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ABSTRAKSI 

Hanya sejak pada era reformasi keterlibatan perempuan dalam dunia politik telah 
menjadi isu penting.  Akibatnya, ada data dan informasi yang terbatas tentang 
topik ini.  Mudah-mudahan penelitian ini akan memberikan kontribusi pada 
ceramah tentang respresentasi maupun partisipasi perempuan di bidang politik 
Malang.  Perempuan meliputi 50,45 persen dari populasi Malang tetapi hanya 25 
persen dari keterwakilan politik lokal.  Berdasarkan teori universalisme dan PBB, 
kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia.  Oleh karena itu, dikhawatirkan 
kesetaraan gender tidak terjadi di parlemen Malang pada saat ini.  Perempuan 
tidak memiliki perwakilan yang sama daripada laki-laki dalam politik dan karena 
itu tidak memiliki perwakilan yang sama dalam masyarakat. 

Penelitian ini berfokus pada tiga bidang utama.  Pertama, hambatan-hambatan 
yang mencegah perempuan dari memasuki bidang politik di Malang.  Juga, 
hambatan-hambatan yang mencegah politisi perempuan dari memberikan 
kontribusi yang setara (daripada politisi laki-laki) di DPRD Malang.  Kedua, 
kontribusi politisi dan calon perempuan dalam bidang politik di Malang.  Juga, 
alasan mengapa politisi perempuan penting.  Akhirnya, masa depan bagi 
perempuan dalam politik di Malang.  Kegiatan saat ini, dan kegiatan masa depan 
untuk mendorong perempuan muda memasuki dunia politik maupun 
meningkatkan kekuatan dan kemampuan perempuan yang sudah politisi. 

Ketiga topik yang dianalisis berdasarkan penelitian dikumpulkan dengan 
melakukan wawancara dan mengamati pertemuan dengan perempuan maupun 
kelompok perempuan terkait dengan ranah politik di Malang.  Perempuan yang 
secara langsung terlibat dalam politik, misalnya politisi perempuan dan calon 
perempuan.  Juga, perempuan yang berhubungan dengan politik, misalnya 
perempuan dari LSM lokal dan dosen ilmu politik. 

Hasil penelitian menunjukkan sejumlah faktor yang membatasi jumlah politisi 
perempuan serta kemampuan politisi perempuan untuk memberikan kontribusi 
yang bermakna bagi politik lokal di Malang.  Faktor-faktor ini termasuk budaya 
patriarki, budaya Jawa, money politics, kewajiban sehari-hari perempuan, metode 
organisasi dan media.  Latar belakang penelitian menunjukkan nepotisme dan 
agama Islam dianggap hambatan.  Namun, penelitian mengungkapkan terdapat 
pendapat yang menyataan bahwa kedua faktor ini tidak dianggap hambatan bagi 
perempuan dalam politik di Malang. 

Wawancara menetapkan pandangan yang beragam tentang kontribusi perempuan 
dalam parlemen.  Hasil mengungkapkan bahwa: perempuan terbatas dalam 
kemampuan berkontribusi sama untuk politik dibandingkan dengan politisi laki-
laki; politisi perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki; serta 
perempuan dan laki-laki memberikan kontribusi yang sama dan itu tergantung 
pada kemampuan individu.  Sementara hasil untuk topik ini digabungkan, 
hasilnya sepakat bahwa politisi perempuan sangat penting untuk kesetaraan 
gender dan memastikan isu-isu perempuan dibahas dalam DPRD Malang. 
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Terakhir, hasil penelitian menunjukkan sejumlah inisiatif saat ini dan masa depan 
yang akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.  Inisiatif ini 
mencakup kegiatan oleh organisasi dan kaukus perempuan seperti, advokasi, 
pendidikan dan undang-undang yang peka gender.  Sehingga menciptakan 
kesetaraan gender di Malang sangat penting untuk meningkatkan jumlah politisi 
perempuan dan meningkatkan kemampuannya supaya agar memperjuangkan isu-
isu dan hak-hak perempuan. 
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ABSTRACT 

Only since the reformasi era has women‘s involvement in politics been an 
important issue.  As a result, there is limited data and information about this topic.  
Hopefully this research report will contribute to the discourse on women‘s 
representation and participation in Malang politics.  Women are 50.45 percent of 
Malang population but only 25 percent of local political representation.  Based on 
the theory universalism and the United Nations, gender equality is a human right.  
Therefore, it is concerning that gender equality does not currently exist in the 
Malang parliament. Women do not have equal representation in politics and 
therefore do not have equal representation in society. 

This research focuses on three main topics.  First, what obstacles prevent women 
from entering local politics in Malang and what obstacles prevent female 
politicians from contributing equally (compared to men) in the Malang DPRD.  
Second, what do female politicians and candidates contribute to local politics and 
why female politicians are important. Lastly, what is the future for women in 
politics.  Specifically, what are the current and future activities that will in the 
future encourage young women to enter politics and improve the strength and 
ability of current female politicians. 

These three topics are analysed based on research collected by conducting 
interviews and observing meetings with women and women‘s groups associated 
with Malang politics.  These women are either directly involved in politics, for 
example female politicians and candidates, or women associated with politics, for 
example women from local NGOs and political science lecturers. 

Research results show there are several factors that limit the number of female 
politicians, as well as the ability of female politicians to contribute meaningfully 
to local politics in Malang.  These factors include cultural patriarchy, Javanese 
culture, money politics, women‘s daily obligations, organisational methods and 
the media.  Background research suggested that nepotism and Islam are obstacles.  
However, research revealed that these two factors are not considered obstacles for 
women in Malang politics. 

Interviews established that there are mixed views about the contribution of 
women in parliament.  Results reveal that: women are limited in their ability to 
contribute equally to politics compared to men; women are better politicians 
compared to men; and women and men contribute equally to politics and a 
person‘s contribution depends on their individual abilities.  While results for this 
topic were mixed, results were unanimous that female politicians are vital to 
ensuring women‘s issues and gender equality is addressed by the Malang DPRD. 

Lastly, research results show that there are a number of current and future 
initiatives that will improve the participation of women in politics.  These 
initiatives include activities by women‘s organisations and caucuses such as, 
advocacy, education and promoting gender sensitive laws.  In order to create 
gender equality in Malang it is vital to increase the number of female politicians 
and improve their ability to fight for women‘s issues and rights. 
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BAB SATU 

1. Pendahuluan 

Jumlah penduduk di Kota Malang sekitar 820.857 orang dan kaum 

perempuan merupakan 50,45 persennya (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 

2010).  Meskipun persentase perempuan demikian besar, berdasarkan statisti-

statisik, perempuan memiliki keterlibatan yang terbatas dalam ranah politik 

Malang. Kurangnya kaum perempuan di parlemen adalah hasil dari 

ketidaksetaraan gender dan melanggengkan masalah ketidaksetaraan gender.  

Ini menjadi masalah karena menurut teori universalisme, kesetaraan gender 

diakui oleh lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

sebagai hak asasi manusia: 

Gender equality in political participation is socially just...A political 
system—elected offices, but also other positions that influence public 
decisions—where half the population cannot participate, defies the 
meaning of the term (United Nations Development Program, 2010: 
79).1 

Penelitian ini berjudul Pendapat Perempuan tentang Perempuan dalam Dunia 

Politik pada Era Reformasi dan Masa Depan di Kota Malang.2  Sejak era 

reformasi perempuan telah semakin terlibat dalam politik. Namun, 

keterwakilan kaum perempuan dalam politik di Malang masih kurang penting 

daripada keterwakilan laki-laki.  Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi 

masalah-masalah ketidaksetaraan gender dalam politik daerah Kota Malang 

dan solusi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik 

                                                           
1 Kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah keadilan sosial... Sebuah sistem politik 
baik di dalam kantor terpilih, maupun dalam posisi lain yang memengaruhi keputusan publik 
yang setengah pendudukinya tidak dapat berpartisipasi, menentang arti istilah. 
2 ‗Kota Malang‘ dirujuk sebagai ‗Malang‘ dalam peneliti. 
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Malang.  Hal ini akan ditangani dengan memeriksa keterwakilan politik 

perempuan terutama di legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Malang.3  Keterwakilan politik perempuan tersebut mengacu pada 

perempuan yang sudah menjadi politisi, calon perempuan dan perempuan 

muda yang ingin memasuki dunia politik pada masa depan. 

Penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teoritis kunci.  Pertama, teori 

feminis yang membahas konsep universalisme, relativisme budaya dan bidang 

pemikiran feminis.  Kedua, teori budaya patriarki ceramah dikotomi publik dan 

privat, serta budaya Jawa.  Hal ini juga menetapkan politik lingkungan dan 

struktur administrasi, dan keterlibatan kaum perempuan dalam strukturnya.  

Bagian terakhir adalah tentang masa depan perempuan dalam politik di 

Malang, dan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi perempuannya. 

Hanya sedikit informasi yang tersedia tentang perempuan dalam ranah politik 

Malang.  Peneliti akan berusaha untuk mengatasi kekurangan ini melalui 

mengumpulkan pandangan perempuan pada sejumlah isu.  Para perempuan ini 

berasal dari dua kelompok utama.  Pertama, perempuan terlibat langsung dalam 

politik Malang seperti calon dan anggota DPRD.  Kedua, perempuan ahli 

dalam politik di Malang seperti anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan dosen ilmu politik.  Penelitian akan mengumpulkan pandangan perempuan 

pada sejumlah isu.  Penelitian tentang hambatan-hambatan mencegah 

perempuan dari memasuki politik Malang, dan mencegah perempuan 

memberikan kontribusi yang efektif dalam proses politik di Malang. 

Selanjutnya, penelitian tentang organisasi dan kaukus perempuan, inisiatif serta 
                                                           
3 Dalam penelitian ini, ‗politik Malang‘ mengacu pada DPRD Malang. 
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rencana yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di 

Malang.  Tujuan penelitian ini menyoroti isu-isu perempuan di bidang politik 

Malang, dan menyarankan metode untuk perbaikan isu-isu tersebut pada masa 

depan. 

1.1 Rumusan Masalah 

Ketidaksetaan gender merupakan bagian dari budaya Indonesia.  

―Politics (in Indonesia) is arguably the arena in which gender inequality 

remains most pronounced‖ (Nelson & Chowdhury, 1994).4 Malang merupakan 

contoh utama karena perempuan kurang terwakili dalam politik lokal.  

Kurangnya perempuan dalam politik di Malang merupakan hasil dari 

ketidaksetaraan gender.  Kurangnya kaum perempuan dalam ranah politik juga 

mengabadikan masalah ketidaksetaraan gender.  Penelitian ini akan memahami 

mengapa perempuan kurang terwakili, dampak dari kurangnya perwakilan ini 

dan bagaimana untuk melakukan perbaikan pada masa depan.  Pertanyaan-

pertanyaan kunci dari penelitian ini: 

1. Mengapa terdapat jumlah politisi perempuan yang rendah dalam 

politik di Malang? 

2. Mengapa kekuasaan politisi perempuan di bidang politik Malang 

kurang? 

3. Bagaimana pengaruh partisipasi perempuan dalam politik di Malang? 

4. Bagaimana partisipasi perempuan dapat ditingkatkan pada masa 

depan? 

                                                           
4 Politik ini (di Indonesia) bisa dibilang arena dengan ketidaksetaraan gender tetap paling jelas. 



4 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia (United Nations 

Development Program, 2010: 79).  Kesetaraan gender belum tercapai dalam 

DPRD Malang karena keterwakilan perempuan dan laki-laki tidak sama.  

Penelitian ini akan memeriksa mengapa politisi perempuan tidak memiliki 

keterwakilan yang sama dengan laki-laki di parlemen Malang.  Hal ini penting 

dengan nyata karena sebagaimana diuraikan sebelumnya kesetaraan gender 

merupakan hak asasi manusia.  Peningkatan jumlah perempuan dalam 

parlemen di Malang penting sehingga meningkatkan kesetaraan gender.  Juga, 

perempuan penting di parlemen karena fokusnya pada isu-isu perempuan, 

seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  Akhirnya, hal ini akan 

meningkatkan kesetaraan gender di masyarakat Malang. 

Selanjutnya, hanya sedikit penelitian saat ini tentang perempuan dalam politik 

di Malang.  Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mengatasi kekurangan 

tersebut.  Penelitian mengatakan tentang isu-isu: hambatan-hambatan bagi 

perempuan memasuki politik di Malang; peran dan pengaruh penting 

perempuan dalam politik di Malang; serta inisiatif dan rencana pada masa 

depan sehingga meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik 

Malang.  Tanpa perubahan, ketidaksetaraan gender dalam politik dan 

masyarakat di Malang akan terus berlanjut.  
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BAB DUA 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian ini didasarkan pada teori feminis dan teori budaya patriarki 

yang mendasar mengenai isu-isu ketidaksetaraan gender dalam masyarakat dan 

politik di Malang. 

2.1 Teori Feminis 

2.1.1 Universalisme dan Relativisme Budaya 

Feminis adalah ―advocacy of women's rights‖ (Haslanger & Tuana, 

2011).5  Isu-isu dihadapi oleh perempuan yang akan memasuki dunia politik 

didasarkan teori feminis universal tentang kesetaraan gender yang mengatakan, 

―Human rights are the natural-born rights for every human being, universally‖ 

(Ayton-Shenker, 1995) terlepas dari ―race, colour, sex, language, religion, 

political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 

status‖ (Ayton-Shenker, 1995).6  Konsep relativisme budaya adalah pernyataan 

bahwa nilai-nilai manusia sangat berbeda-beda sesuai dengan perspektif 

budaya yang berbeda (Ayton-Shenker, 1995).  Hal ini bermasalah karena hak 

asasi manusia hanya akan tunduk pada kebijaksanaan negara (Ayton-Shenker, 

1995).  Hal ini menghasilkan hak-hak perempuan menjadi kurang penting 

dibandingkan norma-norma budaya.  Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan 

pada teori feminis universal. 

                                                           
5 Advokasi dari hak-hak perempuan. 
6 Hak asasi manusia adalah hak alami bagi setiap manusia secara universal terlepas dari status 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau 
sosial, kekayaan, kelahiran atau lainnya. 



6 

2.1.2 Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal 

Lagi pula, penelitian ini dipandu oleh dua pendapat feminisme, 

feminisme liberal dan feminisme radikal.  Feminis liberal terutama berfokus 

pada reformasi politik dan hukum dalam melaksanakan undang-undang (UU) 

kesetaraan gender (Kensinger, 1997: 184; Teigen & Wangnerud, 2009).  

Mereka percaya pada formal equality dimana akan dapat dicapai kalau 

perempuan dan laki-laki diperlakukan dengan cara yang sama dalam segala 

situasi (Code, 2000: 28).7  Sedangkan, feminis radikal berusaha mencapai 

kesetaraan gender melalui reformasi atau penghapuskan konstruksi sosial 

(Teigen & Wangnerud, 2009; Tong, 2009: 67) karena struktur umum 

didasarkan pada budaya patriarki dan asumsi ‗male supremacy‘ (Willis, 1984).8  

Hal ini sangat relevan karena kebudayaan Indonesia didasarkan pada sistem 

budaya patriarki.  Ide-ide feminisme liberal dan feminisme radikal dapat 

digunakan agar mencapai kesetaraan gender di bidang politik Malang. 

2.1.3 Feminisme dan Politik 

Meningkatkan kesetaraan gender merupakan hal penting dalam 

meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas politisi perempuan di Malang.  

Noerdin dan Aripurnami (2007: 19) mengemukakan bahwa: 

Without their active involvement in the process of public policy 
making, which has the potential to affect their (women’s) lives 
dramatically, women in the regions will suffer substantial setbacks  
(Noerdin & Aripurnami, 2007).9 

                                                           
7 Kesetaraan resmi. 
8
 Supremasi laki-laki. 

9 Tanpa keterlibatan aktif mereka dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang memiliki 
potensi untuk menpengaruhi kehidupan mereka (perempuan) secara dramatis, perempuan di 
daerah akan menderita kemunduran substansial. 
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Noerdin dan Aripurnami (2007) mengutamakan fokus pada dampak otonomi 

daerah pada peran perempuan di ranah publik dan pengambilan keputusan.  

Peneliti ini menyoroti perempuan perlu memperbaiki diri melalui motivasi, 

retorika dan aksi feminis (Noerdin & Aripurnami, 2007).  Metode ini dapat 

diterapkan pada perjuangan agar menciptakan kesetaraan gender di politik. 

