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Abstract 
 

Gender equity and justice always become a crucial problem in many countries, including for the 
political sphere in Indonesia. One of the indicators is the women’s representation in the House 
of Parliament (DPR) in Indonesia which still remained unbalance. Female politicians have a 
cheerless history in the nation’s history and they have always been underrepresented at the 
House of Representatives. In Indonesia, quota regulation for the woman’s candidate of 
legislator certainly believed could guarantee the articulation of women’s need or becoming the 
basic legitimacy of democratic country. By appointed 30% quota for women, the amount of 
woman’s legislator in DPR gradually increased: from only 44 people in 1999 becoming 61 
people in 2004. Quota regulation is a part of affirmative action or commonly called ’the 
positive discrimination’ as a balancing for historical experience that has been so discriminative 
to women in any kind of implementation. 

The participation level of women in Indonesia’s parliament is still occupied a low rank 
comparing with the average number of other countries in South East Asia, which is 12,7%. The 
limitedness of women’s representation on political sphere are clearly caused by the lack 
number of qualified woman’s candidate from particular parties which originated from the 
obstacle of mindset and social construction that already subordinated and underestimated 
women before give them a try. Some people already underestimated the capability of women to 
get involve in parliament by giving shallow judgements that women are less experience, less 
competent and less affluent. This construction will be hampering to compose a fair, equal and 
open cadretation for women. Therefore, the role of political parties to deveop the educational 
function and recruitment and also political socialization must be raised continuosly by giving 
opportunity for woman to learn about practical politics. These things could be done not only by 
giving responsibility to handle some strategic positions, but also by significantly involving 
women on every process in creating policy.  

The concept of citizenship that mainly formulated by patriarchal thought must be broken down 
by improving the quality of women’s cadre. Therefore, the battle to fallen down male 
domination in political sphere should be start from the political parties itself. The political 
parties must be bravely decide a 30% quota for women to become a part of board of 
management in political parties. The huge step represented the value of deliberative democracy 
to open the equal opportunity and freedom on public sphere, including in politics which not 
only treated as something procedural, but also run as substantive principle that support 
creating a gender-savvy policy to achieve more egaliter public life.   

Through this small and brief research, I want to questioned and prove two important points: 
• Do you think the 30% quota regulation that we did in Indonesia could guarantee the 

representation of women in parliament? 
• Do you think the number of women’s representation in parliament have a positive 

correlation with the policy that supported women’s right? 
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1.  Latar Belakang Masalah  

Kemunculan Indonesia sebagai negara demokrasi terkuat di Asia Tenggara 
bahkan terkuat ketiga di dunia, setelah India dan Amerika, membuat pesta demokrasi 
lima tahunan yang akrab disebut Pemilu kerap kali menjadi sorotan masyarakat 
internasional. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh negara demokrasi 
seperti Indonesia adalah kesetaraan dan keadilan gender yang juga tercermin dalam 
partisipasi perempuan di arena politik.  Kebijakan afrimatif yang dirancang untuk 
memperbaiki posisi serta kedudukan perempuan, atas pertimbangan gender, untuk bisa 
menduduki jabatan publik dirasa perlu dilakukan untuk menghapus diskriminasi dan 
menyeimbangkan proporsi keterwakilan kelompok masyarakat di arena publik.  

Kondisi ketimpangan dalam bidang politik ini tercermin dalam keterwakilan 
perempuan di parlemen (DPR). Dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia 
Tenggara, Indonesia masih menempati level partisipasi yang cukup rendah dalam 
mendukung keterwakilan perempuan di parlemen, karena masih berada di bawah angka 
partisipasi rata-rata 12,7%. Hal ini bisa dilihat dari hasil Pemilu 1999, perempuan hanya 
terwakili 9,7% di DPR, dan pada Pemilu 2004 naik menjadi 11,5%. Pemilu 2004 lalu 
hanya menghasilkan 61 anggota DPR perempuan dari sebanyak 550 anggota. Padahal 
partisipasi politik perempuan dalam menggunakan hak politiknya lebih tinggi daripada 
laki-laki. Tercatat Pemilu 1999 diikuti oleh 57% pemilih perempuan dan Pemilu 2004 
diikuti oleh 53% pemilih perempuan. Kondisi ini mencerminkan keterwakilan 
perempuan di parlemen masih sangat timpang. Proses konsolidasi demokrasi Indonesia 
yang terus mengabaikan hak politik perempuan telah menunjukkan adanya 
ketidakberpihakan ruang demokrasi kita terhadap gerakan perempuan. Menanggapi hal 
ini, upaya affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik 
pun akan kembali diuji pada Pemilu 2009. 

