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ABSTRAK 
 

Elviana Fadhilatu Nisa. NIM. C.100 940 228. Partisipasi Politik Perempuan 
dalam Pemilu di Kabupaten Sragen. Skripsi. Program Ilmu Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 

Persoalan politik mendasar yang dialami oleh kaum perempuan di 
Indonesia adalah kuatnya ketidakadilan gender dalam struktur serta budaya 
masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikit perempuan yang 
menduduki jabatan publik dan mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. 
Meskipun demikian, trend partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan. 

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan partisipasi politik 
perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen. (2) Untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu di 
Kabupaten Sragen. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis 
penelitian adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pilkada di Kabupaten Sragen sedangkan 
sampel penelitian adalah perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik, 
adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket atau kuesioner, dan 
penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi politik perempuan 
dalam pemilu di Kabupaten Sragen cukup tinggi. Hal ini dapat dari kesadaran 
pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan politik berupa aktif 
sebagai pemilih, mengikuti diskusi pemerintahan, sosialisasi pemilu maupun 
sebagai simpatisan partai politik. (2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 
perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen adalah dari aspek substansi, instansi 
dan budaya. Ketiga unsur sistem hukum (substansi, instansi dan budaya) 
mempengaruhi bekerjanya hukum sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa “setiap partai politik peserta 
pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% tidak dapat dikatakan efektif 
karena faktor budaya. 

 
Kata kunci : Partisipasi Perempuan, Politik, Pemilu 
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ABSTRACT 
 

Elviana Fadhilatu Nisa. NIM. C.100 940 228. Political Participation of Women 
in Elections in Sragen. Thesis. Legal Studies Program, University of 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 

Fundamental political issues faced by women in Indonesia are strong gender 
inequality in the structure and culture of Indonesia. This is indicated by the few 
women who hold public office and be able to play an active role in political life. 
Nevertheless, the trend of women's participation in political activities from year to 
year has increased. 

The research objective is (1) to describe the political participation of women 
in elections in Sragen. (2) To determine the factors that influence women's 
political participation in elections in Sragen. 

The method used is the juridical sociological. This type of research is a 
qualitative study. The data source used is the primary data source and secondary 
data source. The population in this study are all parties participating in the 
elections in Sragen while the study sample were women participating in political 
activities, while the sampling technique used was purposive sampling. Data was 
collected through interviews, questionnaires or questionnaires, and research 
library. The technique of data analysis is interactive analysis. 

The results showed that: (1) political participation of women in elections in 
Sragen quite high. It could be from the consciousness of women to participate in 
local elections and the deputy head. Forms of women's participation in political 
activities such as voter active, following the discussion of government, as well as 
socialization election political party sympathizers. (2) Factors affecting women's 
political participation in elections in Sragen is from the aspect of substance, and 
cultural institutions. The three elements of the legal system (substance, and 
cultural institutions) affect the operation of the law as contained in Article 65 
paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2003 on 
General Elections Members of Parliament, Council and Parliament that "each 
political party contesting the election may file prospective members of 
Parliament, Provincial and District / Municipal for each electoral district with 
respect to the representation of women at least 30% cannot be effective due to 
cultural factors. 

 
Keywords: Women Participation, Politics, Elections 
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PENDAHULUAN 

Profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia 

yang hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut 

untuk berperan dalam semua sektor, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan 

Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis 

yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia 

yang berkarier. Perempuan karier merasa terpanggil untuk 

mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan 

negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam 

masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.1 

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut peran serta 

perempuan dalam pembangunan sehingga peran perempuan ini disebut dengan 

“peran perempuan dalam pembangunan”. Adanya tuntutan peran perempuan 

dalam pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar. 

Akan tetapi, peran perempuan Indonesia dengan peran ganda dan sebagai mitra 

sejajar dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik. 

Munculnya kesenjangan-kesenjangan akses, hak, dan peran perempuan 

dalam politik bila dibandingkan dengan kaum laki-laki dengan masih minimnya 

kuantitas serta kualitas perempuan dalam jabatan publik yang bisa 

memperjuangkan baik kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan 

rakyat banyak. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan 

mampu berperan aktif dalam kehidupan politik2. Bahkan lebih banyak yang 

kemudian menilai bahwa naiknya perempuan dalam jabatan publik tersebut tak 

lepas dari pengaruh laki-laki. 

Perjalanan kehidupan sosial dan politik di Indonesia pun menegaskan hal 

tersebut. Perempuan tidak pernah mendapat tempat yang layak dalam tata politik di 

Indonesia. Kekuatan politik yang ada selalu didominasi oleh laki-laki. Dalam 

                                                
1 Liza Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono. Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-

Kebijakan di Indonesia. Jakarta: LBH APIK. Hal. 23. 
2 Anonim. 2010. “Rendahnya Anggota Legislatif Daerah dalam Menyuarakan Persoalan 

Masyarakat”. Kompas, Edisi 17 Maret 2010. Hal. 14. 
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sejarah politik Indonesia, perempuan hanya diapresiasi rendah. Catatan juga 

menunjukkan bahwa dalam legislatif keterwakilan perempuan belum menunjukkan 

proporsi yang layak.  

Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pembangunan 

daerah termasuk pemberdayaan perempuan telah banyak mengalami kemajuan, 

walaupun demikian masih banyak kepentingan antara laki-laki dan perempuan 

dalam hal peluang, akses, kontrol dan pemanfaatan dalam pembangunan. Hal 

ini telah menjadi permasalahan yang sering terjadi terutama disebabkan nilai-

nilai budaya tradisional yang berkembang dalam sistem sosial yang berlaku 

pada berbagai tingkatan masyarakat menempatkan perempuan dan laki-laki 

dalam kedudukan dan peran yang berbeda-beda. 

