatar belakang pemasaran, Sumardy. 

Mereka mempunyai mimpi untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia dan bersepakat 

untuk mengubah atmosfir perpolitikan di Indonesia melalui sebuah partai  baru 

yang memperkenalkan gaya politik yang baru dan transparan. 

Partai Solidaritas Indonesia bertekad untuk menjawab aspirasi masyarakat 

generasi baru, karena mereka percaya bahwa orang-orang muda ini yang akan 

menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Untuk itu generasi ini perlu 

diperkenalkan dengan bentuk praktik-praktik perpolitikan yang sehat, berintegritas 

serta menjawab aspirasi masyarakat. Supaya generasi ini menjadi pemimpin yang 

bisa dipercaya, kompeten dan berintegritas.  

1.5.2   Nilai dan Platform 

Partai Solidaritas Indonesia mempunyai 4 nilai dasar yang menjadi karakter 

khusus PSI, yaitu Kebajikan, Keragaman, Keterbukaan dan Meritokrasi. Partai 

Solidaritas Indonesia memandang politik sebagai sumber kebajikan bagi 

kepentingan orang banyak. Untuk itu mereka bertekad untuk membuat kebijakan-

kebijakan yang membawa kebaikan bagi rakyat. Partai ini juga memegang prinsip 

keberagaman sebagai suatu kekuatan Indonesia, karena dalam keberagamanlah 

terpupuk nilai solidaritas dan emosional dalam kelompok. Partai Solidaritas 

Indonesia juga menjunjung tinggi nilai keterbukaan baik dalam hal berhubungan 

dengan dunia luar maupun dalam tata laksana pemerintahan. Karena PSI percaya 

keterbukaanlah yang memungkinkan Indonesia menjadi bekerja sama dan terus 

saling belajar dari bangsa lain. Perjuangan PSI juga didasari dengan nilai 
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meritokrasi, dimana seseorang dinilai dan dihargai sesuai dengan kemampuan dan 

usahanya. PSI percaya bahwa dengan nilai meritokrasi ini akan mencegah 

seseorang dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (PSI, 2018). 

Partai Solidaritas Indonesia percaya dengan berpegang pada ke-empat nilai 

dasar, maka mereka bisa melakukan tranformasi Indonesia, dengan memulainya 

dengan merumuskan platform transformasinya. Dalam menjalankan partainya, PSI 

menekankan beberapa agenda-agenda kebijakan yang dianggap paling mendesak 

dan penting: 

1. Ekonomi dan Pembangunan.  

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta keadilan sosial, perlu 

dimulai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dna mampu 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk itu PSI mendukung 

sistem ekonomi terbuka dan mendorong public menjadi penggerak roda 

ekonomi. Dan PSI melihat 6 sektor yang akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi itu antara lain: infrastruktur, sumber daya manusia, pembangunan 

institusi, reformasi perpajakan, ekonomi digital dan pariwisata. 

2. Kesejahteraan Masyarakat 

PSI juga percaya bahwa negara perlu menopang dan bertanggung jawab atas 

kesejahteraan seluruh warganya. Dan PSI menekankan pada tiga hal utama 

yaitu kependudukan dan ketenaga kerjaan, Kesehatan serta Perumahan. 

Ketiga hal dasar ini merupakan hal utama yang perlu didukung oleh 

pemerintah baik melalui penyiapan lapangan kerja, perlidungan 

kesejateraan pekerjanya, kepastian jaminan kesehatan pekerja serta seluruh 
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keluarganya juga ketersediaan dan akses akan perumahan yang layak huni. 

Hal-hal tersebut merupakan hal utama dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan warganya.  

3. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

PSI mendorong akses serta peningkatan mutu pendidikan, serta memberi 

ruang bagi pelaku pendidikan lain untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan 

anak bangsa. Untuk itu dirasakan perlunya pemerataan pendidikan, 

sehingga semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan minimal hingga tingkat SMA. Peningkatan 

Kompetensi Guru serta teknologi akan sangat mempegaruhi mutu 

pendidikan untuk itu peningkatan kapasitas guru serta kemudahan akses 

akan konten pendidikan menjadi kebutuhan utama. Di pihak lain pendidikan 

vokasional dan politekni yang seharusnya bisa menjadi modal dasar pelajar 

tingkat SLA juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya 

untuk daerah tujuan wisata maka politeknik dan pendidikan vokasional 

yang diperlukan adalah pariwisata, perhotelan, dan kecakapan industri oleh-

oleh rumahan.  

Selain itu perlu madrasah dan pendidikan agama perlu diperkuat agar sejajar 

dengan lembaga pendidikan umum melalui penguatan akses pendidikan. 