Penggunaan kebijakan afirmatif dimaksudkan untuk memberikan ruang 
pelibatan perempuan lebih cepat dalam institusi politik, dengan tindakan khusus untuk 
mengejar start ketertinggalannya. Dalam hal ini kuota menjadi salah satu mekanisme 
yang biasa digunakan dalam pelaksanaan kebijakan afirmatif. Cara ini dianggap cukup 
efektif untuk membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi di arena 
politik dan dipercaya mampu mempersempit gender gap dalam waktu singkat. 
Penetapan kuota 30% sebagai bentuk implementasi ‘diskriminasi positif’ dilakukan 
untuk menyeimbangkan pengalaman historis yang telah berlaku sangat diskriminatif 
terhadap perempuan.  

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi CEDAW (the Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination) pada Undang-undang No.7/1984 dan 
Keputusan Presiden No.9/2000 di tingkat nasional. Dengan menetapkan sekurang-
kurangnya satu orang perempuan dalam setiap tiga orang bakal calon, diharapkan kuota 
30 persen keterwakilan politik perempuan di parlemen dapat terpenuhi.  Para aktivis 
berpendapat bahwa semakin banyak perempuan yang berkontribusi untuk menciptakan 
kebijakan publik di parlemen, maka akan semakin banyak perdebatan tentang kebijakan 
publik yang mengembangkan kepedulian terhadap isu-isu perempuan. 

Saat ini Indonesia baru bisa me nghadirkan jumlah minim perempuan di 
parlemen. Pada Pemilu 1999 tercatat hanya 44 kader perempuan yang berhasil merebut 
kursi parlemen dan 61 kader perempuan yang berhasil lolos pada Pemilu 2004. Dengan 
jumlah ini, sudah ada produk kebijakan yang hadir untuk perlindungan perempuan, juga 
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pergeseran prioritas isu dan alokasi sumber daya bagi kepentingan publik. Dalam 
jumlah yang masih minim ini, perempuan harus menunjukkan, mereka bukan sekedar  
medioker atau hadir demi mengisi kuota. Mereka adalah hasil seleksi dari proses 
internal parpol yang berkompetisi dalam pemilu dan dipilih rakyat. Penetapan kuota 
30% untuk mendorong partisipasi perempuan, diharapkan tidak hanya mampu memacu 
peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPR, tapi juga mampu membawa 
perubahan politik yang cukup signifikan dalam konteks politik Indonesia.  

Upaya gerakan perempuan mendesak diadopsinya kebijakan afirmatif dalam UU 
Politik sejak tahun 2002-2003 bertujuan bukan saja untuk mempersempit gender gap di 
institusi strategis pengambil kebijakan, tetapi sekaligus pintu masuk dimana representasi 
perempuan bisa dipakai sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih besar untuk 
mengatasi berbagai masalah diskriminasi gender maupun masalah sosial lain yang 
masih terabaikan. 

Kajian di berbagai negara memperlihatkan, keterwakilan perempuan dalam 
jumlah 30 persen dapat menghasilkan keputusan yang lebih memerhatikan kepentingan 
dan pengalaman perempuan yang selama ini kurang terwakili. Di Indonesia, kehadiran 
perempuan di DPR telah memberikan beberapa hasil yang cukup menggembirakan 
untuk kepentingan perempuan, diantaranya lahirnya Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-
Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Persoalannya sekarang adalah 
bagaimana meyakinkan parpol bahwa memberikan tempat kepada perempuan akan 
memberikan dampak yang baik untuk parpol, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. 