2.2 Teori Patriarki dan Budaya Jawa 

Banyak isu-isu yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia didasarkan 

pada budaya patriarki.  Ini menyebabkan ketidaksetaraan gender di masyarakat 

(Gunew, 1990) yang merupakan sebagai, ―social system in which men 

disproportionately occupy positions of power and authority‖ (Johnson, 2005).10  

Dalam sistem sosial terwujud adanya dikotomi publik dan privat (Code, 2000; 

Pateman, 1989) yang  ―contribute to maintaining and reproducing gender 

inequality‖ (Connell, 1987; Walby, 1990; Verloo & Roggeband, 1996 dikutip 

dalam Lombardo & Verloo, 2009).11  Di Indonesia budaya secara umum 

merupakan patriarkal (Rinaldo, 2008; Fattore, Scotto & Sitasari, 2010) dan 

mengakibatkan marginalisasi perempuan (Johnson, 2005; Parawansa, 2010)  

karena ini, ―relegates women as mothers and house workers to the home, and 

psychologically denies them full personhood, citizenship and human rights‖ 

(Foreman, 1977; Okin, 1989; Pateman, 1988; Goldman, 1969 dikutip dalam 

Ferguson & Hennessy, 2010).12 

                                                           
10 Sistem sosial di mana laki-laki menempati posisi kekuasaan dan otoritas yang tidak 
seimbang. 
11 Berkontribusi untuk mempertahankan dan mereproduksi ketidaksetaraan gender. 
12 Merendahkan perempuan sebagai Ibu dan pekerja rumah di rumah, dan psikologis 
menyangkal hak kepribadian, kewarganegaraan dan manusia yang penuh. 
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Budaya Jawa juga menyebabkan masalah budaya patriarki.  Adamson (2007) 

menyediakan wawasan etnografi tentang budaya Jawa dan menggambarkan 

wawasan hirarki gender moral yang sangat penting.  Hirarki gender moral 

mempertahankan peran perempuan sebagai kunci untuk keluarga, masyarakat 

dan nilai-nilai bangsa (Adamson, 2007).  Wawasan ini, mengabadikan 

ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.  Selanjutnya wawasan tersebut 

menjadi  hambatan bagi perempuan memasuki ranah politik.  Menurut 

Adamson (2007) wawasan kesetaraan merupakan isu multidimensi dan budaya 

Jawa merupakan faktor penting yang mempengaruhi wawasan kesetaraan di 

Malang. 

2.3 Penelitian tentang Perempuan Berpolitik Malang 

Terdapat hanya beberapa penelitian tentang kaum perempuan di 

Malang.  Martin (2004) melaukuan penelitian tentang organisasi-organisasi 

perempuan di Malang.  Informasinya bagus yaitu mengenai ketidaksetaraan 

gender dan pengaruh budaya, agama, dan etnis Jawa dampaknya.  Martin 

(2004) menuliskan bagian kecil tentang keterlibatan perempuan dalam bidang 

politik nasional. 

Asyhari (2009) telah menulis penelitian lain yang lebih relevan ke penelitian 

ini.  Penelitiannya membahas kuota 30 persen di Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) di Malang dan bagaimana PKS mempersiapkan daftar calon supaya 

menyertakan perempuan.  Selain itu, Dr Vina Salviana (dikenal sebagai Dr 

Vina) melakukan studi kasus mengenai partisipasi perempuan dalam partai 
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politik di Malang.13  Dr Vina menulis tentang beberapa isu-isu tetapi pada 

fokus yang utama mengenai struktur partai dan partisipasi perempuan terhadap 

ideologi-ideologi partainya (Salviana, 2011). 

Penelitian tersebut meliputi sebagian kecil dari topik penelitian ini.  Topik 

penelitian ini sangat khas karena berwujud penelitian yang didasarkan pada 

perempuan di Malang, meskipun demikian, tidak banyak penelitian lengkap 

pada perempuan berpolitik di Malang.  Penelitian ini penting karena membahas 

perempuan di ranah politik Malang.  Fokusnya topik-topik baru, khususnya 

alasan mengapa partisipasi perempuan terbatas serta bagaimana masa depan 

perempuan dalam politik di Malang. 

  

                                                           
13 Dia adalah dosen FISIP di UMM khususnya fakultas Ilmu Politik (Salviana, 2011) 
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BAB TIGA 

3. Perempuan dalam Politik di Malang 

3.1 Struktur Politik  

Struktur sistem politik di Indonesia harus dijelaskan sebelum peneliti 

dapat mengurai peran kaum perempuan di dalamnya.  Di dalam struktur 

legislatif ini, politisi perempuan beroperasi.  Kerangka politik Indonesia adalah 

republik demokratis dan terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

(Indrayana, 2008: 361-2). 

Di tingkat provinsi, kabupaten dan kota terdapat legislatif DPRD yang 

mengelola isu-isu daerah (DPRD Provinsi Jawa Timur, 2010).  Struktur politik 

daerah secara sederhana diuraikan pada Gambar 1 dan perempuan di politik 

Malang beroperasi di struktur administrative ini.  Pada tingkat desa Rukun 

Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) terdapat pengelolaan kebutuhan dan 

rencana keluarga desa (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010).  Struktur 

RW dan RT di Malang diuraikan pada Tabel 1. 

 

Gambar 1 – Struktur Politik Daerah 

Provinsi 
Governor 

Kotamadya 
Walikota 

Kabupaten 
Bupati 

Kecamatan 
Camat 

Kelurahan 
Kepala Desa 

Rukun Warga  
(5 Rukun Tatangga) 

Rukun Tetangga  
(40 keluarga) 
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Tabel 1 - Jumlah RW, RT dan Keluarga 2009 

(Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010) 

3.2 Keterlibatan Perempuan dalam Dunia Politik 

3.2.1 Sejarah 

Dalam keseluruhan sejarah Indonesia perempuan memiliki peran 

terbatas di parlemen.  Pada tahun 1955 pemilihan umum Indonesia pertama 

diselenggarakan.  Perempuan mencapai 6,5 persen dari anggota parlemen 

(Parawansa, 2010: 82).  Sejak pemilu pertama keterwakilan perempuan dalam 

dunia politik telah pasang-surut, sebagaimana diuraikan Gambar 2.  Para 

perempuan dalam politik memiliki peran aktif dalam masyarakat dan politik, 
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dibantu oleh kerja dan advokasi organisasi, seperti organisasi Gerwani (1945-

1965) (Wieringa, 1999).  Peran aktif kaum perempuan dalam politik dan 

masyarakat berakhir pada masa Orde Baru. Soeharto mengambil alih 

kekuasaan pada tahun 1965, dan selama 32 tahun pemerintahannya perempuan 

dibungkam dan dibatasi di ruang privat (Wieringa, 1999). 

 

Gambar 2 – Prosentase Perempuan dan Laki-Laki dalam Parlemen, 

1950 ‐ 2009 

(Cattleya, 2010) 

Hal ini berubah pada tahun 1999 sehingga perempuan telah mampu memasuki 

dunia politik lagi.  Pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999, perempuan 

mencapai 8,8 persen di parlemen nasional (Parawansa, 2010: 82) sedikit 

meningkat sejak pada tahun 1955.  UU Desentralisasi No.22/1999 tentang 

pemerintahan daerah memungkinkan DPRD dipilih (Ames, 2002: 2-8; 

Mietzner, 2010).  Bagian berikutnya akan membahas keterwakilan politik 

perempuan di DPRD Malang sejak desentralisasi. 
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3.2.2 Politisi Perempuan di DPRD Malang Saat Ini 

Jumlah penduduk di Malang sekitar 820.857 orang dan perempuan 

meliputi 50,45 persen (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010).  Namun, 

jumlah perempuan yang terlibat dalam politik di Malang tidak mencapai 

setengahnya dari keseluruhan kuota.  Di dalam statistik dari Badan Pusat 

Statistik Kota Malang (2008) pada tahun 2004 tersedia informasi lebih awal 

tentang keterlibatan perempuan dalam DPRD Malang.  Pada tahun 2004, 13,33 

persen dari anggota legislatif di Kota Malang adalah perempuan (6 perempuan) 

seperti diuraikan dalam Tabel 2 (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2008).  

Pada tahun 2009, 24,44 persen dari anggota legislatif di Kota Malang adalah 

perempuan (11 perempuan) yang diuraikan dalam Tabel 3 (Badan Pusat 

Statistik Kota Malang, 2010). 

Kebanyakan statistik terbaru tentang perempuan dalam DPRD Malang berasal 

dari tahun ini.  Pada tahun 2011, 24,44 persen dari anggota legislatif di Kota 

Malang adalah perempuan (11 perempuan) sebagaimana diuraikan dalam Tabel 

4 (Pemerintah Kota Malang, 2011).  Partisipasi perempuan di DPRD Malang 

meningkat 11 persen selama lima tahun antara 2004 dan 2009.  Meskipun 

demikian, partisipasi perempuan di DPRD Malang tidak meningkat dalam tiga 

tahun antara 2009 dan 2011. 
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  Perolehan Perolehan          Gender Anggota Legislatif 2004 
Partai Suara Kursi         Legislative Member Gender 2004 
Party Number of Number of Laki – Laki Perempuan Jumlah 

 Vote Seat Male Female Total 

      
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      
PDI 
Perjuangan 110.172 12 10 2 12 

      
Partai Golkar 52.668 5 5 - 5 

      
Partai 
Demokrat 61.757 7 5 2 7 

      
PKB 74.475 8 8 - 8 

      
PPP 9.909 1 - 1 1 

      
PKS 30.482 5 4 1 5 

      
PAN 28.357 5 5 - 5 

      
PDS 17.722 2 2 - 2 

      
Jumlah / 
Total 385.542 45 39 6 45 

 

Tabel 2 - Hasil Perolehan Pemilu Legislatif 2004 Kota Malang 

(Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2008) 
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Tabel 3 - Hasil Perolehan Pemilu Legislatif 2009 Kota Malang 

(Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010) 

 

Tabel 4 - Hasil Perolehan Pemilu Legislatif 2011 Kota Malang 

(Pemerintah Kota Malang, 2011) 

Komisi Perempuan Laki-laki Jumlah 

Pimpinan DPRD 0 4 4 

Komisi A Bidang Pemerintahan 3 6 9 

Komisi B Bidang Perekonomian 
dan Keuangan 7 4 11 

Komisi C Bidang Pembangunan 1 10 11 

Komisi D Bidang Kesejahateraan 4 7 10 

Jumlah 15 27 45 
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3.3 Peran Perempuan dalam Politik di Malang 

Dalam ranah politik Malang, partisipasi perempuan sangat rendah 

dibandingkan laki-laki.  Lagi pula, keterlibatan maupun pengaruh perempuan 

dalam politik terbatas.  Ketika terlibat dalam dunia politik terdapat ―tendency 

for women to hold posts that are traditionally seen as ‘soft’‖ (Parawansa, 2010: 

86).14  Hal ini, terbukti pada Tabel 5 dimana persentase tertinggi perempuan 

ditemukan dalam bidang-bidang yang ‗lembut‘ seperti pemuda, agama dan 

komisi seni. Selain itu, dibandingkan laki-laki perempuan kurang mendapatkan 

dan menempati posisi tinggi di parlemen.  Saat ini terjadi di DPRD Malang 

karena empat pemimpin DPRD adalah laki-laki. Selanjutnya, delapan posisi 

kepemimpinan dalam empat komisi DPRD hanya meliputi 25 persen (dua 

perempuan) sebagai wakil ketua. 

                                                           
14 Kecenderungan bagi perempuan untuk memiliki pekerjaan yang secara tradisional 
digambarkan ‗lembut‘. 
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Tabel 5 - Komisi Legislatif Indonesia Berdasarkan Gender 2005 

(Parawansa, 2010: 86) 

3.4 Pentingnya Perempuan Berpolitik 

Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik menghasilkan 

implikasi lebih luas.  Kehadiran perempuan dalam jabatan politik memiliki 

kepentingan simbolis.  Menurut Johnson, Kabuchu dan Vusiya (2003 dikutip 

dalam Hughes, 2009) penilaian itu meningkatkan pandangan perempuan dan 

laki-laki terhadap kapasitas, aspirasi, dan harga diri perempuan.  Selain ini, 

politisi perempuan berfokus pada isu-isu yang berbeda daripada politisi laki-

laki (O'Regan, 2000; Swers, 2002 dikutip dalam Hughes, 2009) misalnya, isu-

isu KDRT maupun hak reproduksi (Hughes, 2009).  Pengaruh utama 

perempuan adalah mencapai ―increasing effective implementation of various 
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government programs and schemes‖ (Kudva, 2001:541 dikutip dalam Tinker, 

2004).15 Politisi perempuan penting agar mampu memberlakukan isu-isu 

perempuan dan mendorong lebih banyak perempuan memasuki bidang politik 

di Malang. 

  

                                                           
15 Tampaknya menuju pada peningkatan pelaksanaan yang efektif dari berbagai rencana dan 
skema pemerintah. 
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BAB EMPAT 

4. Hambatan bagi Perempuan dalam Politik di Malang 

4.1 Agama Islam 

Antropologis Geertz (1960; 1968) melengkapi beberapa studi etnografi 

tentang budaya Jawa.  Dia percaya agama memandu masyarakat dengan 

memberikan motivasi yang kuat serta konsepsi tentang keberadaan (Kunin, 

2003; Yarrow, 2006).   Islam mempengaruhi kehidupan sekitar 83,7 persen 

penduduk di Malang (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010) sesuai dengan 

diuraikan di Tabel 6.  Perdebatan tentang hal ini karena bisa mengakibatkan 

dukungan atau penundukan kaum perempuan Indonesia.  Sebagai contoh, 

interpretasi berbeda untuk ayat 4:34 dalam Qur‘an (Abel-Haleem, 2004).  Ayat 

dibaca: 

Men are the leaders of women, because Allah has blessed them (men) 
with more than women and because they (men) spend their wealth on 
women.  Because of this, virtuous women are those who obey Allah 
and restrain themselves when they are without defy (you their 
husband), admonish them, separate yourself from their bed and beat 
them (darabah) (Adamson, 2007).16 

Sebuah terjemahan ayat Qur‘an ditafsirkan darabah sebagai ‗pukulan‘ 

(Altorki, 2007) yang menunjukkan kaum perempuan memiliki status lebih 

rendah daripada kaum laki-laki (Vreede-de Stuers, 1960; Adamson, 2007).   

 

                                                           
16 Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.  Oleh karena Allah melebihkan 
sebagian mereka (laki-laki) dari sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka.  Sebab itu maka perempuan yang saleh adalah yang 
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.  Oleh karena Allah telah 
memelihara mereka.  Perempuan-perempuan yang kamu ragukan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka (darabah). 
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Namun, kata darabah bisa saja ditafsirkan sebagai ‗teladan‘ (Altorki, 2007).  

Penafsiran ini, memungkinkan perempuan memperjuangkan hak-hak 

persamaan (Moghadam, 2007). 

 

Tabel 6 - Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kecamatan 2009 

(Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010) 

Negara-negara terdiri dari penduduk mayoritas Muslim memilih hanya sedikit 

perwakilan legislatif nasional (Glaser & Possony 1979; Norris & Inglehart 

2000; Paxton & Hughes 2007).  Meskipun demikian, sebuah penelitian lengkap 

oleh Fattore, Scotto dan Sitasari (2010: 261-75) menemukan bahwa mayoritas 

penduduk Indonesia mendukung kenyataan bahwa kesetaraan gender 

mengalami peningkatan dalam pemerintahan.  Dasar supaya menciptakan 
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perubahan sudah terwujud bagi perempuan dalam dunia politik.  Namun, 

karena sedikitnya jumlah perempuan dalam ranah politik keyakinan ini belum 

tercermin dalam perubahan yang nyata. 

4.2 Korupsi 

Kegiatan-kegiatan politik yang korup seperti money politics maupun 

nepotisme sehingga masalah yang mempengaruhi baik bagi politisi perempuan 

dan politisi laki-laki.  Salah satu contoh money politics dari pemilihan gubernur 

pada tahun 2008 di Jawa Timur adalah. Anggota Nahdlatul Ulama (NU) 

memberi sumbangan satu miliar rupiah ke sektor provinsinya serta 

menyediakan puluhan mobil untuk divisi perempuan (The Jakarta Post, 2008).  

NU mengklaim itu merupakan sumbangan tetapi contoh ini adalah kasus 

money politics.  Nepotisme merupakan korupsi dengan jenis berbeda karena: 

Some women candidates have access to advance in candidacy because 
their husbands or parents are the politicians have an important and 
decisive positions in the election (Kompas, 2011).17 

Sangat sulit bagi perempuan memasuki bidang politik di Malang karena 

budaya politik, money politics, dan nepotisme. 

4.3 Kewajiban Sehari-Hari 

Terdapat beberapa kewajiban yang dihadapi perempuan sehari-hari dari 

memasuki ranah politik di Malang.  Kemiskinan dan rendahnya tingkat 

pendidikan menciptakan keadaan sulit yang melibatkan perempuan dalam 

dunia politik (Fattore, Scotto & Sitasari, 2010: 272).  Selain ini, mempersulit 

                                                           
17 Beberapa calon perempuan memiliki akses untuk maju dalam pencalonan karena suami atau 
orang tua politisi yang memiliki posisi yang penting dan menentukan dalam pemilihan. 
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perekrutan perempuan yang memiliki kemampuan politik yang akan 

memungkinkan mereka bersaing atas dasar kesetaraan dengan laki-laki 

(Parawansa, 2010: 87).  Perempuan sering mengalami hambatan disebabkan 

oleh, memerangi stereotipe tentang harus tinggal di rumah dengan anak-

anaknya (United Nations Development Program, 2010: 86) dan tidak 

mempunyai waktu atau uang yang cukup untuk berpartisipasi dalam bidang 

politik di Malang. 