Dan yang terakhir mengenai pendidikan yang perlu adalah memastikan 

kualitas Pendidikan Tinggi.   

4. Sosial, Budaya dan Agama 
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PSI adalah partai yang akan memperjuangkan kemajuan Indonesia bagi 

semua kelompok masyarakat, terlepas dari status ekonomi, gender, ras, 

agama, etnik, kondisi fisik dan usia. Untuk itu PSI akan memperjuangkan 

hal sipil yang merupakan hal dasar yang melekat dalam sisi seseorang yang 

harus dilindungi. PSI menekankan perlindungan hak perempuan, hak anak, 

hal difabel dan hal kaum Tionghoa, serta lansia. PSi juga peduli akan 

kebebasan agama dan keyakinan dan mendorong agar lahir peraturan 

perundangan yang menjamin setiap warganya untuk beibadat sesuai dengan 

agama dan keyakinannya, serta kepastian hokum pembangunan rumah 

ibadat. Dan PSI mendorong kebebasan pers dan Hak atas informasi yang 

benar.  

5. Energi dan Sumber Daya Alam 

PSI bertekad untuk menyelaraskan kebutuhan energi industri serta ancaman 

bencana perubahan iklim akibat pola kebijakan dan penggunaan energi yang 

salah. Untuk itu diperlukan pemerataan listrik, diversifikasi energi, 

konservasi energi, dan riset serta inovasi energi baru,  

6. Lingkungan Hidup dan Pariwisata 

Dalam bidang lingkungan hidup dan pariwisata PSI mendukung pola 

pembangunan berkelanjutan, untuk itu membangun sesuatu tidak hanya 

untuk hari ini tetapi juga untuk manusia masa depan. PSI percaya perlu 

perhatian penuh pemerintah akan lingkungan hidup agar segala isu benar-

benar bisa teratasi. Perlu perubahan strategi anggaran khusus untuk 

pendidikan yang menjadi kunci keberhasilan penyelesaian isu lingkungan. 
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Selain itu perlu dilakukan deforestasi serta perlu tindakan taktis dan 

konsisten dalam mengatasi isu kabut asap, serta penataan infrastruktur kota. 

Hal-hal diatas perlu segera dilakukan mengingat industri pariwisata masih 

merupakan kekuatan Indonesia. Saat ini selain Bali, Industri ini juga belum 

dimaksimalkan potensinya, padahal industri ini merupakan industri yang 

bisa menjadi tulang punggung pendapatan negara.   

7. Politik, Hukum dan HAM 

Dalam hal menjaga dan mengembakan stabilitas demokrasi serta efektifitas 

konerja pemerintah, perlu suatu upaya bersar dalam menjaga kepastian 

hokum, HAM serta kesehatan politik yang ada. PSI percaya perlu dilakukan 

upaya-upaya yang bertujuan untuk mengefektifkan hubungan eksekutif – 

legislatif. Lembaga legistatif perlu diperkuat, agar memiliki kemampuan 

substantif dalam perumusan maupun pengawasan pelaksana kebijakan. 

Selain itu perlu adanya percepatan reformasi birokrasi, agar setiap badan 

dan oragnisasi makin efektif dan dapat menghadapi tantangan yang 

dihadapi saat ini. Dan PSI sangat kuat mendorong terjadinya penegakan 

hukum serta pemberantasan korupsi, serta mendorong KPK agar fokus 

dalam program pencegahan korupsi dengan melibatkan semua unsur rakyat.  

Dan terakhir PSI percaya penuh akan pentingnya menjaga pertahanan 

nasional, baik dalam hal keutuhan wilayah, tegaknya kedaulatan nasional, 

mendorong pembangunan dan mempertahankan negara dari berbagai 

potensi ancaman baik dalam dan luar negeri.  
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Untuk mempertahankan kemampuan pertahanan tersebut, dapat dicapai 

melalui 5 program kebijakan: Pembangunan lembaga dan sistem 

pertahanan, modernisasi sistem dan postur pertahanan, menjaga kesiagaan, 

mengembangkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan serta 

membangun profesionalisme prajurit. 

8. Hubungan Luar negeri 

Dengan mempelajari sejarah hubungan internasional Indonesia. PSI 

memandang ada beberapa isu yang perlu dikaji dan didefinisikan ulang, 

agar Indonesia dapat menjawab tantangan dunia yang semakin terbuka. Isu-

isu tersebut antara lain adalah: Hubungan strategis dengan Cina, karena 

Cina menjadi salah satu kekutan ekonomi dunia, dan perannya terlalu besar 

untuk diabaikan. Indonesia perlu menularkan demokrasi di ASEAN, dan 

menjadi model demokrasi bagi dunia Islam. Dan isu terakhir yang perlu 

diselesaikan dalam hal hubungan luar negeri adalah Indonesia perlu 

mengkaji ulang hubungan dengan Australia serta menuntaskan masalah 

dwi-kenegaraan yang sampai saat ini undang-undang-nya belum tuntas 

(PSI, 2018). 