2.  Rumusan Masalah 

Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik bukannya tanpa alasan yang 
mendasar. Kurangnya kehadiran kader perempuan yang berkualitas sebagai caleg 
bersumber pada kendala atas persepsi dan konstruksi sosial yang telah mensubordinasi 
perempuan yang kemudian menghambat kaderisasi perempuan dalam tubuh parpol. 
Ketidakterwakilan perempuan menunjukkan fakta yang ambigu, bahwa perempuan 
sebenarnya terwakili namun tidak terwakili sepenuhnya.  Bahwa ketidakhadiran 
perempuan membuktikan tidak ada ruang bagi perempuan untuk berbicara. Aksesibilitas 
yang dinilai kurang terbuka dan adil dalam tubuh partai, menghambat terciptanya sistem 
kaderisasi yang adil, setara dan terbuka bagi perempuan. Hal ini disebabkan oleh 
liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan 
lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama parpol, untuk secara serius dan 
berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, 
terutama menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang 
signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang 
andal dengan kesempatan yang setara dengan caleg laki-laki. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa usulan affirmative action yang 
‘memaksakan’ kuota 30% sebagai bentuk diskriminasi positif bagi perempuan masih 
berada dalam tataran verbal dan belum sampai pada tataran substansial. Peran parpol 
sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta 
sosialisasi politik masih dipertanyakan. Karena fungsinya untuk meningkatkan 
partisipasi dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik 
praktis dan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis tak kunjung 
terlaksana. Padahal inisiatif untuk melibatkan perempuan dalam proses pembuatan 
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kebijakan sangat diperlukan, agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan 
kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.  

3.  Pernyataan Tesis 

Bagi perempuan tidak ada teori politik, jika tidak ada fakta diskriminasi. 
Kesetaraan adalah fungsi dari perjuangan politik. Dengan mengedepankan politics of 
recognition, perempuan berusaha meloloskan tuntutan minoritas terhadap keterbukaan 
institusi sosial untuk diakses secara sama berdasarkan isu keadilan sosial. Bila 
demokrasi merupakan ruang orientasi falibilis, maka semua dikotomi sosial dan seksual 
harus dibatalkan agar tidak menimbulkan hirarki nilai dalam percakapan politik warga 
negara yang pada gilirannya menimbulkan hirarki kuasa.  

Memiliki instalasi demokrasi yang lengkap seperti partai, pemilu, parlemen dan 
mahkamah konstitusi, ternyata belum tentu menjamin Indonesia telah memiliki dewan 
perwakilan rakyat dengan etos parlementarian. Karena sebenarnya esensi dari 
penyelenggaraan demokrasi bukan sekedar memerlukan keahlian teknis legislatif, 
yudikatif atau eksekutif, tapi yang lebih utama adalah keahlian etis dan intelektual.  

Keterwakilan perempuan di parlemen belum membawa perubahan politik cukup 
signifikan dalam konteks politik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja politisi 
perempuan di institusi politik pengambil keputusan belum juga optimal. Ada 
keberhasilan diraih, tetapi juga ada catatan politisi yang menunjukkan perempuan belum 
mampu menggarap isu sosial menjadi kebijakan politik positif yang bisa menjadi basis 
dukungan publik secara luas. 

4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

• Membuktikan bahwa regulasi kuota 30% yang berlaku di Indonesia bisa 
menjamin keterwakilan perempuan di parlemen (DPR). 

• Membuktikan bahwa representasi perempuan yang duduk di parlemen memiliki 
pemahaman yang kuat terhadap isu-isu gender dan memiliki komitmen besar  
untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. 

• Menunjukkan bahwa jumlah representasi perempuan di parlemen mempunyai 
korelasi positif dengan pembuatan kebijakan yang mendukung hak-hak 
perempuan. 
 