4.4 Metode Organisasi dan Media 

Terdapat juga beberapa hambatan organisasi yang menghambat 

partisipasi penuh perempuan dalam dunia politik.  Media belum mengorganisir 

diri dan memobilisasi masyarakat Malang secara efektif mengenai pentingnya 

keterwakilan kaum perempuan di parlemen (Parawansa, 2010: 88).  Organisasi 

dan kaukus perempuan perlu mengerahkan tekanan pada media mengenai 

pengertian tentang pentingnya menulis tentang isu-isu perempuan.  Lagi pula, 

masalah-masalah dengan metode organisasi LSM karena keterbatasan 

pemberian informasi, jaringan maupun tujuan bersama antara organisasi dan 

kaukus perempuan (Kompas, 2008; Parawansa, 2010: 88). 
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BAB LIMA 

5. Inisiatif sehingga Memperbaiki Partisipasi Perempuan dalam 

Bidang Politik di Malang 

5.1 Undang-Undang 

Undang-undang telah memperbaiki isu tentang kesetaraan gender di 

Malang.  Irianto dan Hendrastiti (2009) menguraikan undang-undang yang 

telah berusaha supaya meningkatkan hak-hak perempuan dan ini dibahas di 

bawah. 

5.1.1 Hak-Hak Perempuan 

Indonesia meratifikasi UU No. 7/1984 Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang mengatakan:18 

Discrimination against women (is) any distinction, exclusion or 
restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by 
women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of 
men and women, of human rights and fundamental freedoms in the 
political, economic, social, cultural, civil or any other field (United 
Nations General Assembly, 1979).19 

Lagi pula, pentingnya undang-undang lain meratifikasi.  UU No. 39/1999 

tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 45 menyatakan hak-hak perempuan 

merupakan hak asasi manusia (Irianto & Hendrastiti, 2009). 

 

                                                           
18 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 
19 Diskriminasi terhadap perempuan (adalah) setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan 
yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan untuk merusak atau 
meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status 
perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya. 
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5.1.2 Pengarusutamaan Gender 

Pengarusutamaan gender yang pokok ke topik gender serta politik.  

Instruksi Presiden No. 9/2000 menguraikan pengarusutamaan gender dimana 

kegunaan dan tujuan termasuk dalam legislatif, kebijakan dan inisiatif yang 

memiliki parlemen (Saptaningrum, 2008). Instruksi Presiden menyatakan: 

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas 
perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutmaan gender 
ke dalam seluruh proses pembangunan nasional (Kejaksaan Republik 
Indonesia, 2000). 

Memasukkan pengarusutamaan gender akan membantu menciptakan parlemen 

yang lebih inklusif bagi kaum perempuan.  Hal ini, relevan bagi perbaikan 

masa depan bagi perempuan dalam bidang politik di Malang. 

5.1.3 Kuota Aksi Affirmatif 

Aksi afirmatif merupakan dasar untuk penelitian ini.  Sejumlah undang-

undang yang membantu meningkatkan jumlah perempuan dalam dunia politik 

adalah sebagai berikut: 

 UU No. 12/2003 tentang pemilihan umum menerapkan kuota 30 persen 

perempuan di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Kota 

untuk setiap Daerah Pemilihan. 

 UU No. 10/2008 tentang calon parlemen potensial harus terdiri dari 

setidaknya 30 persen perempuan. 

 UU No. 27/2009 tentang keterwakilan perempuan dalam setiap partai 

politik perlu terdiri dari setidaknya 30 persen dari anggota. 
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Cahyaningtyas (2009) dan Napsiah (2009) membahas pentingnya aksi afirmatif 

karena kuota mendorong tindakan lebih lanjut untuk ―partai politik juga 

berperan dalam mengikis habis ideology patriarkhi, dan mengdepankan nilai-

nilai profetik dalam partai politik‖ (Napsiah, 2009).  Mereka mengakui kuota 

hanya langkah awal. Namun, dampaknya kuota terbatas karena kurangnya 

sanksi telah gagal dalam mendorong partai-partai politik mematuhi undang-

undang (Noerdin & Aripurnami, 2007: 25).  Dampak kurangnya sanksi jelas di 

politik Malang.  Dalam DRPD di Malang tidak mencapai undang-undang kuota 

30 persen.  Saat ini dalam DPRD Malang hanya meliputi 24,44 persennya 

adalah politisi perempuan. 

5.1.4 Gender Responsive Budget 
20 

Gender Responsive Budget (GRB) belum dilaksanakan dalam ranah 

politik di Malang tetapi metode yang bermanfaat supaya meningkatkan 

partisipasi perempuan dalam politik di Malang.  GRB menyadari kaum 

perempuan dan kaum laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda, dan 

karenanya membutuhkan dana yang berbeda (Irianto & Hendrastiti, 2009).  

Inisiatif ini menjadi ―increasingly important to many Indonesian regions, 

whose budgeting policies contain much injustice, including against women‖ 

(Irianto & Hendrastiti, 2009).21  GRB dapat digabungkan dengan komitmen 

CEDAW sehingga membantu memonitor komitmen pemerintah untuk 

mematuhi CEDAW (Irianto & Hendrastiti, 2009). 

                                                           
20 Anggaran Responsif Gender. 
21 Semakin penting untuk berbagai wilayah Indonesia, yang kebijakan penganggarannya 
memiliki banyak ketidakadilan, termasuk terhadap perempuan. 
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5.1.5 Zipper system
22 

 Merupakan perubahan yang paling penting dalam undang-undang yang 

telah meningkatkan jumlah politisi perempuan.  Meskipun demikian, beberapa 

peraturan ini memberlakukan hambatan.  Awalnya UU No. 10/2008 mengenai 

zipper system mengharuskan setidaknya satu perempuan dari tiga calon 

pemenang suatu partai (Scarpello, 2009) meningkatkan jumlah perempuan 

dalam bidang politik.  Namun, pada Desember 2008, zipper system ini 

dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) (Supriadi, 2009).  

Akibatnya UU No. 27/2009 saat ini, telah mengakibatkan pemilu dimana hanya 

calon yang menerima suara terbanyak (terlepas dari jenis kelamin) diberi posisi 

di parlemen (Scarpello, 2009).  Perempuan sering ditempatkan di bagian bawah 

dari daftar calon, yang memungkinkan calon laki-laki dipilih (Noerdin & 

Aripurnami, 2007: 21).  Fenomena ini membantu menjelaskan mengapa 

terdapat hanya sedikit perempuan saat ini dalam ranah politik di Malang. 

5.2 Organisasi-Organisasi Perempuan 

Jaringan online atau pertemuan jaringan perempuan sangat penting.  

Jaringan online internasional menghubungkan perempuan yang mencari 

pengetahuan dan pengalaman politik, membangun solidaritas bagi perempuan 

dalam politik di Malang (Kompas, 2010).  Beberapa kaukus dan organisasi 

perempuan juga merupakan cara yang manjur untuk menciptakan jaringan dan 

membantu perempuan dalam politik.  Kelompok-kelompok ini bekerja untuk 

mendukung dan memberdayakan perempuan di politik: 

                                                           
22 Sistem Ritsleting. 
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 Kaukus Perempuan Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia (KPP DPD RI) (Kaukus Perempuan Parlemen, 2010). 

 Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). 

 Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari 78 

organisasi perempuan (Kongres Wanita Indonesia, 2011). 

 Badan Musyawarah Organisasi Wanita Indonesia (BMOIWI) adalah 

sebuah federasi dari sekitar 28 organisasi perempuan Muslim (Badan 

Musyawarah Organisasi Wanita Indonesia, 2011). 

 Pusat Pemberdayaan Politik dalam Perempuan adalah jaringan 26 

organisasi (Irianto & Hendrastiti, 2009). 

 Kolasisi Perempuan Indonesia (KPI) (Koalisi Perempuan Indonesia, 

2011). 

5.3 Inisiatif Masa Depan 

Akhirnya, Parawansa (2010) menguraikan sejumlah metode alternatif 

agar meningkatkan tingkat dan keterlibatan perempuan dalam politik di 

Malang.  Ini mencakup: 

 Memperkenalkan sistem kuota partai politik kalau partai-partai tidak 

mencapai kuota 30 persen. 

 Melakukan advokasi dengan pimpinan partai politik dapat 

meningkatkan kesadaran terhadap kebutuhan perempuan. 

 Meningkatkan akses perempuan terhadap media dapat digunakan 

sebagai alat untuk mendorong pendapat publik tentang perempuan 

dalam dunia politik. 
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 Memberdayakan perempuan melalui akses pendidikan, pelatihan dan 

meningkat menjadi informasi. 

Semua faktor ini akan membantu dalam mempromosikan partisipasi 

perempuan dalam ranah politik dan meningkatkan jumlah perempuan dalam 

bidang politik Malang. 
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BAB ENAM 

6. Metode Penelitian 

6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian etnografi.  Pendekatan 

etnografi bertujuan menggambarkan sifat orang yang dipelajari.  Penelitian ini 

akan memeriksa sifat orang di Malang.  Khususnya tentang anggapan 

masyarakat tentang politisi perempuan di DPRD Malang.  Data yang 

dikumpulkan akan menjadi akun emik (data yang dikumpulkan akan menjadi 

akun emik) tentang budaya di Malang.  Data ini akan diperiksa dalam 

kaitannya dengan teori feminis dan teori budaya patriarki. 

6.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Badan Pusat Statistik Kota Malang (2010) memiliki informasi lengkap 

tentang Kota Malang.  Kota Malang memiliki luas 110,06 km² terletak di 

provinsi Jawa Timur. Kota Malang terdiri dari lima kabupaten, 

Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru diuraikan dalam 

Gambar 3.  Kota Malang akan dikenal sebagai ‗Malang‘ dalam penelitian ini.  

Penelitian lapangan dilakukan di Malang.  Penelitian lapangan dilakukan 

selama periode empat bulan setengah, pada bulan Agustus sampai bulan 

Desember tahun 2011. 
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Gambar 3 – Kabupaten dalam Kota Malang 

(Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010) 

6.3 Metode Pengumpulan Data  

Informasi dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan mengamati 

pertemuan perempuan dan kelompok perempuan terkait dengan politik di 

Malang.  Pengumpulan informasi melalui pengamatan dari dua pertemuan.   

Pertemuan tersebut adalah pertemuan dengan Partai Hati Nurani Rakyat 

(HANURA) dan Sarasehan Nasional Politisi Perempuan.  Informasi 

dikumpulkan dengan menulis catatan tentang pengamatan dan merekam pidato. 
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Terdapat 13 wawancara, Gambar 4 adalah salah satu contohnya.  Semua 

wawancara dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan berlangsung dari 30 menit 

hingga 2 ½ jam.  Setiap wawancara direkam pada perekam suara digital dengan 

izin dari responden.  Wawancara itu kemudian ditranskrip untuk analisa lebih 

lanjut. Wawancara yang dilakukan merupakan informal dan memungkinkan 

mengarah kepada percakapan santai yang lain.  Para narasumber diarahkan 

oleh daftar pertanyaan pra-terorganisir yang diuraikan dalam Lampiran B.  

Pertanyaan tentang: hambatan-hambatan bagi perempuan dalam politik 

Malang; pentingnya kontribusi perempuan dalam bidang politik Malang; serta 

inisiatif saat ini dan pada masa depan sehingga meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam politik di Malang. 

 

Gambar 4 – Misalnya Wawancara dengan Ibu Maisaroh 

(Maisaroh, 2011a) 
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6.4 Para Responden 

Dilakukan wawancara dan observasi yang berlainan terhadap 

perempuan dan organisasi perempuan di Malang, diuraikan dalam Tabel 7 dan 

informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Lampiran A.  Tujuh wawancara 

dan observasi dengan perempuan yang terlibat langsung dalam ranah politik.  

Termasuk politisi perempuan maupun calon politik perempuan.  Delapan 

wawancara dan observasi dengan perempuan dan organisasi yang terkait 

dengan ranah politik.  Para perempuan ini dari LSM dan dosen berpengetahuan 

dalam isu-isu perempuan maupun dunia politik. 

Perempuan dan organisasi ini merupakan subyek utama dari penelitian ini.  

Mereka memberikan pengetahuan dan pendapatnya tentang perempuan dalam 

politik di Malang.  Karena keterbatasan waktu untuk penelitian ini, diputuskan 

bahwa hanya perempuan yang akan diwawancarai.  Pendapat laki-laki yang 

terlibat dalam politik juga berlaku.  Meskipun demikian, penelitian berfokus 

pada perempuan dalam ranah politik Malang jadi lebih baik untuk 

mewawancarai perempuan yang terlibat dan terkait dengan bidang politik di 

Malang. 
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No Perempuan dan Organisasi Keterangan 
1 Aktivis Perempuan dari 

Forum Bersama Keterwakilan 
Perempuan (FBKP) 

 Pertemuan dengan 8 perempuan 
dari FBKP 

2 Ibu Ya‘qud Ananda Gudban  Ketua Partai HANURA di Kota 
Malang 

 Ketua Kaukus Politik Perempuan 
(KPP) 

 Anggota DPRD Kota Malang 
dalam Komisi Bidang 
Perekonomian dan Keuangan 

3 Dr Trisakti Handayani  Kepala Lembaga dalam 
Pengkajian dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (LP3K) 

4 Partai HANURA  Rapat Koordinasi I/2011 Dewan 
Pimpinan Cabang Partai 
HANURA Kota Malang 

5 Ibu Sri Kurniawati  Calon legislatif Partai Golongan 
Karya (Golkar) di desa Ngalik 
pada tahun 2004 sampai 2014 

6 Ibu Maisaroh  Calon Partai Persatuan 
Pembangungan (PPP) di Provinsi 
Jawa Timur (Jatim) 

 Anggota PPP selama pada tahun 
1998 

 Kepala Pucuk Pimpinan Fatayat 
Nahdlatul Utama (PP Fatayat NU) 
di Malang 

7 Pembimbingan Kesejahatan 
Keluarga (PKK) RW 05 
Arjosari Blimbing 

 Pertemuan PKK 20 perempuan 
bertemu setiap bulan  

8 Dr Vina Salviana  Dosen FISIP di UMM, Ilmu 
Politik 

9 Sarasehan Nasional Politisi 
Perempuan 

 Membincang Kesiapan Politisi 
Perempuan Muda Jelang Pemilu 
2014 

 Ibu Andi Nurpati dari Partai 
Demokrat 

 Ibu Waode Nurhayati dari Partai 
Amanat Nasional (PAN) 

 Ibu Ratu Atut Chosiah dari Partai 
Golkar 

10 Ibu Mardi Setianingsih  Calon Partai Demokrat di Kota 
Malang pada tahun 2009 

11 Dr Tri Sulistyaningsih  Dosen FISIP di UMM, Ilmu 
Politik 
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No Perempuan dan Organisasi Keterangan 
12 Ibu Ning Suti‘ah  Direktur Eksekutif Lembaga 

Pengkajian dan Kemasyarakatan 
Pembangunan (LPKP) 

13 Ibu Sri Untari  Anggota Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) 

 Wakil Ketua DPRD Kota Malang 
di Komisi Bidang Perekonomian 
dan Keuangan sebagai  

 

Tabel 7 - Daftar Perempuan dan Organisasi yang Diwawancarai 

(Appendix A) 

6.5 Teknik Analisis Data 

Hasil untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metode kualitatif.  

Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk akun emik dari topik.  

Wawancara akan memberikan gambaran tentang pengalaman, pengetahuan dan 

pendapat perempuan.  Informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi penulisan 

penelitian dan akan membantu dalam menganalisis perempuan berpolitik.  

Secara khusus juga akan dianalisis, hambatan bagi perempuan untuk memasuki 

dunia politik dan masa depan perempuan dalam politik di Malang. 

6.6 Potensi Penyimpangan 

Terdapat potensi penyimpangan dalam penelitian, salah satunya adalah 

penyimpangan dari peneliti dalam hal cita-cita feminis.  Hal ini dapat diatasi 

dengan mendasarkan penelitian ini pada berbagai penelitian.  Kajian pustaka 

ini didasarkan pada teori yang solid dan informasi dari berbagai sumber.  

Kajian pustaka akan memandu analisis dan hasil.  Metode ini akan membantu 

dalam mengecilkan potensi penyimpangan.  Selain itu, sangat penting untuk 

menyadari penyimpangan dari pihak responden saat melalukan penelitian.  
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Agama, budaya dan masyarakat akan mempengaruhi tanggapan wawancara 

mereka. Menyadari bias individu akan membantu dalam menganalisa 

tanggapan dalam cara yang lebih netral.  Oleh karena itu akan menghasilkan 

penelitian yang lebih teliti. 
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BAB TUJUH 

7. Penelitian – Hambatan bagi Perempuan dalam DPRD di Malang 

7.1 Budaya Patriarki 

Budaya patriarki merupakan salah satu hambatan utama bagi 

perempuan memasuki dunia politik.  Budaya patriarki dalam perpolitikan di 

Malang adalah contoh yang tepat untuk fenomena ini.  Mayoritas perempuan 

yang diwawancarai percaya bahwa budaya patriarki menjadi hambatan bagi 

perempuan dalam politik di Malang.  Hambatan budaya dimaksud, dialami 

oleh para perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif maupun 

perempuan yang baru ingin masuk ke dunia politik.  Sebagaimana diuraikan 

sebelumnya dalam Bab Dua, patriarki merupakan budaya yang menempatkan 

laki-laki pada posisi kekuasaan dan otoritas yang tidak proporsional. 