 

1.5.3   Tawaran Kebijakan 

Dalam memperkenalkan Partai Solidaritas Indonesia kepada masyarakat ada 

dua hal penting yang selalu menjadi tawaran kebijakan yang diusung secara 

konsisten oleh partai ini. 

Mengenai Pemberdayaan Perempuan, PSI menawarkan: 
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1. Memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi Pejabat publik. 

2. Mengesahkan rancangan undang-undang Penghapusan kekerasan Seksual. 

3. Mendukung kenaikan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun. 

4. Mendorong aturan yang memudahkan perempuan untuk bekerja. 

5. Menyelengarakan kursus dan menyiapkan incubator bisnis kecil 

menengah untuk para ibu di setiap kabupaten. 

6. PSI ingin menyelenggarakan program nutrisi ibu hamil dan balita . 

Sementara dalam hal Pemberdayaan Pemuda PSI menawarkan: 

1. Meringankan pajak bagi kaum muda. 

2. Memperjuangkan internet gratis bagi pelajar dan mahasiswa untuk 

keperluan pendidikan. 

3. Meningkatkan skill anak muda dengan memperjuangkan anggaran 

beasiswa untuk satu juta anak muda dalam bidang industri kreatif. 

4. Mendorong pengakuan atas profesi baru seperti, content creator, 

influencer, gammer dan lain-lain agar bisa dicantumkan dalam kolom 

profesi KTP. 

5. Mendorong pembangunan gedung kesenian olah raga dan bioskop di 

setiap kabupaten/kota (PSI, 2019) 
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1.5.4   Struktur Kepengurusan 

 

Gambar: 1.1 STRUKTUR KEPENGURUSAN PSI 
sumber: wawancara dengan DPP PSI November 2018 
 

1.5.5  Kampanye 

Sebagai partai baru yang mengetengahkan pembaharuan Partai Solidaritas 

Indonesia banyak menggunakan media-media baru khususnya sosial media. Partai 

Solidaritas Indonesia menggunakan sosial media seperti website, Twitter, 

Instagram, dan Youtube dalam mencapai target audience-nya baik melalui akun 

resmi PSI maupun kewat akun-akun personal anggota partainya. Setiap orang 

menggunakan linknya sebagai perpanjangan tangan partai. Partai ini rajin 

menggeluarkan isu-isu yang berkenaan dengan agenda politik mereka, dan banyak 

menanggapi isu-isu yang sedang hangat saat itu. Mereka berkomitmen untuk 

mengeluarkan isu setiap minggu untuk menjaga suara partainya di media.  
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Gambar: 1.2 WEBSITE PSI 
Sumber: https://psi.id/berita/2019 
 

 

Gambar 1.3 TWITTER PSI 
Sumber: https://twitter.com/psi_id 
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Gambar: 1.4 INSTAGRAM PSI 
Sumber: https://www.instagram.com/psi/  

 

 

Gambar: 1.5 YOUTUBE PSI 
Sumber: https://www.youtube.com/channel/UCY2kkUWxtRKoW_qopjGGAtw 

 

Namun sebagai peserta pemilu baru cukup banyak peraturan yang tidak 

memungkinkan PSI untuk terus berkampanye secara masif. Karena semua partai 

peserta pemilu hanya dapat beriklan di media above the line (TV, radio, koran) 21 
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hari sebelum pencoblosan. Jadi semua partai boleh mulai beriklan di media-media 

utama ini mulai bulan Maret 2019. Beriklan pun berarti tidak boleh menggunakan 

logo, nomer urut, visi misi dan program (KPU, 2018). Sementara PSI sebagai partai 

baru sangat membutuhkan semua yang dilarang tersebut dalam berkomunikasi 

kepada target audiencenya. Strategi komunikasi yang digunakan harus bisa 

menjawab semua tantangan ini. Strategi komunikasi Partai Solidaritas Indonesia 

inilah yang akan menjadi bahasan lebih lanjut dalam tulisan ini. 

 

1.6 Subjek Penelitian 

Para pendiri, pengurus DPP (Dewan Pengurus Pusat), dan caleg Partai 

Solidaritas Indonesia. 

 

1.7 Objek Penelitian 

Strategi Kampanye yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia internal 

dan eksternal. 

 

 
 