5.  Kerangka Teori 

Dalam pembahasan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen, penulis 
berusaha memulai penelitian dengan memahami teori-teori deliberative democracy yang 
mengedepankan the value of mutual respect sebagai esensi utamanya. Teori ini berusaha 
menjamin terbukanya kesempatan dan kebebasan yang sama di ranah publik, termasuk 
di dalamnya politik tidak hanya berlaku secara prosedural tapi juga dijalankan sebagai 
substantive principle.  

Minimnya partisipasi perempuan di arena politik sedikit-banyak telah 
dipengaruhi oleh ketidakberuntungan posisi kultural dan struktural perempuan dalam 
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konstruksi peradaban. Disinilah deliberative democracy berperan untuk mendorong 
partisipasi perempuan dengan memberikan kebebasan untuk membuka pertimbangan 
resiprokal dari sudut pandang setiap individu. Kelebihan utama deliberative democracy 
adalah mengutamakan konsepsi penalaran di atas kekuasaan dalam politik. Konsep ini 
memberikan kebebasan untuk membuka forum publik dimana setiap orang memiliki 
hak untuk mengekspresikan tuntutan dan memberikan argumentasi berdasarkan 
penalaran mereka masing-masing. Melalui pendekatan teori-teori demokrasinya, konsep 
ini berusaha mengedepankan demokrasi komunikatif yang berusaha mengakomodir 
perbedaan budaya, perspektif sosial dan komitmen partikular untuk mencapai konsensus 
dan penilain kolektif. Dengan mengakomodir perbedaan sebagai sumber untuk 
mengkomunikasikan demokrasi, hukum dan retorika publik pun diharapkan mampu 
menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan.  

Ketidakterwakilan perempuan menunjukkan fakta yang ambigu, bahwa 
perempuan sebenarnya terwakili namun tidak terwakili sepenuhnya. Ketidakhadiran 
perempuan membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi perempuan untuk berbicara. 
Spivak membaca ketidakhadiran perempuan dalam proses pembentukan sejarah sebagai 
sesuatu yang emblematik dalam kesulitan memulihkan suara subjek tertindas dan bukti 
bahwa tidak ada ruang bagi subaltern (dalam hal ini perempuan) untuk bisa berbicara. 
Pembungkaman suara perempuan di ruang publik, membuat perempuan tidak mampu 
menorehkan sejarah dari sudut pandangnya sendiri (herstory). Mereka tidak mampu 
menorehkan sejarah apapun, karena mereka tidak memiliki apapun yang tertinggal 
untuk diceritakan. Perempuan tidak mampu menunjukkan kesadaran oposisional atas 
wacana hegemonik yang selama ini merepresinya.  

Emansipasi kelompok subaltern dapat dilakukan dengan melakukan perubahan 
di ranah politik. Pemberdayaan kelompok subaltern bisa dilakukan dengan 
menggunakan politik  afirmatif yang menawarkan politik perbedaan. Dimana politik 
perbedaan memberikan tempat bagi kelompok subaltern untuk menyuarakan penindasan 
yang selama ini terbungkam. Politik perbedaan mampu mewacanakan kepentingan 
kelompok subaltern di ruang publik, sehingga muncul kebijakan yang emansipatoris. 
Sejalan dengan prinsip ini, prinsip substansif yang dijalankan deliberative democracy 
pun diaplikasikan untuk mendukung terciptanya produk undang-undang yang lebih 
ramah gender untuk mencapai kehidupan publik yang lebih egaliter. 