Dr Trisakti Handayani (dikenal sebagai Dr Trisakti) menegaskan gagasan ini 

bahwa ―budaya Indonesia masih menomorduakan perempuan, (budaya) ini 

menjadi halangan bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik‖ (Handayani, 

2011a).  Dia membahas budaya patriarki telah menghambat perempuan 

menempati posisi kekuasaan, seperti politikus.  Hal itu dikarenakan ―akan 

muncul isu-isu tentang kepemimpinan bahwa perempuan tidak pantas dan tidak 

bisa untuk memimpin‖ (Handayani, 2011a). 

Ibu Sri Untari (dikenal sebagai Ibu Untari) menyoroti masalah yang lebih 

spesifik tentang karakteristik laki-laki.  Menurut pendapat Ibu Untari, ―hal 

pertama yang harus dihadapi adalah suami dahulu, dan ini harus selesai 

dahulu‖ (Untari, 2011).  Hal ini adalah sifat alami laki-laki yang membuat 
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mereka ingin menjadi pemenang dan tidak terdapat situasi di mana mereka 

ingin kalah dari seorang perempuan, ―laki-laki tidak pernah rela kursinya 

diambil oleh perempuan‖ (Untari, 2011).  Budaya patriarki merupkan hasil 

sosialisasi nilai-nilai yang ―secara struktural mengkondisikan laki-laki sebagai 

pemenang, kepala keluarga, kepala rumah tangga, kepala adat‖ (Untari, 2011).  

Dr Tri Sulistyaningsih (dikenal sebagi Dr Tri) berbicara tentang dikotomi 

publik dan privat.  Dia percaya bahwa ―politik itu sebetulnya ruang bagi laki-

laki dan perempuan‖ (Sulistyaningsih, 2011).  Namun, dikotomi publik dan 

privat menghalangi keterlibatan perempuan dalam politik.  Politik adalah 

bagian dari dunia publik dan ―sering dinilai sebagai ruang dan wilayah laki-

laki‖ (Sulistyaningsih, 2011).   

Ibu Ya'qud Ananda Gudban (dikenal sebagai Ibu Nanda) juga menekankan 

adanya hambatan dikotomi publik dan privat.  Terdapat peran ganda dalam 

kehidupan perempuan.  Perempuan diharapkan untuk mengurus ranah privat 

(keluarga, anak dan rumah tangga).  Dalam wawancara Ibu Nanda mengatakan 

terdapat beban sosial budaya kalaupun seorang perempuan sukses dalam dunia 

politik, namun jika dia gagal dalam rumah tangga, maka dia tetap dianggap 

gagal (Gudban, 2011).  Gambar 5 menunjukkan wawancara dengan Ibu Nanda. 
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Gambar 5 – Wawancara dengan Ibu Nanda 

(Gudban, 2011) 

Ibu Maisaroh memiliki pengalaman yang berbeda.  Ibu Maisaroh percaya 

bahwa ―disini terkenal dengan adat ketimuran‖ (Maisaroh, 2011) dan mengakui 

budaya patriarki secara menyeluruh.  Namun, berdasarkan pengalaman Ibu 

Maisaroh, budaya patriarki tidak mempengaruhi secara menyeluruh 

keterlibatannya di PPP.  Dia menjelaskan bahwa: 

Mereka (PPP) mencari tokoh yang militan dan betul-betul mau 
berjuang di partai.  Mereka pikir saya kader perempuan yang sejak 
dulu berjuang di partai. Kemudian saya masuk di jajaran 
kepengurusan, sebagai salah satu wakil ketua (Mairsaroh, 2011a). 
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Ibu Maisaroh (2011a) telah mampu menjadi anggota aktif dalam partai dan 

juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  Budaya Indonesia yang 

didominasi oleh laki-laki tidak menghentikannya untuk berpartisipasi aktif di 

ranah politik. 

Perempuan-perempuan ini percaya bahwa terdapat budaya patriarki di Malang.  

Hal ini mengakibatkan dua faktor utama yang menghambat perempuan untuk 

memasuki politik di Malang.  Pertama, perempuan tidak dilihat sebagai 

pemimpin dan dibatasi perannya di ruang publik.  Kedua, laki-laki tidak mau 

menyerahkan posisi kekuasaannya kepada perempuan.  Bahkan jika terdapat 

perempuan-perempuan dengan karakteristik kepemimpinan yang kuat, ternyata 

budaya patriarki akan menghambat perempuan untuk fokus dalam politik di 

Malang.  Namun dalam beberapa hal terdapat pengecualian.  Misalnya, Ibu 

Maisaroh (2011a) yang berhasil melawan budaya patriarki.  Ibu Maisaroh 

(2011a) adalah contoh yang baik dari seorang perempuan yang belum 

dihentikan oleh dunia yang didominasi oleh laki-laki.  Walaupun demikian, 

dalam realita sosialnya, budaya patriarki di Malang tetap menjadi hambatan 

kesetaraan perempuan dalam politik di Malang. 

7.2 Budaya Jawa 

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu hambatan yang mencegah 

partisipasi perempuan yang efektif dalam politik di Malang.  Politisi 

perempuan dan calon politik dari Malang berbicara tentang masalah-masalah 

budaya Jawa.  Ibu Maisaroh percaya bahwa perempuan Indonesia ―terkenal 

dengan adat ketimuran‖ (Maisaroh, 2011).  Kebudayaan Jawa menghasilkan 
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perempuan ―masih sedikit yang berpikir masalah kesetaraan dengan laki-laki‖ 

(Maisaroh, 2011) karena perempuan diharapkan menegakkan nilai-nilai 

keluarga, masyarakat dan bangsa.  Ibu Maisaroh (2011a) menggunakan 

Megawati Soekarnoputri sebagai contoh.  Megawati adalah seorang perempuan 

yang kuat karena dia sebelumnya adalah Wakil Presiden (1999-2001) dan 

Presiden (2001-2004).  Namun, semua keputusannya masih tergantung pada 

suaminya, Taufiq Kiemas dan hubungannya dengan ayahnya, Soekarno 

(Presiden 1945-1967) (Maisaroh, 2011). 

Dr Tri (Sulistyaningsih, 2011) menegaskan konsep ini, budaya Jawa 

menghambat keterlibatan perempuan dalam politik di Malang.  Dia 

mengatakan, ―budaya timur, khususnya Jawa, menilai perempuan tidak pantas 

di politik‖ (Sulistyaningsih, 2011).  Ibu Ning Suti‘ah (dikenal sebagai Ibu 

Suti‘ah) memperluas ide ini dan berbicara tentang sosialisasi perempuan dalam 

budaya Jawa. ―Perempuan seringkali tidak punya keberanian untuk 

memutuskan di ijinkan atau tidak saya punya hak untuk masuk dalam ranah 

politik‖ (Suti‘ah, 2011).  Jika perempuan percaya diri dan memiliki 

kesempatan dan kemauan untuk memasuki dunia politik harus terdapat 

perubahan yang dibuat untuk peran gender dalam keluarga dan masyarakat 

untuk mendukung pilihan perempuan (Suti‘ah, 2011). 

Ibu Untari (2011) memiliki pendapat yang berbeda tentang kebudayaan Jawa.  

Dia mencakup dan menggunakan budaya serta filosofi Jawa.  Filosofi ini 

bernama asthabrata untuk mendukung keterlibatannya dalam DPRD Malang.  

Asthabrata adalah konsep kepemimpinan Jawa, ini berarti: 
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Bahwa seorang pemimpin harus dapat memberikan kesejukan dan 
ketentraman kepada warganya: membasmi kejahatan dengan tegas 
tanpa padang; bersifat bijaksana, sabar, ramah dan lembut; meliha, 
mengerti dan menghayati seluruh marganya; memberikan 
kesejahteraan dan bantuan dana bagi warganya yang memerlukan; 
mampu menampung segala sesuatu yang dating kepadanya, naik yang 
menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan (Alfan Alfian, 
2009). 

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa menghambat 

perempuan dalam ranah politik.  Ibu Suti‘ah menguraikan, ―peran gender 

perempuan adalah domestik, laki-laki adalah publik‖ (Suti‘ah, 2011).  

―Perempuan adalah Ibu rumah tangga, laki-laki adalah kepala rumah tangga‖ 

(Suti‘ah, 2011).  Di masyarakat Malang terdapat pandangan umum yang 

mencegah perempuan dari masuk dan berpartisipasi dalam dunia politik 

dengan berhasil.  Pendekatan Ibu Untari (2011) dengan menggunakan 

asthabrata (dikaitkan dengan laki-laki menurut adat) mungkin metode yang 

mendidik masyarakat Malang.  Perempuan memiliki kualitas yang sama 

dengan laki-laki.  Oleh karena itu, perempuan dapat menjadi pemimpin dan 

menduduki posisi kekuasaan dalam bidang politik Malang. 

7.3 Agama Islam 

Bab Empat menguraikan pandangan yang berbeda tentang Islam.  

Terdapat wacana yang bertentangan tentang apakah Islam menghambat 

keterlibatan perempuan dalam dunia politik.  Penelitian ini mendukung hasil 

studi oleh Fattore, Scotto dan Sitasari (2010: 261-75) yang diuraikan dalam 

Bab Empat.  Dalam kenyataanya sekitar 83,7 persen penduduk Malang 

beragama Islam (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2010).  Meskipun 

demikian, perempuan yang diwawancarai tidak berpikir Islam menghambat 

keterlibatan perempuan dalam politik di Malang. 
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Lagi pula, Dr Tri (Sulistyaningsih, 2011) menggunakan konsep Islam bernama 

fastabiqul khairat untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam bidang 

politik di Malang.  ―Dalam Islam juga sudah dikatakan sebagai fastabiqul 

khairat yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan‖ (Gudban, 2011).  ―Jadi laki-

laki dan perempuan punya hak sama dalam hal itu‖ (Sulistyaningsih, 2011).  

Fastabiqul khairat berarti: 

Anjuran ini tertuju baik bagi laki-laki maupun perempuan.  Manusia 
diperintahkan untuk berlomba dalam berbuat kebajikan terhadap 
manusia dan alam sekitarnya (Rahmina, 2006). 

Beberapa konsep Islam yang menekan hak-hak perempuan, juga beberapa 

konsep Islam, seperti fastabiqul khairat yang mendukung perempuan.  Ibu 

Nanda (Gudban, 2011) berpendapat Islam tidak melarang perempuan di 

parlemen Malang.  Dia mengakui perempuan memiliki hak-hak untuk menjadi 

jabatan publik pemimpin, seperti anggota DPRD Malang (Gudban, 2011).  Jika 

seorang individu memiliki kemampuan menjadi pemimpin maka dari itu tidak 

terdapat masalah.  Meskipun, Ibu Nanda (Gudban, 2011) percaya perempuan 

dalam posisi kekuasaan yang biasanya terbatas.  Dia mengatakan, ―bahwa 

dalam Islam itu laki-laki adalah pemimpin terdapat jalur komunal Islam‖ 

(Gudban, 2011). 

Ibu Maisaroh (2011a) mendukung ide-ide Bab Empat yang menguraikan 

tentang wacana yang bertentangan tentang dampak Islam bagi perempuan 

memasuki politik di Malang.  Dia berkomentar dalam wawancara bahwa: 

Dalam Islam, agama Islam dianggap sebagai hambatan bagi 
perempuan memasuki dunia politik.  Ada yang menganggapnya 
sebagai hambatan namun ada yang tidak menganggap begitu 
(Maisaroh, 2011a). 
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Ibu Maisaroh (2011) ditampilkan pada Gambar 6, mengakui di Jawa Timur 

(termasuk Malang) dulu terdapat aturan ketat tentang perempuan tidak harus 

dalam dunia politik.  Namun, karena Khofifah Indar Parawansa menjadi calon 

gubernur di Jawa Timur, aturan Islam yang ekstrim telah berkurang (Maisaroh, 

2011).23  Sosialisasi masyarakat mulai berubah oleh karena perempuan seperti 

Khofifah Indar Parawansa.  Perempuan yang kuat dan pintar yang 

meningkatkan kesempatan bagi lebih banyak perempuan memasuki di politik 

Malang pada masa depan. 

 

Gambar 6 – Wawancara dengan Ibu Maisaroh 

(Maisaroh, 2011a) 

 

                                                           
23 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 1999-2001. 
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Ibu Suti‘ah (2011) mengeluarkan pendapat yang sama seperti Ibu Maisaroh.  

Beberapa kelompok dan masyarakat Islam menciptakan kesulitan bagi 

perempuan menjadi terlibat dalam politik di Malang karena, ―ketika 

pemahaman agama mereka Islam... terbatas maka pemikiran mereka masih 

menganggap bahwa pemimpin itu adalah laki-laki‖ (Suti‘ah, 2011).  Ibu 

Suti‘ah (2011) adalah seorang Muslim dan menurut dia, perempuan dan laki-

laki memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi pemimpin.  Masa depan 

yang positif adalah karena lebih banyak laki-laki menginginkan perempuan 

menjadi pemimpin (Suti‘ah, 2011).  Hal ini terjadi, karena perempuannya 

―punya kemampuan untuk mengolah, pembangunan komunikasi-komunikasi 

yang baik... demokratis dengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai universal‖ 

(Suti‘ah, 2011). 

Anggapan umum responden adalah Islam bukanlah merupakan hambatan 

utama untuk keterlibatan perempuan dalam ranah politik Malang.  Meluasnya 

penolakan masyarakat tentang perempuan dalam posisi kepemimpinan pada 

masa lalu.  Sekarang hanya beberapa kelompok Islam ekstrim yang tidak setuju 

dengan perempuan di parlemen.  Secara keseluruhan, perempuan di politik 

Malang dianggap tidak masalah maupun dalam komunitas Islam (perempuan 

dan laki-laki) mendukung peningkatan keterlibatan perempuan. 
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7.4 Korupsi 

7.4.1 Money Politics 

Berbagai wacana tentang hubungan antara uang dan politik di 

Indonesia.  Uang memang merupakan bagian dari politik tetapi money politics 

dianggap sebagai korupsi yang tersebar di seluruh politik Indonesia (hal ini 

diuraikan dalam Bab Empat).  Dr Trisakti (Handayani, 2011a) menjelaskan 

politik yang identik dengan uang.  Hal ini, merupakan masalah besar, dan 

sangat sulit untuk membersihkan politik dari masalah ini.  Semua orang ―yang 

ingin memiliki posisi dalam elit politik, maka ia akan memakai segala cara 

untuk mencapai itu‖ (Handayani, 2011a).  Money politics digunakan terutama 

selama pemilu.  Calon-calon mengambil keuntungan dari sosial ekonomi warga 

yang rendah karena mereka, ―mudah sekali dimanfaatkan dalam money politics 

because dengan uang mereka (calon) bisa menjual suaranya‖ (Handayani, 

2011a). 

Dr Vina (Salviana, 2011) setuju dengan Dr Trisakti tetapi berpikir penting 

untuk menekankan masalah money politics tergantung pada individu.  

Meskipun terdapat perempuan yang menggunakan money politics, Dr Vina 

(Salviana, 2011) mengatakan dalam penelitiannya bahwa mayoritas politikus 

perempuan merasa takut tentang money politics.  Selain itu, laki-laki tidak 

mengikuti aturan dan lebih bersedia untuk terlibat dalam kegiatan politik yang 

korup (Salviana, 2011).  Oleh karena itu, laki-laki yang bersedia membayar ―1 

vote for 100 thousand rupiah‖ (Gudban, 2011)24 yang menjamin berhasil 

                                                           
24 1 suara untuk Rp100,000. 
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menjadi legislator.  Umumnya, perempuan tidak bersedia untuk terlibat dalam 

kegiatan korupsi dan karena itu mereka kehilangan sebagian besar pemilih 

(Salviana, 2011). 

Contoh hal ini, adalah pengalaman politik Ibu Maisaroh (2011a).  Dia diminta 

menjadi kepala PPP, dan mengatakan dia memiliki semangat maupun 

kapasitas, tetapi tidak punya uang cukup (Maisaroh, 2011a).  Ibu Maisaroh 

(2011a) menjelaskan, hari ini tidak ada calon perempuan atau politisi 

perempuan yang melakukan kegiatan tanpa uang.  Dia merasa lebih baik 

menggunakan uang untuk menyekolahkan anak-anaknya daripada membayar 

posisi di parlemen Malang (Suti‘ah, 2011a).  Jelaslah dari contoh ini, money 

politics adalah hambatan bagi perempuan memasuki bidang politik Malang. 

Konsensus umum dari wawancara adalah money politics merupakan masalah 

korupsi dalam politik di Malang.  Namun, sulit untuk membedakan apa yang 

korupsi dan apa biaya untuk memasuki dunia politik.  Ibu Maisaroh (2011) 

tahu persis biaya untuk menjadi politikus.  Anggota DPR membutuhkan 500-

600 juta rupiah.  Misalnya, ―di Batu dengan dukungan 1000 orang sudah bisa 

jadi, tapi semua minta uang paling tidak 50 ribu rupiah‖ (Maisaroh, 2011).  