Sistem politik modern yang dibangun dari asumsi masyarakat homogeni tidak 
lagi sesuai dengan kondisi masyarakat kontemporer. Perubahan realitas sosial 
menyebabkan sistem politik modern tidak lagi mampu menjawab problem-problem 
sosial yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 
sistem politik yang sesuai dengan realitas sosial yang mampu mengkonsepsikan tatanan 
hidup bersama dengan mengakomodasikan perbedaan dalam masyarakat. Dengan 
mengutamakan konsepsi penalaran di atas kekuasaan dalam politik, deliberative 
democracy mencoba menerobos celah-celah hegemoni patriarki dengan menggagalkan 
asumsi  bahwa kekuasaan sosial mampu mencegah setiap orang berbicara sebagai 
individu yang bebas, terlepas dari ketergantungan ekonomi dan dominasi politik. 
Konsep ini berusaha mentransformasikan proses komunikasi yang bebas dari dominasi 
dengan membuka pertimbangan resiprokal bagi setiap individu, termasuk perempuan.  

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori Legitimation of Power dari 
Alain Badiou yang dikutip dari artikel Bagus Takwin, “Politik sebagai Kemungkinan 
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Mencapai Kita”, untuk Freedom Institute, “Politik merupakan satu-satunya prosedur 
kebenaran yang bersifat generik, tidak hanya terhadap hasilnya, tapi terhadap 
perkembangannya secara keseluruhan. Pemikiran politis benar-benar bersifat kolektif, 
artinya ia hanya akan eksis sebagai pemikiran yang berlaku secara umum (bagi setiap 
orang). Inti aktivitas politik adalah pertemuan dan dalam prakteknya, politik menguji 
kemungkinan-kemungkinan dari sebuah situasi. Akan tetapi untuk menguji 
kemungkinan-kemungkinan itu, hal pertama yang harus dipahami adalah situasi itu 
memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan 
kekuasaan (power). Kekuasaan suatu bentuk selalu mengungguli situasi. Negara, 
termasuk di dalamnya perekonomian, yang kini menjadi norma suatu negara, 
dikarakterkan dengan efek struktural dari pemisahan dan akibat dari kekuasaan yang 
menyangkut apa yang dipresentasikan secara sederhana menurut situasi. Terdapat 
sesuatu yang merupakan kekeliruan menurut ekses ini. Pengalaman yang paling 
sederhana dari hubungan dengan negara terlebih lagi menunjukan bahwa orang yang 
berhubungan dengannya tidak akan pernah mampu menentukan ukuran kekuasaannya. 
Representasi negara oleh kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan publik, ditunjukkan pada 
satu sisi melalui akibatnya, dan dalam sisi lain ketidakderminasiannya, atau kekeliruan 
dari ekses ini. Peristiwa politik menghentikan semua ini dengan menentukan tindakan 
nyata atas kekuasaan negara yang berlebihan. Politik menyebabkan negara berada pada 
sebuah jarak yang ditentukan oleh ukuran-ukuran politik. politik merupakan 
“kebebasan” (liberty). karakter kolektif dari peristiwa politik, yaitu keadaan yang tidak 
dibatasi oleh situasi. Hal ini merupakan ketidakterbatasan yang sederhana, kehadiran 
(presentation) yang tidak terbatas. Ketidakterbatasan ini ditentukan, nilai dari 
kekuasaannya ditetapkan. Karakter kolektif dari peristiwa politik, yaitu keadaan yang 
tidak dibatasi oleh situasi. Hal ini merupakan ketidakterbatasan yang sederhana, 
kehadiran (presentation) yang tidak terbatas. Ketidakterbatasan ini ditentukan, nilai dari 
kekuasaannya ditetapkan. 

Persoalan utama politik adalah bagaimana kebersamaan dikelola oleh setiap 
anggotanya sehingga setiap orang sungguh-sungguh terwakili dan terlibat dalam 
pengelolaan itu. Menurut Badiou, politik sebagai prosedur kebenaran dipahami sebagai 
serangkaian aktivitas bersama yang dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran. 
Politik sebagai bentuk presentasi yang tidak dapat direpresentasikan. Sesuatu yang 
belum terepresentasikan dalam situasi. Berusaha membangun kebersamaan pada dunia 
politik disertai kesetiaan terhadap kejadian politik. Kejadian politik selalu bersifat 
kolektif, artinya politik selalu berusaha menyediakan wahana untuk merangkul semua. 
Karena kebenaran politik adalah kebenaran bagi semua. Yang kolektif mengelola 
dirinya sendiri. Keadilan merupakan ciri utama pengelolaan kebersamaan secara 
egaliter. Dan politik sebagai upaya bersama mencari kebenaran, mengedepankan 
kemampuan berpikir yang menjadi kategori yang menentukan kesetaraan dalam 
politik.” 

6.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa isi terhadap berbagai 
pemberitaan di media massa. Penulis berusaha membongkar diskursus politik melalui 
interpretasi terhadap teks dengan menggunakan pisau analisa hermeneutics of suspicion. 
Dengan masuk pada kondisi hermeneutics of suspicion, penulis berusaha 
memperlakukan nilai dalam seluruh kemungkinan ketidakpastiannya. Karena itu, 
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kedudukan nilai tidak lagi ditentukan oleh kondisi absolutnya (baik atau buruk) tetapi 
pada kondisi fungsional (berguna atau tidak) bagi perkembangan kebebasan individu, 
dalam hal ini perempuan. Jadi, dalam hal ini, setiap nilai bukan saja dibuat dalam 
kesepakatan, tapi juga mengambil resiko untuk bertentangan dengan nilai-nilai final 
yang dianggap absolut. 

Dalam mengembangkan penelitian ini, penulis lebih menekankan pada metode 
kepustakaan yang bertumpu pada berbagai sumber bacaan sebagai bahan acuan, seperti 
buku Women in Public Sector karya Siti Hariti Sastriyani, buku Deliberative 
Democracy: Essays on Reason and Politics karya James Bohman dan William Rehg, 
buku Democracy and Difference karya Seyla Benhabid, buku Introduction to 
Contemporary Political Theory karya Colin Farelly, buku Development as Freedom 
karya Amartya Sen, buku Justice and the Politics of Difference karya Iris Marion 
Young dan buku Filsafat Berperspektif Feminis karya Gadis Arivia.    

Penulis juga menggunakan metode kritis reflektif sebagai salah satu metode 
penelitian. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk merefleksikan sesuatu secara 
radikal dan sistematis untuk menemukan problem mendasar dari suatu fenomena, 
dimana fenomena yang kali ini diamati adalah posisi perempuan dalam kondisi sosial 
dan politik Indonesia. 

7.  Kesimpulan 

Dalam usaha pertarungan warga negera untuk merebut hak kesetaraan 
dibutuhkan kontribusi nyata dari pemikiran perempuan (feminisme) untuk memberikan 
perubahan dalam dunia demokrasi. Oleh karena itu, seharusnya para caleg perempuan 
tidak hanya sekedar menjadi ‘penghias’ ruangan legislatif, melainkan sungguh-sungguh 
memperjuangkan hak-hak bagi kaum perempuan. Berkembangnya mitos solidaritas 
perempuan, yaitu bahwa  kepentingan perempuan hanya bisa diperjuangkan perempuan 
karena ada pengalaman sama di antara perempuan, dianggap terlalu bias dan tidak 
mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, yang tidak hanya berjenis kelamin 
perempuan. Karenanya, kehadiran para anggota legislatif perempuan tidak boleh 
sekedar karena jenis kelamin, tetapi juga karena kesamaan perasaan dan perjuangan 
politik. Oleh karena itu, konsep warga negara yang selama ini dirumuskan oleh 
pemikiran patriarkal harus didobrak, salah satunya dengan mengembangkan kualitas 
perempuan. Perempuan yang terjun ke dalam dunia politik tidak boleh dikendalikan 
aturan patriarkal, karena bukan dengan menjadi laki-laki perempuan diakui, melainkan 
lewat kualitas perempuan mereka. Karena perjuangan politik perempuan sebenarnya 
tidak hanya membesarkan partainya, akan tetapi perjuangan untuk memperbaiki 
peradaban dunia dengan menggunakan ethics of care yang berpotensi untuk 
menyuarakan keadilan dan kesetaraan.  
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