Meskipun dia adalah kader partai yang setia, Ibu Maisaroh tahu membutuhkan 

banyak uang untuk memasuki legislatif Malang (Maisaroh, 2011). 
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Ibu Nanda (Gudban, 2011) menggambarkan cara yang sah untuk menggunakan 

uang dalam memperoleh suara: 

Harus mendatangkan 100 orang untuk mendengarkan, visi saya.  Saya 
mau jadi ini kan seharusnya paling tidak menyiapkan minumlah, 
duduk mendengarkan... kadang mereka harus menginggalkan jam 
kerja, jadi paling tidak saya memikirkan transport mereka sudah 
motor jam kerja mereka ke itu saja (Gudban, 2011). 

Tindakan ini tidak korup tetapi merupakan proses agar politisi dan calon 

tersebut terpilih.  Untuk menjadi terpilih faktor yang paling penting bagi Ibu 

Nanda adalah social capital yang, ―what’s the (individuals) problem, what the 

public’s problem, what’s the social problem, and try to solve the problems with 

them (the community)‖ (Gudban, 2011).25  Ibu Nanda telah sukses dengan 

menggabungkan ―pragmatisme dan idealisme‖ (Gudban, 2011) dengan 

kegiatan politik yang bersih supaya menjadi politikus yang berhasil. 

Sulit untuk membedakan antara biaya politik yang sah dan menggunakan uang 

yang korup. Meskipun demikian, dipastikan sifat politik yang mahal 

merupakan hambatan bagi kebanyakan politisi dan calon perempuan.  

Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Bab ini, budaya patriarki Malang 

merendahkan perempuan sebagai warga kelas dua dan membatasi perempuan 

pada ruang domestik.  Akibatnya, perempuan hidup dengan secara finansial 

tergantung pada laki-laki (Suti‘ah, 2011) maupun tidak memiliki dana cukup 

supaya masuk legislatif Malang (Kurniawati, 2011).  Selain itu, perempuan  

 

                                                           
25 Nilai social yang apa (individu) masalah Anda, apa masalah publik, apa masalah sosial, dan 
mencoba memecahkan masalah dengan mereka (masyarakat). 
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kurang bersedia menggunakan kegiatan politik yang korup dibandingkan 

dengan laki-laki.  Oleh karena itu, mungkin karakter perempuan yang jujur, 

menjadi hambatan bagi perempuan memasuki ranah politik. 

7.4.2 Nepotisme 

Mirip dengan money politics, juga ada ketidakpastian tentang hubungan 

antara politik dan nepotisme.  Kadang-kadang kemajuan posisi calon di 

parlemen dihasilkan dari nepotisme, serta oleh karena itu praktek politiknya 

dinilai korup.  Ibu Maisaroh menggunakan Megawati Soekarnoputri sebagai 

salah satu contoh, ―Bu Megawati jadi Presiden... bukan karena pinter dan 

bagusnya, tapi karena ayahnya adalah Soekarno‖ (Maisaroh, 2011).  Namun, 

ekonomi keluarga atau pekerjaan yang membaik dianggap sebagai praktik yang 

sah dalam budaya Jawa. 

Ibu Nanda (Gudban, 2011) menunjukkan sosialisasi di rumah alasan 

perempuan dari keluarga dengan koneksi politik dapat masuk ke dunia politik.  

Dia mengatakan bahwa: 

If you are a daughter of a politician then everyday you hear about 
political stories in your house, just like me.  My dad was a chairman 
of Partai Golkar dan PKB di Nusa Tenggara Timur.  I grew up there, 
so it is not something strange for my family, politics is something very 
common (Gudban, 2011).26 

Hal ini berpotensi menjelaskan kepentingan dan keberhasilan perempuan dari 

keluarga politik.  Sementara tentang hubungan keluarga membantu perempuan, 

hasil penelitian menunjukkan, memiliki hubungan keluarga tidak diperlukan 

                                                           
26 Jika Anda adalah anak perempuan dari seorang politikus maka setiap hari Anda mendengar 
tentang cerita-cerita politik di rumah Anda, seperti saya.  Ayahnya adalah ketua Partai Golkar 
dan PKP di Nusa Tenggara Timur.  Saya dibesarkan di sana, sehingga tidak sesuatu yang aneh 
untuk keluarga saya, politik adalah sesuatu yang sangat umum. 
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untuk menjadi politisi yang berhasil dalam politik di Malang.  Dr Vina 

(Salvina, 2011) dalam penelitiannya mewawancarai perempuan yang telah 

bekerja dari bawah ke atas di peringkat partai.  Mereka memperoleh ini melalui 

penentuan nasib perempuan itu sendiri, dan tidak memiliki hubungan keluarga.  

Ibu Suti‘ah mengalami hal yang sama serta dia mengatakan: 

Ada teman perempuan yang karena kapasitasnya mereka bisa 
mempunyai posisi bagus di dalam partai politik tetapi tidak banyak.  
Mereka yang punya jiwa yang kuat, punya kemampuan bagus, 
kemampuan komunikasi yang bagus dan pengetahuan yang cukup 
terhadap isu sudah mereka perjuangan (Suti‘ah, 2011). 

Ini menjelaskan bahwa sangat membantu bagi perempuan memiliki hubungan 

keluarga dalam politik karena praktek nepotisme atau sosialisasi keluarga.  

Namun, politisi perempuan yang sukses tidak selalu memerlukan hubungan 

keluarga.  Jika perempuan tidak memiliki koneksi dalam politik maka itu 

tidaklah menghambat perempuan dari memasuki politik Malang. 

7.5 Kewajiban Sehari-Hari 

Di Malang budaya patriarki dan budaya Jawa menindas perempuan dan 

membatasi kehidupannya. Sejumlah responden mengungkapkan bahwa 

perempuan menghadapi kesulitan setiap hari, mencoba untuk menyeimbangkan 

tanggung jawabnya dalam publik dan privat.  Terdapat tekanan sosial bagi 

perempuan untuk tinggal di rumah dan menjaga anak-anaknya.  Kewajiban ini 

menyisakan sedikit waktu untuk kegiatan politik.  Ibu Maisaroh menegaskan 

ide ini: 

Sekarang kesulitannya dalam hal berumah tangga.  Otomatis berkaitan 
dengan apakah suami bisa menerima dengan wanita menjadi politisi 
karena memang politisi tidak memandang waktu (Maisaroh, 2011.) 
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Bidang politik di Malang sangat sibuk dan berat.  Sangat sulit bagi perempuan 

memenuhi kewajiban rumah (ruang privat) maupun kegiatan politik (ruang 

publik). 

Perempuan (tidak seperti laki-laki) memiliki beban tambahan untuk menjaga 

kehidupan pribadinya maupun tanggung jawab publik dalam parlemen di 

Malang.  Hal ini telah diringkas dalam wawancara Ibu Nanda: 

Kalau gagal dalam keluarga walaupun sukses di politik dianggap 
gagal.  Tetapi tidak demikian dengan laki-laki dalam rumah tangganya 
tidak sukses ia tidak dianggap gagal tidak ada persoalan seperti 
perempuan (Gudban, 2011). 

Ibu Untari (2011) percaya partisipasi perempuan di dunia politik lebih mudah 

sekarang dibandingkan pada masa lalu.  Meskipun demikian, dalam 

pengalamannya perempuan masih harus memberikan pengorbanan untuk 

menjaga hidupnya seimbang.  ―Kesulitannya adalah menjaga keseimbangan di 

rumah, kalau perempuan tidak mau menjaga keseimbangan dengan rumah 

tangga maka ia akan menjadi rendah sebagai Ibu‖ (Untari, 2011). 

Selain tekanan sosial, sifat partai politik merupakan hambatan bagi perempuan.  

Ibu Sri Kurniawati (dikenal sebagai Ibu Uni), ditunjukkan dalam Gambar 7, dia 

sangat aktif di politik sendiri, tetapi dalam partai politik sulit untuk menjadi 

aktif.  Pertemuan partai hanya sebulan, jauh dari rumahnya dan juga larut 

malam.  Dia perlu menjaga anak-anaknya dan tinggal di rumah untuk memasak 

makan malam (Kurniawati, 2011).  Hal ini menciptakan keadaan yang sangat 

sulit bagi Ibu Uni (Kurniawati, 2011), karena tidak bisa menghadiri pertemuan 

yang kemudian menghambat kemampuan politiknya.  Terdapat banyak 

perempuan seperti Ibu Uni, yang memiliki potensi dan kemampuan untuk 
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memasuki dunia politik tetapi dibatasi oleh kewajiban di rumah.  Secara 

keseluruhan, politik Malang yang bersifat patriarki merupakan hambatan bagi 

perempuan memasuki maupun memberikan pengaruh di DPRD. 

 

Gambar 7 – Wawancara dengan Ibu Mardi and Ibu Uni 

(Setianingsih, 2011; Kurniawati, 2011) 

7.6 Metode Organisasi dan Media 

Merupakan hambatan yang penting dalam mewujudkan peningkatan 

keterwakilan perempuan di DPRD Malang.  Hambatan ini merupakan 

kurangnya koordinasi antara jaringan organisasi perempuan, dan advokasi 

kepada media tentang isu-isu perempuan.  Kesulitan bagi politisi perempuan 

ketika kegiatan yang dimaksudkan tidak efektif untuk mendukung keterlibatan 

perempuan dalam politik di Malang.  Menurut Ibu Suti‘ah salah satu kesulitan 
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yang dihadapi oleh organisasi adalah, ―konsolidasi di tingkat perempuan belum 

selesai, konsolidasi dalam gerakan perempuan untuk menujukan partisipasi 

politik masih jadi persoalan‖ (Suti‘ah, 2011). 

Selain ini, Ibu Nanda (Gudban, 2011) mengambarkan kesulitan terkait dengan 

menciptakan dan mempertahanan jaringan-jaringan KPP.  Sifat mengambil 

keputusan KPP sangat rumit.  Salah satu misalnya, memilih warna seragam 

KPP karena, ―if we (KPP) go with yellow it’s... Golkar, if we make it red it’s... 

PDIP, if I make it orange then it’s... HANURA‖ (Gudban, 2011).27  Ibu Nanda 

menghindari kesulitan ini melalui ―try not to talk politics to much, we (KPP) 

focus on the social problems and how to handle problems in this town‖ 

(Gudban, 2011).28  Agar mencapai tujuan ini, KPP harus merampingkan 

kegiatan organisasinya supaya mengembangkan visi dan misi yang koheren 

maupun konsisten. (Gudban, 2011). 

Menurut pendapat Ibu Suti‘ah, media dapat digunakan sebagai metode agar 

membuat masyarakat maupun politik Malang ―sangat kondusif bagi perempuan 

unuk memasuki panggung politik‖ (Suti‘ah, 2011).  Saat ini, ―media tidak 

semuanya punya interest yang cukup baik terhadap persoalan perempuan, 

hanya media tertentu‖ (Suti'ah, 2011).  Juga, menurut dia, umumnya Jakarta 

Pos buruk dalam hal isu-isu perempuan (Suti‘ah, 2011).  Sedangkan, Kompas 

dan Malang Pos memiliki cakupan yang menguntungkan bagi isu-isu  

 

                                                           
27 Jika kita (KPP) pilih kuning itu... Golkar, jika kita memilih merah itu... PDIP, jika saya 
memilih oranye maka itu... HANURA. 
28 Mencoba untuk tidak berbicara politik terlalu banyak, kita (KPP) fokus pada masalah sosial 
dan bagaimana menangani masalah di kota ini. 
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perempuan, seperti politisi perempuan serta calon perempuan (Suti‘ah, 2011).  

Ibu Suti‘ah berpikir media harus membangun opini publik menjadi positif 

tentang ―upaya partisipasi perempuan berpolitik‖ (Suti‘ah, 2011). 

Organisasi yang berantakan bukan hambatan besar bagi perempuan dunia 

politik.  Pengorganisasian agenda dan tujuan organisasi yang berbeda dalam 

kaukus perempuan seperti KPP dapat membuat proses lebih sulit namun 

bagaimanapun, tidak melemahkan.  Juga, media dapat menjadi baik atau buruk 

bagi perempuan dalam DPRD Malang.  Dampak negatif media membuat 

kegiatan lebih sulit bagi politisi dan calon perempuan di Malang.  Secara 

menyeluruh, perempuan masih bekerja menuju konsolidasi tujuan organisasi 

dan meningkatkan cakupan isu-isu perempuan (termasuk perempuan 

berpolitik) dalam media. 
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BAB DELAPAN 

8. Penelitian - Perempuan dalam Politik di Malang Saat Ini 

8.1 Peran Perempuan dalam Bidang Politik di Malang 

Penelitian menunjukkan (sebagai diuraikan dalam Bab Tiga) kontribusi 

dan pengaruh perempuan dalam dunia politik terbatas karena, pengaruh 

perempuan sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan perempuan 

diturunkan ke posisi dan departemen tradisional yang dianggap sebagai ‗lunak‘ 

(Parawansa, 2010: 86).  Pendapat digabungkan dari responden penelitian 

tentang pengaruh perempuan dalam politik di Malang.  Menurut beberapa 

responden kontribusi serta pengaruh perempuan berbeda dibandingkan dengan 

laki-laki dalam parlemen Malang.  Ibu Suti‘ah menjelaskan politik yang 

budaya patriarki menghambat kegiatan perempuan karena: 

Perempuan seringkali juga terganjal oleh soal faktor percaya diri, soal 
kemampuan, soal budaya.  Belum lagi ketika ada tantangan harus 
berhadapan dengan laki-laki yang punya kepentingan untuk 
mempertahankan status kuno (Suti‘ah, 2011). 

Lagi pula, dia percaya bahwa ―di dalam melalukan sebuah perpindahan atau 

perubahan yang agak besar terhadap sistem politik kita lebih ideal gender‖ 

(Suti‘ah, 2011).  Ibu Uni (Kurniawati, 2011) mengungkapkan kekhawatiran 

tentang kualitas kontribusi politisi perempuan dan calon perempuan.  

Kontribusi perempuan tersebut paling penting bagi pemberdayaan perempuan 

dan isu-isu perempuan, seperti KDRT (Kurniawati, 2011).  Namun, partisipasi 

dan pengaruh perempuan terbatas dalam bidang lain, misalnya ekonomi serta 

perdaganan (Kurniawati, 2011). 
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Menurut Ibu Untari (2011) dan Ibu Maisaroh (2011) kaum perempuan lebih 

cocok untuk bidang politik di Malang.  Ibu Untari mengatakan bahwa selama 

pertemuan, ―perempuan lebih banyak berkontribusi karena perempuan lebih 

sabar dan telaten‖ (Untari, 2011).  Laki-laki menjadi gelisah dan keluar supaya 

mencari minuman, sedangkan perempuan lebih cenderung untuk menunggu 

(Untari, 2011).  Ibu Maisaroh berpikir: 

Perempuan di politik lebih fleksibel di tengah masyarakat.  Kalau 
membesarkan partai sama-sama, pemikiran perempuan kalau mau 
sikut-sikutan masih mikir dua atau tiga kali.  Kalau laki-laki tidak 
seperti itu, namun lebih cenderung tidak peduli (Maisaroh, 2011). 

Menurut perempuan ini umumnya kepribadian perempuan berarti mereka lebih 

cocok untuk memberikan kontribusi dan pengaruh yang sangat baik ke DPRD 

Malang. 

Ibu Nanda (Gudban, 2011) salah satu contoh yang sangat baik dari seorang 

perempuan yang menempati posisi kekuasaan dan tidak terbatas karena jenis 

kelaminnya.  Dia adalah Ketua Partai HANURA di Kota Malang (Gudban, 

2011).  Ibu Nanda menjadi seorang perempuan dalam minoritas karena 

pemimpin partai mayoritas adalah laki-laki.  Namun, dia membuktikan bahwa 

perempuan, dapat berada dalam posisi kekuasaan di dunia politik jika 

perempuan memiliki kemampuan dan keadaan (Partai HANURA, 2011).  Hal 

ini terbukti dari pengamatan pertemuan Partai HANURA, yang ditunjukkan 

pada Gambar 8. 
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Gambar 8 – Ibu Nanda di Pertemuan Partai HANURA 

(Partai HANURA, 2011) 

Jumlah responden sama yang memiliki pendapat berlawanan.  Menurut 

pendapat respondennya kontribusi dan pengaruh perempuan dan laki-laki 

dalam bidang politik Malang setara.  Bahkan kontribusi tergantung pada 

karakter individu dan bukan jenis kelamin.  Ibu Nanda yakin itu tergantung 

pada kemampuan individu dan ―ada perempuan-perempuan yang mampu dan 

bahkan lebih hebat untuk mengatur daripada seorang lelaki‖ (Gudban, 2011).  

Juga, Dr Vina berbicara tentang perempuan dan laki-laki memiliki pengaruh 

sama dalam DPRD dan partai politik serta tergantung pada kualitas individu 

yang menentukan kualitas kontribusi dan pengaruh (Salviana, 2011). 
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Terdapat pendapat ketiga yang disuarakan dalam sejumlah wawancara.  

Respondennya percaya faktor yang paling penting adalah jumlah perempuan di 

parlemen Malang.  Pengaruh perempuan kurang karena terdapat jumlah politisi 

perempuan yang secara signifikan kurang dibandingkan dengan politisi laki-

laki dalam posisi kekuasaan politik.  Dr Trisakti menjelaskan ini lebih lanjut 

mengatakan bahwa: 

Seharusnya sama, tapi sekarang belum bisa sama...karena dalam 
kehidupan politik kita hanya berapa persen perempuan yang masuk 
dalam parlemen yang merupakan representasi rakyat, yang seharusnya 
juga merupakan gambaran tentang rakyat. Maka seharusnya 
kontribusi itu juga sama saat ini untuk kesejahteraan bersama 
(Handayani, 2011). 

Selain ini, kontribusi dan pengaruh perempuan terbatas karena perempuan 

tidak dapat menempati posisi kekuasaan yang lebih tinggi dibanding laki-laki.  

Meskipun perempuan memiliki kemampuan untuk menduduki posisi tinggi di 

dunia politik dikhawatirkan bahwa perempuan masih dipandang sebagai lemah 

oleh laki-laki.  Oleh karena itu perempuan dibatasi dalam posisi, kontribusi dan 

pengaruh. 

Pendapat-pendapat beragam tentang kontribusi dan pengaruh perempuan di 

bidang politik.  Menurut beberapa responden kontribusi perempuan terbatas.  

Responden lain percaya kontribusi perempuan dan laki-laki sama, dan 

kontribusi tergantung pada kemampuan individu.  Akhirnya, menurut pendapat 

perempuan yang diwawancarai, kontribusi dan pengaruh yang sama tidak 

terwujud ketika jumlah perempuan kurang dibandingkan dengan laki-laki 

maupun perempuan memiliki posisi kurang di parlemen dan partai politik.  

Kontribusi perempuan dalam bidang politik di Malang telah meningkat dari  
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waktu ke waktu sebagaimana diuraikan dalam Bab Tiga.  Meskipun demikian, 

kualitas kontribusi serta pengaruh perempuan di dunia politik hanya dapat 

ditingkatkan jika hambatan (diuraikan dalam Bab Lima) dibahas. 

8.2 Pentingnya Perempuan Berpolitik 

Sangat penting meningkatkan jumlah perempuan maupun 

meningkatkan pengaruh perempuan dalam DPRD Malang.  Tiga alasan utama 

pentingnya partisipasi kaum perempuan dalam parlemen Malang.  Pertama, 

meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat Malang. Kedua, 

perempuan berfokus pada beberapa isu dan undang-undang yang 

mempengaruhi perempuan.  Ketiga, politisi perempuan memiliki kepentingan 

simbolis.  Dr Trisakti meringkaskan pentingnya perempuan bahwa, 

―perempuan penting dalam politik, karena dunia ini kebanyakan adalah 

perempuan‖ (Handayani, 2011a). 

Perempuan di dunia politik (politisi, calon, serta organisasi dan kaukus 

perempuan) penting untuk meningkatkan kehidupan perempuan di Malang 

karena ―politisi laki-laki tidak tahu bagaimana jiwanya perempuan‖ (Maisaroh, 

2011).  Juga, isu-isu perempuan terus-menerus diabaikan karena tidak 

dianggap penting oleh DPRD yang mayoritas laki-laki (Kurniawati, 2011).  Dr 

Trisakti percaya: 

Dengan adanya perempuan dalam poilitik, maka akan bisa 
mengangkat kondisi perempuan itu sendiri yang saat ini masih 
termarginalisasi dalam beberapa aspek kehidupan.  Karena sebetulnya 
perempuan sendiri yang tahu bagaimana masalah yang mereka hadapi.  
Kalau di politik hanya ada laki-laki, maka perspektifnya akan berbeda 
apabila ada isu-isu tentang perempuan. perempuan yang bisa tahu soal 
perempuan dan apa yang dibutuhkan oleh perempuan—kalau 
perempuan itu sensitif (Handayani, 2011a). 
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Hal ini diuraikan secara jelas bahwa memiliki jumlah perempuan yang setara 

dalam parlemen Malang sangat penting sehingga perempuannya dapat 

menangani isu-isu perempuan. 

Politisi perempuan dapat mengatasi masalah ini melalui penerapan undang-

undang peka gender yang mempengaruhi kehidupan kaum perempuan Malang.  

Ibu Untari mengatakan bahwa, ―saya ingin memajukan perempuan karena 

selama ini perempuan tidak memiliki akses kepada kekuasaan dan regulasi 

padahal perempuan itu penting‖ (Untari, 2011).  Ibu Nanda menjelaskan bahwa 

saat ini dia berjuang untuk ―di ruang publik seperti airport terdapat area untuk 

menyusui atau meeting rooms‖ (Gudban, 2011) karena laki-laki tidak berpikir 

tentang masalah seperti ini yang mempengaruhi kehidupan kaum perempuan.29 

Selain ini, menurut Dr Trisakti perempuan dan laki-laki harus bekerja sama 

untuk memperbaiki masalah yang mempengaruhi perempuan. Dia 

menggunakan contoh-contoh tentang ―soal kesehatan, saat perempuan hamil, 

banyak perempuan yang meninggal saat melahirkan‖ (Handayani, 2011a).  

Juga, terdapat masalah KDRT.  Banyak perempuan mengalami kekerasan 

rumah tangga, tetapi masalah ini dianggap sebagai masalah pribadi sehingga 

politisi laki-laki tidak bersedia mengatasi masalah ini.  ―Hal ini perlunya ada 

politisi-politisi perempuan‖ (Handayani, 2011a) dan tanpa politisi perempuan, 

undang-undang KDRT yang terbaru tidak akan diciptakan (Maisaroh, 2011). 

 

 

                                                           
29 Kamar-kamar untuk pertemuan. 
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Sebagai diuraikan dalam Bab Tiga, kehadiran perempuan di dunia politik juga 

memiliki makna simbolik (Johnson, Kabuchu, & Vusiya, 2003 dikutip dalam, 

Hughes, 2009).  Perempuan harus menjadi contoh inspiratif maupun 

mendorong secara aktif perempuan lain memasuki politik Malang.  Lagi pula 

Dr Trisakti menguraikan: 

Berjuang untuk mengajak perempuan-perempuan lain agar bisa 
memahami politik dengan baik.  Lebih baik lagi kalau bisa mengajak 
mereka berpartisipasi dalam politik, sehingga bisa memperjuangkan 
perempuan (Handayani, 2011a). 

Pada Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, Ibu Andi Nurpati (dikenal 

sebagai Ibu Nurpati) menegaskan pentingnya perempuan dalam bidang politik 

Malang.  Dia percaya bahwa: 

Para politisi perempuan ini kemudian membangkitkan semangat dan 
menjadi motivasi bagi perempuan lain bahwa politik itu ternyata 
penting bagi perempuan Indonesia.  Ini menjadi tugas bagi perempuan 
yang sekarang duduk di jabatan politik (Sarasehan Nasional Politisi 
Perempuan, 2011). 

Perempuan di ranah politik penting untuk mendorong dan meningkatkan 

jumlah politisi perempuan maupun meningkatkan kehidupan kaum perempuan 

di masyarakat Malang.  Perempuan fokus dari isu-isu berbeda daripada laki-

laki dan kaum perempuan terpinggirkan tanpa politikus perempuan di Malang. 
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8.3 Inisiatif Saat Ini  

8.3.1 Pengarusutamaan Gender 

Tujuan pengarusutamaan gender adalah menjadikan parlemen lebih 

inklusif bagi kaum perempuan.  Dengan memasukkan ide-ide peka gender 

dalam beberapa undang-undang, kebijakan dan inisiatif pada akhirnya 

menyebabkan kesetaraan gender dalam masyarakat Malang.  Dr Vina 

(Salviana, 2011) menekankan pentingnya pengarusutamaan gender karena 

mendorong politisi perempuan dan laki-laki selalu mengingat pentingnya 

kesetaraan gender. Juga, Ibu Suti‘ah (2011) berbicara tentang pengarusutamaan 

gender.  Menurut pendapat dia, pemerintah harus memiliki: 

Policy tentang gender mainstreaming... yang sebetulnya itu dalam 
rangka mendorong partisipasi politik, partisipasi perempuan dalam 
berbagi aspek kehidupan itu meningkat termasuk di dalam itu adalah 
partisipasi politik (Suti‘ah, 2011).30 

Ibu Suti‘ah (2011) percaya pengarusutamaan gender membantu mendorong 

lebih banyak perempuan memasuki politik Malang.  Namun, terdapat 

persoalan-persoalan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender. 

Dr Trisakti, ditunjukkan dalam Gambar 9, menjelaskan parlemen bermasalah 

dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender: 

Pengarusutamaan gender ini sekarang baru pada tingkat menengah ke 
atas saja, belum pada tingkat menengah ke bawah. Padahal 
masyarakat yang lebih banyak kan yang di level menengah kebawah.  
Sehingga terjadi kesenjangan, dimana yang bawah tidak bisa 
mendukung karena tidak memahami hal itu (Handayani, 2011). 

 

                                                           
30 Pengarusutamaan gender. 
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Pengarusutamaan gender sudah dilaksanakan dalam kebijakan pemerintah 

tentang pendidikan dan birokrasi (Handayani, 2011).  Meskipun ini baik, dalam 

pelaksanaan pengarusutamaan gender masih terdapat kesenjangan yang perlu 

dibenahi dan ditetapkan. Pengarusutamaan gender dapat membantu 

meningkatkan jumlah perempuan dan meningkatkan pengaruh perempuan di 

bidang politik Malang.  Lagi pula, pengarusutamaan gender yang dilaksanakan 

secara efektif dalam kebijakan parlemen dapat memastikan bahwa isu-isu 

perempuan dianggap penting sekali.  Pengarusutamaan gender adalah metode 

yang efektif agar supaya mencapai kesetaraan gender di politik dan masyarakat 

Malang. 

 

Gambar 9 – Wawancara dengan Dr Trisakti 

(Handayani, 2011a) 
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8.3.2 Kuota Aksi Affirmatif 

Di legislatif nasional dan lokal serta partai politik undang-undang yang 

mengamanatkan kuota 30 persen bagi politisi perempuan.  Namun, efektivitas 

undang-undang ini dipertanyakan. Tujuan kuota aksi afirmatif adalah untuk 

mendorong lebih banyak perempuan memasuki dunia politik. Dalam 

kenyataannya responden memiliki berbagai pandangan tentang kebutuhan dan 

efektivitas kuota 30 persen.  Dr Tri tidak setuju dengan kuota 30 persen 

―karena itu menunjukkan wanita tidak mampu... justru menunjukkan bahwa 

wanita tidak punya kekuatan‖ (Sulistyaningsih, 2011).  Dia percaya bahwa, 

―kalau memang ingin memasukkan wanita ke politik, maka masuk saja dengan 

kemampuan atau kredibilitasnya‖ (Sulistyaningsih, 2011).  Selain ini, Dr Tri 

mengatakan: 

Intinya, peran dalam politik tetap penting sebagai warga negara, 
sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia dan tidak ada 
perbedaan dengan laki-laki.  Makanya saya tidak setuju dengan kuota 
30 persen.  Tidak perlu ada kuota, yang penting dia hebat, masuk saja 
ke politik tidak masalah (Sulistyaningsih, 2011). 

Dr Tri (Sulistyaningsih, 2011) tidak membedakan perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki dan karena itu politisi perempuan tidak membutuhkan undang-

undang seperti kuota aksi afirmatif. 

Ibu Ratu Atut Chosiah (dikenal sebagai Ibu Chosiah) dan Ibu Nurpati memiliki 

pandangan yang berbeda pada kuota tindakan afirmatif.  Menurut mereka 

masalah utama kuota adalah pelaksanaan (Sarasehan Nasional Politisi 

Perempuan, 2011).  Ibu Nurpati mengatakan, ―memang benar bahwa sejak 

penentuan undang-undang 30 persen itu banyak terjadi masalah‖ (Sarasehan 

Nasional Politisi Perempuan, 2011).  Meskipun demikian, menurut pendapat 
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dia pelaksanaan perbaikan dapat diciptakan karena ―diharapkan bahwa 

nantinya akan menjadi pelajaran di masa depan agar lebih efektif dalam 

memenuhi itu‖ (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011).  Ibu Chosiah 

mengecam dengan lebih spesifik dan dia membahas masalah kurangnya sanksi 

dalam undang-undang kuota aksi afirmatif, ―kalau tidak diperintahkan, partai 

tidak akan memenuhinya‖ (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011). 

Mendorong perempuan berkualitas untuk mengisi kuota adalah salah satu 

pelaksanaan tujuan kuota aksi afirmatif.  Jika kuota ini diterapkan secara benar 

dapat berguna bagi politisi dan calon perempuan (Maisaroh, 2011).  Walaupun 

demikian, menurut Ibu Maisaroh masalah dengan kuota karena ―sekarang 

memang dipenuhi tapi bukan dengan orang-orang yang kredibel‖ (Maisaroh, 

2011).  Juga, Dr Vina (Salviana, 2011) berpendapat bahwa kualitas orang lebih 

penting dan kuota 20 persen perempuan yang kredibel lebih baik daripada 

kuota 30 persen perempuan yang kualitas jelek.  Partai politik perlu 

mendukung dan mempromosikan kuota karena: 

Beberapa partai politik bingung mencari calon legislative 
perempuan... merupakan satu masalah, karena undang-undang sudah 
mengatur tapi calon perempuannya tidak bersedia menjadi calon 
(Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011). 

Jika pentingnya kuota tidak dianggap berat maka perempuan tidak akan merasa 

berat memasuki DPRD Malang. 

Kuota aksi afirmatif hanya metode masuk bagi perempuan dalam dunia politik 

(Suti‘ah, 2011).  Laki-laki tidak mau digantikan oleh perempuan sehingga 

inisiatif tersebut yang penting (Maisaroh, 2011a).  Memang, berwujud 

kekurangan pelaksanaan kuota 30 persen, seperti kurangnya sanksi kuota bagi 
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partai politik jika kuota perempuan tidak diisi.  Inisiatif lain diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas perempuan di parlemen sehingga kuota 30 persen tidak 

hanya simbol. Inisiatif seperti, ―kegiatan pengerahan massa... kegiatan 

pembinaan (dan) pelatihan‖ (Maisaroh, 2011a).  Kuota aksi afirmatif bersama 

dengan inisiatif lain yang setara gender akan meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam politik di Malang. 

8.3.3 Penganggaran Gender 

Penganggaran gender menciptakan GRB.  Sangat penting untuk 

memahami penganggaran gender berarti karena ―some of the people, especially 

men, they think that when we talk about gender its only women, but gender 

actually belongs to men and women‖ (Gudban, 2011).31  Dr Vina (Salviana, 

2011) menekankan pentingnya penganggaran gender karena memastikan dana 

dialokasikan dengan sama ke bidang parlemen misalnya, pendidikan, kesehatan 

dan Pekerjaan Umum (PU).  Ibu Nanda menggunakan contoh tentang trotoar di 

Malang, ―trotoar itukan untuk orang tua... turunkan berbani kesulitan itu harus 

oleh pihak PU, itu tidak membedakan laki-laki (atau) perempuan‖ (Gudban, 

2011).  Penganggaran gender adalah tentang kaum perempuan dan laki-laki 

tetapi mayoritas laki-laki.  Oleh karena itu, ―punya program atau punya 

kebijakan tentang penganggaran gender‖ (Suti'ah, 2011) terutama tentang isu-

isu perempuan penting termasuk yang saat ini sedang diabaikan. 

 

                                                           
31 Beberapa orang, terutama laki-laki, mereka berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang 
gender, ini perempuan saja, tetapi gender sebenarnya milik laki-laki dan perempuan. 
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Beberapa rencana penganggaran gender, ―sekarang itu sudah diberlakukan, tapi 

kita sangat lemah dalam monitor dan evaluasi‖ (Handayani, 2011).  Dr Trisakti 

menjelaskan bahwa penganggaran gender sudah terwujud di Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan jika dilaksanakan secara benar dapat 

memberikan parlemen dan masyarakat dengan ―pemahaman kesetaraan gender 

yang baik‖ (Handayani, 2011).  Pada masa depan, jika pemantauan dan 

penaksiran penganggaran gender dalam rencana diperbaiki: 

Kalau setiap SKPD merealisasikan gender budgeting, dan setiap 
kabupaten punya banyak SKPD, kalau semua menganggarkan gender 
budgeting, ia akan bisa melakukan banyak kegiatan yang gender 
responsive dan berkaitan dengan pengarusutamaan gender 
(Handayani, 2011).32 

Persetujuan umum adalah metode penganggaran gender yang baik.  Metode ini 

dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah anggapan isu-

isu perempuan serta oleh karena itu didanai oleh parlemen Malang.  

Pelaksanaan masalah saat ini sedangkan perbaikan masa depan mudah-

mudahan dalam pemantauan dan menaksir perencanaaan yang dapat 

meningkatkan efektivitas penganggaran gender. 

8.3.4 Zipper System 

Zipper system dibahas dalam Bab Lima dan penelitian menyimpulkan.  

Undang-undang zipper system diterapkan dan kemudian dibatalkan pada tahun 

2008.  Undang-undang ini sudah menggunakan uang maupun waktu.  Oleh 

sebab itu, merupakan ide masa depan yang baik sebagai metode sehingga 

meningkatkan jumlah perempuan dalam politik di Malang.  Ibu Suti‘ah, 

ditunjukkan pada Gambar 10, berbicara tentang pentingnya zipper system: 
                                                           
32 Responsif gender. 
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Itu adalah untuk advokasi yang sesunggunya untuk...calon perempuan.  
Itu berada pada nomor urut bawah.  Dengan zipper system ada laki 
perempuan laki perempuan tetapi pada kenyataannya tidak semua 
partai.  Karena tidak solusinya jelas, undang-undang partai politik 
tidak jelas.  Sanksi kepada partai yang tidak melakukan aturan di 
dalam undang-undang (Suti‘ah, 2011). 

Pokok umum dalam mengembangkan seluruh penelitian ini adalah masalah 

pelaksanaan. Terdapat undang-undang yang baik untuk membantu 

meningkatkan kesetaraan gender di parlemen termasuk zipper system tetapi 

maslah terletak pada pelaksanaan.  Pelaksanaan perbaikan untuk UU No. 

27/2009 dapat membantu meningkatkan jumlah perempuan di parlemen 

Malang dan partai politik. 

 

Gambar 10 – Wawancara dengan Ibu Suti’ah 

(Suti‘ah, 2011) 
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8.3.5 Undang-Undang Internasional dan Lokal 

Di dunia politik tingkat internasional dan lokal perempuan berjuang 

untuk meningkatkan jumlah politisi perempuan.  Sejumlah undang-undang 

internasional dan kebijakan lokal mendukung meningkatkan partisipasi 

perempuan.  Bagian ini menguraikan contoh-contoh hal tersebut.  Ibu Untari 

(2011) menjelaskan manfaat undang-undang internasional untuk perempuan.  

Menurut dia, pada saat ini perempuan bisa masuk dunia politik yang lebih 

mudah daripada sebelumnya (Untari, 2011).  Hal ini hasil dari regulasi 

keterlibatan perempuan dalam politik maupun dunia internasional 

mengharuskan perempuan terlibat dalam dunia politik (Untari, 2011).  

Misalnya, UU No. 7/1984 dan UU No. 39/1999 yang diuraikan dalam Bab 

Lima, dimana undang-undang menjadikan lebih mudah bagi perempuan di 

Malang menjadi terlibat dalam bidang politik. 

Lagi pula, Ibu Nurpati berbicara tentang contoh secara lebih lokal (Sarasehan 

Nasional Politisi Perempuan, 2011).  Partainya PDIP memiliki inisiatif sendiri 

untuk memasukkan perempuan.  Ibu Nurpati tidak setuju dengan kuota 30 

persen: 

Tidak setuju bukan berarti tidak suka ada peraturan itu, tapi kenapa 
harus 30 persen, kenapa tidak 50 persen atau bahkan 100 persen kalau 
memang perempuan itu memiliki kemampuan. Baik dalam 
kepengurusan partai maupun dalam DPR atau pemerintahan 
(Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011). 

Dalam partainya untuk memastikan perempuan dimasukkan adalah dengan 

―kalau di partai kami (PDIP), selain ketua partainya memang perempuan, di 

setiap kepengurusan hingga pengurus ranting memang harus ada  
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perempuannya‖ (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011).  Kedua di 

tingkat internasional dan tingkat lokal, terdapat inisiatif untuk mendorong 

perempuan memasuki dunia politik. 
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BAB SEMBILAN 

9. Penelitian –Perempuan Berpolitik di Malang Masa Depan 

9.1 Organisasi Perempuan dan Kaukus Perempuan 

Organisasi dan kaukus perempuan yang mendasar untuk meningkatkan 

jumlah politisi perempuan di Malang.  Organisasi dan kaukus ini mengatur 

kegiatan advokasi, pendidikan politik, dan tekanan untuk perubahan undang-

undang, sebagaimana diuraikan kemudian dalam Bab ini. Kegiatannya 

bertujuan mendukung politisi perempuan dan ―lembaga perempuan bertugas 

menyadarkan bahwa suara perempuan itu sangat menentukan kebijakan‖ 

(Sulistyaningsih, 2011).  ―Jadi membangun kesadaran berpolitik, dan 

pemberdayaan politik untuk perempuan‖ (Sulistyaningsih, 2011).  Dr Tri 

memperluas ide tersebut dan menjelaskan tujuan maupun pentingnya 

organisasi perempuan: 

Saya kira organisasi, kaukus dan koperasi untuk perempuan itu bagus.  
Karena memang ada arena-arena yang harus ditangani oleh 
perempuan.  Jadi kalau ada kelompok-kelompok itu, maka akan bisa 
dijadikan alat untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam 
politik, itu bagus.  Namun, sekali lagi organisasi itu tidak bertujuan 
menyingkirkan laki-laki, tapi untuk meningkatkan kesadaran 
perempuan—sebagai bagian bangsa—untuk menjadi sadar politik.  
Karena, kalau perempuan sudah sadar, maka akan mudah bagi 
perempuan untuk memberikan kontribusi dan partisipasi tinggi dalam 
politik.  Karena dalam pemilu juga lebih banyak laki-laki yang mau 
memilih, sementara perempuan jarang (Sulistyaningsih, 2011). 

Bagian selanjutnya akan membahas beberapa organisasi dan kaukus 

perempuan di Malang yang mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
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FBKP adalah sekelompok perempuan yang belum dipilih sebagai calon berat 

(FBKP, 2011; Kurniawati, 2011).  Kelompok perempuan ini membahas alasan-

alasan mengapa perempuan gagal menjadi calon berat maupun mencoba untuk 

membantu perempuannya meningkatkan (FBKP, 2011).  Misalnya, pindahkan 

calon perempuan dari partai politik kecil ke partai-partai politik besar dan kuat 

di mana mereka memiliki lebih banyak dukungan, partai politik seperti, Partai 

Golkar, PDIP dan Partai Demokrat (FBKP, 2011; Kurniawati, 2011).  FBKP 

(2011) sedang mencoba untuk mempromosikan kesetaraan perempuan dalam 

politik melalui mendukung dan meningkatkan jumlah perempuan di DPRD 

Malang dan politik desa Malang.  Para perempuan dari berbagai partai politik 

dan agama, mereka semua bekerja sama untuk meningkatkan status politisi 

perempuan di Malang (Kurniawati, 2011). 

Ibu Nanda (Gudban, 2011) adalah Ketua KPP yang menonjol di Malang. 

Organisasi ini mengatur pertemuan, forum dan sidang informasi untuk 

perempuan terlibat dalam politik atau ingin menjadi terlibat dalam politik pada 

masa depan (Gudban, 2011).  Selain ini, KPP memiliki divisi advokasi yang 

mendorong ke DPRD Malang tentang kuota 30 persen, penganggaran gender 

dan pengarusutamaan gender dalam beberapa undang-undang, kebijakan dan 

rencana (Gudban, 2011).  Kaukus ini beranggotakan perempuan dari ―semua 

partai (contoh) Demokrat, Golkar, GERINDRA dan HANURA‖ (Gudban, 

2011) yang meningkatkan kemanjuran KPP karena semua perempuan menekan 

sehingga menciptakan perubahan dalam banyak partai politik.33 

                                                           
33 Gerakan Indonesia Raya. 
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Ibu Suti‘ah adalah Direktur Eksekutif LPKP dan dia telah bekerja dengan 

FPKP dan KPPI agar supaya ―mencoba mengatakan dari teman-teman baik 

yang di kader partai politik, teman-teman di advokasi di aktivis dari LSM‖ 

(Suti‘ah, 2011) tentang isu-isu bagi perempuan di bidang politik Malang.  

Salah satu contoh, ada database dengan informasi tentang perempuan terlibat 

dalam politik dan partai politik.  Tujuan database adalah: 

Mengetahui perempuan potensial... (karena) banyak perempuan yang 
potensial yang ketika dia misalnya diberi kesempatan mereka 
difasilitas mungkin mereka akan bisa menjadi politisi perempuan yang 
lebih handal (Suti‘ah, 2011). 

Sudah terbentuk jaringan nasional dan jaringan lokal Malang bagi perempuan 

yang terlibat dalam politik dan partai politik.  Database dan jaringan 

perempuan yang komprehensif belum terbentuk di Jawa Timur.  Oleh karena 

itu, Ibu Suti‘ah (2011) mencoba menciptakan database ini, sehingga akan 

meningkatkan komunikasi dan kemanjuran organisasi dan kaukus perempuan. 

Organisasi dan kaukus perempuan berfokus untuk mendukung politisi 

perempuan pada saat ini dan pada masa depan.  Melalui berbagai kegiatan-

kegiatan organisasi tersebut dapat memastikan DPRD Malang dan masyarakat 

Malang tahu tentang pentingnya politisi perempuan maupun mendorong 

partisipasi perempuan dalam bidang politik Malang.  Kadang-kadang kesulitan 

dengan menciptakan persetujuan umum yang mengatur kegiatan dalam semua 

kelompok ini.  Namun, kelompok ini bekerja keras untuk memperbaiki masa 

depan perempuan di bidang politik Malang. 
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9.2 Advokasi 

Para pemuda perempuan Malang akan menentukan masa depan 

perempuan dalam politik.  Advokasi pentingnya politik supaya para perempuan 

muda dapat memastikan masa depan yang positif.  Sarasehan Nasional Politisi 

Perempuan (2011) adalah salah satu contoh advokasi yang baik.  Sarasehan ini, 

menunjukkan dalam Gambar 11, membahas Kesiapan Politisi Perempuan 

Muda Jelang Pemilu 2014.  Diundang ke pertemuan ini sekitar 150 perempuan 

dari Malang (kebanyakan perempuan muda) dan sekitar 50 mahasiswa UMM 

mengamati pertemuan (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011). 

 

Gambar 11 - Sarasehan Nasional Politisi Perempuan 

(Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011) 

Pertemuan ini diselenggarakan oleh LP3A dan mengundang tiga pembicara 

yang semuanya politisi terkemuka dari Jakarta.  Para pembicara adalah Ibu 

Andi Nurpati, Ibu Waode Nurhayati (dikenal Ibu Nurhayati), Ibu Chosiah 
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(Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011).  Para pembicara berbicara 

tentang beberapa isu: pengalaman pribadi dalam politik; hambatan-hamabatan 

bagi perempuan dalam dunia politik; maupun saran-saran sehingga mencapai 

kemanjuran sebagai politisi perempuan (Sarasehan Nasional Politisi 

Perempuan, 2011).  LP3A menggunakan pertemuan ini agar supaya 

mengadvokasi dan mendorong perempuan muda untuk menjadi politisi yang 

kuat serta terampil pada masa depan. 

Dr Trisakti adalah kepala LP3A dan sarasehan terorganisir ini.  Dia 

mengatakan tujuan lain saresehan adalah, ―membangun jaringan politisi 

perempuan‖ (Handayani, 2011).  Jaringan-jaringan berguna bagi perempuan 

dalam politik karena perempuan bisa meminta saran dan dukungan dari 

perempuan lain yang memiliki pengalaman di dunia politik.  Sarasehan ini 

tidak hanya menggunakan satu metode, juga tersedia jaringan online.  Hanya 

ada sedikit data yang tersedia secara online saat ini tetapi organisasi seperti 

LP3A meningkatkan jumlah informasi yang tersedia setiap hari.  Menurut Dr 

Tri pentingnya informasi online sehingga ―untuk kalangan wanita muda 

mungkin mereka bisa mengakses itu, karena mereka sudah akrab dengan dunia 

internet‖ (Sulistyaningsih, 2011). 
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Juga, advokasi bagi perempuan muda harus terjadi di kampus universitas.  Hal 

ini dijelaskan oleh Ibu Nurhayati selama Sarasehan Nasional Politisi 

Perempuan: 

Kampus termasuk dalam lingkungan yang politis, jadi semua 
kegiatannya dipolitisir dalam arti positif.  Dalam hal ekonomi, kampus 
tentu menggunakan cara agar bisa mendapatkan mahasiswa sebanyak-
banyaknya (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011). 

Semua kegiatan advokasi di kampus universitas, online dan pertemuan, ―semua 

harus sinergis... (karena) memperjuangkan perempuan baik secara politis 

maupun akademis harus sejalan‖ (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 

2011).  Hal ini diperlukan sehingga meningkatkan kegiatan advokasi pada 

masa depan dan karena itu memperbaiki isu-isu perempuan di bidang politik 

Malang. 

Kelompok lain yang perlu ditangani untuk fokus kegiatan advokasi adalah 

politisi DPRD (perempuan dan laki-laki).  Jelas fokus pada politisi perempuan 

itu penting karena mewakili perempuan dan hak-hak mereka.  Bahkan 

pentingnya fokus pada laki-laki karena, ―jadi apapun yang dilakukan dan 

diperjuangkan oleh perempuan, kalau tidak terdapat dukungan dari laki-laki 

maka hal itu tidak akan berjalan dengan baik‖ (Sarasehan Nasional Politisi 

Perempuan, 2011).  Pada saat ini laki-laki ―tidak sensitive terhadap 

permasalahan yang dihadapi perempuan‖ (Handayani, 2011a).  Organisasi dan 

kaukus perempuan perlu mengadvokasi DPRD Malang tentang pentingnya isu-

isu seperti, kuota 30 persen, penganggaran gender maupun pengarusutamaan 

gender (Gudban, 2011). 
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Advokasi sangat penting serta karena itu perlu menganjurkan pentingnya 

partisipasi perempuan dalam ranah politik Malang.  Perlu advokasi pada 

politisi perempuan dan laki-laki maupun perempuan muda yang di masa depan 

mau menjadi politisi.  Hal ini, karena politisi perempuan adalah masa depan 

meningkatkan kesetaraan gender di Malang dan ―generasi muda harus 

melakukan loncatan dalam mengubah system yang berlaku pada politik di 

Indonesia‖ (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011). 

9.3 Pendidikan 

Pendidikan sering disebutkan dalam wawancara penelitian, ketika para 

responden ditanya metode apa yang harus digunakan untuk meningkatkan 

partisipasi perempuan pada masa depan di dunia politik.  Pendidikan adalah 

penting karena beberapa perempuan sedang terhambat oleh kurangnya 

pendidikan.  Dr Tri dan Ibu Nurpati percaya berberapa sifat perempuan dan 

karakter yang mencegah mereka dari menjadi tertarik tentang politik karena: 

Politik itukan banyak berpikir tentang sesuatu, dan sesuatu itu yang 
hidden atau invisible.  Itu merupakan hal-hal yang tidak disukai 
beberapa wanita.  Mungkin wanita lebi tertarik dengan modeling, 
dokter, atau yang lain, mungkin wanita lebih tertarik pada hal yang 
tidak menghabiskan banyak energy (Sulistyaningsih, 2011a). 

Bahkan ketika perempuan memutuskan menjadi seorang politisi masih banyak 

masalah.  Pengamatan Ibu Nurpati dalam parlemen adalah, ―memang 

perempuan lebih banyak diam dan jarang mengungkapkan pendapatnya... 

dalam segi kualitas memang perempuan masih banyak kekurangan‖ (Sarasehan 

Nasional Politisi Perempuan, 2011).  Manfaat utama pendidikan yang baik 

sehingga memerangi masalah tentang kepercayaan diri dan kemampuan. 
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Reformasi perlu dilakukan dalam sistem pendidikan.  Seringkali anak-anak 

diajari stereotip patriarki tentang perempuan dan ―menerima siswa pendidikan 

sekarang tidak cukup untuk mendorong perempuan untuk memasuki dunia 

politik di masa depan‖ (Salviana, 2011).  Bagian pendidikan adalah 

membangun karakter, sehingga perempuan merasa percaya diri dan mampu 

bersaing dalam politik yang dianggap ―sebagai tempat bagi laki-laki‖ 

(Handayani, 2011a).  Kaum perempuan perlu belajar bagaimana ―percaya diri, 

kurang specifikasi bagi perempuan, misalnya, murid perempuan, pendidkan 

kesetaraan gender, pendidikan untuk menghilangkan patriarki, itu belum‖ 

(Salviana, 2011). 

Lagi pula, meningkatkan pendidikan perempuan, menurut Dr Trisakti 

pentingnya meningkatkan pendidikan politik masyarakat karena: 

Itu sudah menjadi budaya, maka sepertinya perempuan dianggap tidak 
pantas bekerja diluar apalagi untuk masuk ke politik.  Sebetulnya 
meskipun perempuan itu tidak bekerja diluar, tapi kalau pendidikan 
politik diberikan secara terus menerus kepada seluruh warga negara, 
saya kira mereka akan memiliki wawasan politik yang baik.  Namun 
sekarang tidak seperti itu,  pendidikan politik tingkat kita di Indonesia 
rendah sekali, terutama pada perempuan (Handayani, 2011a). 

Jenis pendidikan ini dimulai dalam keluarga.  Sosialisasi anak-anak dari usia 

muda dimulai dalam keluarga dan dimana konsep-konsep tentang patriarki, 

kemampuan perempuan dan pendidikan politik diajarkan.  Pendidikan 

perempuan mendasar bagi masa depan perempuan dalam politik, sehingga 

perempuan, ―punya kemampuan bicara di publik, kemampuan dia untuk 

menyampaikan ide-ide dia... membuat penyadaran gender (dan)... politisi 

mampu yang berkualitas‖ (Salviana, 2011). 
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Ibu Mardi Setianingsih (dikenal sebagai Ibu Mardi) pengalaman pribadi 

menjelaskan mengapa pendidikan penting bagi kemanjuran perempuan dalam 

bidang politik Malang.  Dia menggambarkannya: 

Kuncinya ya harus pintar.  Artinya kalau kita duduk dalam suatu 
parlemen dan kita tidak pandai bicara maka akan percuma kita ada 
disana... Seperti dulu, waktu pertama kali saya masuk sebagai 
anggota... Saat itu akhirnya saya belajar untuk bisa aktif dan pandai 
berbicara sehingga saya harus banyak berpikir soal apa yang harus 
saya bahas atau saya diskusikan.  Walaupun dulu saya tidak bisa, tapi 
karena saya sering ikut dan belajar, maka saya jadi bisa aktif dan 
pandai berbicara (Setianingsih, 2011). 

Para responden lain setuju dengan Ibu Mardi.  Menurut responden lain 

perempuan bahkan dalam politik perlu terus-menerus belajar sehingga 

meningkatkan pikirannya.  ―Perempuan perlu terus belajar untuk memperluas 

wawasan mereka sendiri‖ (Kurniawati, 2011).  Hal ini diharapkan akan 

meningkatkan kepercayaan perempuan dan oleh karena itu keberhasilan 

perempuan dalam parlemen di Malang. 

Wawancara penelitian menunjukkan pentingnya pendidikan bagi perempuan.  

Kurangnya pendidikan bagi kaum perempuan pada saat ini.  Selanjutnya 

pendidikan anak-anak sering mendorong stereotipe patriarki, melemahkan 

kekuatan dan kemampuan kaum perempuan.  Perubahan pendidikan sangat 

penting sehingga Malang menciptakan perempuan muda yang memiliki 

kepercayaan diri dan kemampuan supaya melanjutkan pendidikannya melalui 

partisipasi dalam bidang politik. 
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9.4 Undang-Undang 

Pentingnya undang-undang agar supaya meningkatkan jumlah 

perempuan dalam politik di Malang maupun meningkatkan keadaan dan 

kekuasaan politisi perempuan.  ―Wanita ingin memperjuangkan, dengan 

harapan di dalam legislative bisa memperjuangkan hak-hak wanita‖ 

(Sulistyaningsih, 2011).  Organisasi dan kaukus perempuan harus bekerja sama 

sehingga mendorong parlemen Malang memperkenalkan undang-undang yang 

membantu politisi perempuan.  Contohnya Ibu Chosiah berbicara tentang kuota 

30 persen: 

Untuk bisa masuk sebagai undang-undang, merupakan perjuangan 
dari semua pihak.  Berbagai pihak termasuk LSM, universitas, dan 
juga partai politik, semua bersatu untuk mewujudkan undang-undang 
yang berkaitan dengan kuota perempuan dalam partai politik 
(Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 2011). 

Dr Trisakti mendukung ide ini dan menekankan pentingnya sanksi karena 

―belum diberlakukan, dan (parlemen) masih didominasi dengan laki-laki‖ 

(Handayani, 2011a).  Sanksi harus dikenakan bagi partai politik jika tidak 

memenuhi kuota 30 persen.  Tentang hal ini, menurut Dr Trisakti perempuan 

memiliki peran penting karena ―perempuan seharusnya juga punya dan bisa 

mengawasi hal ini, contohnya adalah perempuan-perempuan yang terdapat di 

organisasi‖ (Handayani, 2011a). 

Selanjutnya, zipper system ―penting untuk afirmatif yang dilakukan untuk lebih 

banyak mendorong keterlibatan perempuan dalam politik‖ (Suti‘ah, 2011).  

Sekali lagi beberapa masalah dengan pelaksanaan undang-undang ini yang  
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diuraikan dalam Bab Lima dan di Indonesia ―budaya hukum... belum 

sepenuhnya bisa mendukung terhadap subtantif hukum yang terdapat dalam 

undang-undang‖ (Suti‘ah).  Secara keseluruhan, Ibu Suti‘ah berpikir bahwa: 

Di legislatif sendiri budaya sensitive gender belum terbangun dengan 
baik.  Misalnya perempuan dengan jumlah mayoritas dengan jumlah 
yang sedikit seringkali dia tidak mendapatkan kesempatan, tidak 
mendapatkan mendukungan yang lebih baik supaya bisa terbangun 
kepercayaan diri kepada perempuan (Suti‘ah, 2011). 

Beberapa undang-undang, rencana dan kebijakan yang peka gender perlu 

dimasukkan di seluruh parlemen Malang sehingga perempuan dapat memiliki 

kekuatan setara dalam bidang politik di Malang. 

  



81 

BAB SEPULUH 

10. Kesimpulan 

Topik perempuan dalam politik merupakan hal yang sangat kompleks.  

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori feminisme universal dan budaya 

patriarki.  Konsep feminisme yang universal menegaskan bahwa kesetaraan 

gender dianggap sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat 

memprihatinkan keterwakilan perempuan dalam politik di Malang tidak setara 

gender.  Jumlah perempuan dalam bidang politik perlu ditingkatkan lagi.  

Karena pertama, untuk memastikan kesetaraan gender dalam parlemen dicapai.  

Karena kedua, para politisi perempuan ini dapat mencapai kesetaraan gender di 

masyarakat Malang.  Budaya patriarki masalah mendasar dalam masyarakat 

menyebabkan ketidaksetaraan gender dan mencegah keterlibatan setara kaum 

perempuan di dunia politik. 

Sejumlah hambatan yang diuraikan pada bagian informasi latar belakang yang 

membatasi keterlibatan perempuan dalam ranah politik.  Hasil penelitian 

menunjukkan budaya patriarki, budaya Jawa, money politics, kewajiban sehari-

hari perempuan, metode organisasi dan media dianggap sebagai hambatan.  

Terlepas dari hambatan metode organisasi, hambatan lainnya semua hasil dari 

budaya patriarki mengakibatkan perempuan dan isu-isunya yang dianggap 

kurang penting dalam masyarakat Malang.  Namun, bertentangan dengan 

informasi latar belakang, penelitian ini menunjukkan agama Islam dan 

nepotisme tidak dianggap hambatan bagi perempuan dalam politik di Malang. 
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Hasil penelitian tidak memberikan pandangan pasti pada kontribusi dan 

pengaruh perempuan dalam DRPD maupun politik partai di Malang.  Tiga 

pandangan utama dan pertama, perempuan memiliki pengaruh kurang 

dibandingkan dengan laki-laki di daerah politik karena budaya patriarki.  Para 

perempuan dianggap kurang mampu, memiliki posisi yang lebih rendah 

maupun terdegradasi ke bidang yang dianggap ‗lembut‘ dan karenanya sesuai 

untuk kaum perempuan.  Kedua, politisi perempuan lebih baik karena lebih 

sabar dan penuh perhatian dibandingkan dengan politisi laki-laki.  Terakhir, 

perempuan dan laki-laki memberikan kontribusi sama untuk proses politik dan 

kualitas kontribusi politisi tergantung pada kemampuan individu dan bukan 

jenis kelaminnya. 

Hasil ini dicampur tetapi hasilnya sepakat tentang pentingnya perempuan 

dalam ranah politik Malang.  Perempuan sangat penting untuk dua alasan.  

Pertama, keterwakilan perempuan di parlemen mendorong perempuan lain 

untuk masuk, meningkatkan kesetaraan gender dalam politik dan mendorong 

peningkatan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang peka gender.  

Mudah-mudahan, meningkatkan pengaruh dan kontribusi perempuan dapat 

terjadi dalam semua aspek politik dan tidak hanya bidang yang tetap sesuai 

dengan budaya patriarki.  Kedua, perempuan memastikan isu-isu perempuan 

sedang ditangani oleh parlemen Malang.  Undang-undang dan kebijakan yang 

peka gender akhirnya akan mengarah pada politisi perempuan dan laki-laki 

sama-sama menangani masalah masyarakat dan mencapai kesetaraan gender di 

masyarakat Malang. 
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Terakhir, hasil penelitian menunjukkan sejumlah inisiatif dan kegiatan saat ini 

dan masa depan yang akan meningkatkan jumlah politisi perempuan dan 

perempuan memiliki pengaruh di dunia politik.  Organisasi dan kaukus 

perempuan yang mendasar untuk memastikan dilaksanakannya inisiatif ini: 

pendidikan, advokasi dan undang-undang peka gender.  Saat ini kualitas 

pendidikan rendah karena hanya sedikit diajarkan tentang pendidikan politik 

dan apa yang diajarkan sering menegaskan stereotip patriarki tentang 

penaklukan perempuan.  Memperbaiki kegiatan pendidikan akan memastikan 

Malang menciptakan perempuan muda dengan kemampuan agar memasuki 

bidang politik. 

Selanjutnya, kegiatan advokasi sangat penting.  Advokasi kepada perempuan 

muda di Malang karena mereka kunci dalam meningkatkan kesetaraan gender 

dalam politik dan masyarakat di Malang pada masa depan.  Selain ini, advokasi 

kepada anggota DPRD (perempuan dan laki-laki) sehingga mereka membantu 

dengan mempromosikan undang-undang dan kebijakan yang peka gender.  

Saat ini beberapa undang-undang yang peka gender seperti, pengarusutamaan 

gender, kuota aksi affirmatif dan penganggaran gender.  Meskipun demikian, 

masalah sungguh-sungguh dengan kurangnya pelaksanaan, pemantauan, 

penaksiran dan sanksi.  Juga undang-undang seperti zipper system pemilu jika 

diterapkan akan membantu meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen.  

Organisasi dan kaukus perempuan sangat penting supaya memastikan 

perempuan dan undang-undang peka gender semakin disertakan dalam politik 

di Malang. 
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Perubahan ini harus dilaksanakan ―sehingga politik tidak lagi didominasi laki-

laki‖ (Sulistyaningsih, 2011).  Sangat penting sehingga meningkatkan jumlah 

perempuan yang terlibat dalam politik di Malang dan meningkatkan pengaruh 

dan kontribusi politisi perempuan di DPRD Malang.  Sebagai Ibu Chosiah 

mengatakan, pertanyaan berikutnya adalah ―pada tahun 2014 nanti, apakah 

akan menurun, tetap, atau meningkat‖ (Sarasehan Nasional Politisi Perempuan, 

2011).  Hal ini akan tergantung pada organisasi dan kaukus perempuan bekerja 

sama supaya agar mengurangi dampak hambatan-hambatan yang diciptakan 

oleh budaya patriarki.  Mudah-mudahan upayanya dapat menjamin kesetaraan 

gender ditingkatkan dan masa depan perempuan di politik ditingkatkan dan 

kemudian juga masyarakat Malang. 

10.1 Saran 

Secara keseluruhan, perlu ditingkatkan penelitian tentang perempuan 

dalam politik, pada tingkat nasional, daerah dan lokal.  Secara khusus saat ini 

terdapat penelitian terbatas tentang kaum perempuan dalam politik di Malang.  

Sebuah saran penelitian masa depan mengenai pemeriksaan perencanaan secara 

mendalam, kebijakan, dan kegiatan organisasi dan kaukus perempuan harus 

terlibat sehingga membantu meningkatkan partisipasi perempuan di bidang 

politik Malang.  Penelitian dan saran berikutnya berkaitan dengan keterlibatan 

kelompok, akan memungkinkan petunjuk lengkap dan uraian yang dapat 

membimbing DPRD Malang agar dapat menciptakan perubahan diperlukan. 
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Selain ini, metode yang paling efektif dalam meningkatkan keterlibatan 

perempuan dalam politik dimulai dengan mendukung perempuan bergeser dari 

bawah ke atas dalam bidang politik.  Perempuan umumnya akan memulai 

minatnya dalam bidang politik di tingkat desa misalnya, dalam keterwakilan 

tingkat desa di Pembimbingan Kesejahatan Keluarga (PKK) (PKK, 2011).  

Saat ini sedikit atau tidak ada informasi atau data tentang keterwakilan 

perempuan dalam politik tingkat desa.  Sebuah saran penelitian masa depan 

memeriksa keterwakilan perempuan di tingkat desa dan bagaimana hal ini 

berhubungan dengan perempuan kemudian menjadi terlibat dalam politik lokal, 

daerah dan nasional.  Mendorong lebih banyak perempuan menjadi terlibat 

dalam politik di tingkat desa bisa membantu meningkatkan partisipasi 

perempuan di seluruh ranah politik.  
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Lampiran A – Daftar Wawancara  

No Tanggal Waktu Narasumber Keterangan 
1 19/08/11 10.00 -

10.30 
Dr Trisakti Handayani Kepala LP3K 

2 24/08/11 15.30 - 
17.00 

Ibu Maisaroh Calon Partai PPP di Provinsi 
Jatim dan anggota PPP 
selama 14 tahun dan Kepala 
PP Fatayat NU di Malang 
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12.00 

Ibu Sri Untari Anggota Partai PDIP dalam 
DPRD Kota Malang 

4 23/10/11 15.30 -
17.30 

PKK RW 05 Arjosari 
Blimbing 

Pertemuan PKK 20 
perempuan bertemu setiap 
bulan  

5 02/11/11 12.00 -
12.45 

Dr Tri Sulistyaningsih Dosen FISIP di UMM, Ilmu 
Politik 

6 05/11/11 10.30 -
11.30 

Dr Vina Salviana Dosen FISIP di UMM, Ilmu 
Politik 

7 05/11/11 16.00 - 
17.15 

Ibu Siti Maisaroh Calon politik PPP di Provinsi 
Jatim dan anggota PPP 
selama 14 tahun dan Kepala 
PP Fatayat NU di Malang 

8 07/11/11 10.30 - 
11.30 

Dr Trisakti Handayani Kepala LP3A 

9 10/11/11 11.30 -
12.30 

Ibu Mardi Setianingsih Calon Partai Demokrat di 
Kota Malang pada tahun 2009 

10 12/11/11 9.00 - 
10.00 

Ibu Ya'qud Ananda 
Gudban 

 Ketua Partai HANURA di 
Kota Malang dan Ketua KPP 

11 13/11/11 9.00 - 
10.30 

Partai HANURA Rapat Koordinasi I/2011 
Dewan Pimpinan Cabang 
Partai HANURA Kota 
Malang 

12 17/11/11 13.00 - 
14.30 

Aktivis Perempuan Pertemuan FBKP dengan 8 
perempuan 

13 18/11/11 11.00 -
12.00 

Ibu Sri Kurniawati Calon legislatif Partai Golkar 
di desa Ngalik pada tahun 
2004 sampai 2014 

14 19/11/11 8.00 - 
12.00 

Sarasehan Nasional 
Politisi Perempuan 

Membincang Kesiapan 
Politisi Perempuan Muda 
Jelang Pemilu 2014 

15 21/11/11 11.00 - 
12.00 

Ibu Ning Suti‘ah Direktur Eksekutif LPKP 
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Lampiran B – Pertanyaan Wawancara 

1) Apakah Ibu pikir lebih sulit bagi perempuan memasuki dunia politik 
daripada laki-laki? Apa hambtan-hambatan bagi perempuan memasuki 
bidang politik di Malang? 

a) Budaya patriarki dan dikotomi publik dan privat 
b) Budaya Jawa 
c) Agama Islam 
d) Korupsi – money politics dan nepotisme 
e) Undang-Undang 
f) Kewajiban sehari-hari – anak-anak 
g) Organisasi perempuan tidak teratur 
h) Media 

 
2) Apakah Ibu pikir laki-laki dan perempuan memberikan kontribusi dan 

pengaruh yang sama dalam dunia politik? Misalnya, undang-undang, partai 
politik, kebijakan dan lain-lain. 
 

3) Apakah Ibu pikir posisi perempuan dalam politik penting? Misalnya... 
a) Lihatlah berbagai jenis undang-undang seperti kesehatan 

perempuan 
b) Simbolis penting bagi perempuan untuk mendorong perempuan 

yang lain memasuki dunia politik dan kesetaraan gender di 
masyarakat 

 
4) Ada beberapa inisatif uFntuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam 

dunia politik. Apakah ada inisiatif yang Ibu pikir efektif? Misalnya... 
a) Pengarusutamaan gender 
b) Kuota aksi afirmatif 
c) Legislatif 
d) Penganggaran gender 

 
5) Menurut pendapat Ibu, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

partisipasi perempuan dalam politik di Malang? 
a) Organisasi Perempuan  
b) Kaukus Perempuan  
c) Jaringan online dan situs web 
d) Pendidikan dan pelatihan 
e) Memperkenalkan kuota formal dengan mekanisme penegakan dan 

sanksi apabila partai-partai tidak sesuai dengan sistem kuota 
f) Melakukan advokasi dengan pimpinan partai politik untuk 

meningkatkan kesadaran akan kebutuhan perempuan 
 

6) Apa kunci keberhasilan untuk perempuan dalam parlemen dan partai 
politik? 