Dalam bidang hukum masih banyak dijumpai subtansi, struktur dan 

budaya hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Hukum yang 

ada saat ini masih lemah dalam menjangkau masalah-masalah kekerasan dan 

tindak kriminal lainnya. Permasalahan lain yang berkaitan dengan substansi 

hukum adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum, 

kurangnya akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya yang 

berkaitan dengan masalah hukum kepada masyarakat serta rendahnya peran 

organisasi-organisasi politik, belum terwujudnya kesadaran gender ditandai 

masih sedikitnya perempuan dibanding dengan laki-laki yang menjadi anggota 

lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan oleh 

seorang peneliti, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan 

peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang ditetapkan 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1) 

Bagaimanakah partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten 

Sragen? 2) Faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan 

dalam pemilu di Kabupaten Sragen ? 

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme absah dalam 

perpolitikan di mana berbagai aspirasi dan kepentingan yang ada dalam 

masyarakat diangkat dan diperjuangkan oleh partai-partai politik yang                                                            
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berkompetisi. Partai politik sendiri yang berkompetisi menyuarakan berbagai 

aspirasi dan kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk memperoleh 

sebanyak mungkin suara-suara yang mendukungnya. 

Pengalaman politik menunjukkan bahwa aspirasi dan kepentingan 

perempuan hingga saat ini dirasakan masih belum cukup disuarakan atau 

diperjuangkan oleh wakil-wakil di lembaga perwakilan. Selama ini meskipun 

perempuan selalu ikut aktif memperjuangkan kepentingan dan aspirasi politik 

secara umum, tapi mereka belum merepresentasikan aspirasi dan kepentingan 

politik mereka sendiri. Masih banyak kepentingan dan aspirasi perempuan 

yang belum, dan tidak akan pernah, terangkat secara formal jika tidak keras 

suara yang merepresentasikannya.3 

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam 

suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-

orang (subjek) itu sendiri.4 Sumber data primer adalah data-data yang 

diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, 

dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah: 1) Ibu rumah tangga yang 

berpartisipasi dalam pilkada. 2) Wanita karier. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan partisipasi dalam Pilkada di 

Kabupaten Sragen sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah partisipasi 

politik perempuan dalam pilkada di Kabupaten Sragen. Adapun teknik 

sampling teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sample (sampel bertujuan). Penelitian ini merupakan suatu 

penelitian deskriptif kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah 

analisis secara interaktif, maka data akan diproses melalui empat komponen. 

 

                                                
3 Cahyadi Takariawan. 2002. Fikih Politik Kaum Perempuan. Yogyakarta: Debeta.. Hal. 

88. 
4 Matthew B Miles dan A. Michael Hubermen. 1992. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi 

Rohidi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 6. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Sragen 

Salah satu kebijakan publik pemerintah pusat dalam rangka 

pemberdayaan demokrasi di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun  2004 adalah Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil 

Bupati/Walikota secara langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum Daerah (KPUD).  

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen secara 

langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2006 berhasil 

memilih Bupati dan Wakil Bupati Sragen untuk masa jabatan periode tahun 

2006 sampai 2011. Dalam rangka menyambung kepemimpinan di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sragen, pada tanggal 19 Maret 2011 dilaksanakan 

pemungutan suara secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati 

periode 2011 sampai 2016, dengan melibatkan semua penduduk Kabupaten 

Sragen yang sudah mempunyai hak pilih. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, KPUD telah menetapkan 

nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen dengan rincian  nomor urut 

satu pasangan Wiyono - Daryanto (Noto), nomor urut dua pasangan Sularno - 

Kusharjono (Laku), nomor urut tiga pasangan Danang wijaya - Sumaryono 

(Damar), nomor urut empat pasangan Kusnidar Untung Yuni Sukowati - 

Darmawan Minto Basuki (Yuda), dan nomor urut lima pasangan Agus 

Faturachman- Daryanto (Ada). 

Salah satu kebijakan publik pemerintah pusat dalam rangka 

pemberdayaan demokrasi di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun  2004 adalah Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil 

Bupati/Walikota secara langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum Daerah (KPUD).  

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen secara 

langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2006 berhasil 

memilih Bupati dan Wakil Bupati Sragen untuk masa jabatan periode tahun 

2006 sampai 2011. Dalam rangka menyambung kepemimpinan di Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Sragen, pada tanggal 19 Maret 2011 dilaksanakan 

pemungutan suara secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati 

periode 2011 sampai 2016, dengan melibatkan semua penduduk Kabupaten 

Sragen yang sudah mempunyai hak pilih. 

Hasil rapat pleno KPU Kabupaten Sragen tanggal 13 Februari 2011  

menetapkan TPS di Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 

2011 sebanyak 1616, dengan jumlah hak pilih sebanyak 751.071 terdiri dari 

laki-laki 369.532 dan perempuan 381.539. 

Dalam kaitannya dengan masalah yang dikaji yakni mengenai 

partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen, terdapat 

berbagai partisipasi perempuan dalam proses pesta demokrasi yang telah 

berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak 

politik untuk meningkatkan peran gender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

kenyataan bahwa perempuan juga antusias dalam berpartisipasi dan 

mendukung pelaksanaan pilkada tahun 2011 lalu. 

Dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sragen, calon perempuan harus 

bekerja dua kali lebih keras dibanding calon dari laki-laki. Sebab, budaya 

patriarki yang terbangun di lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi 

penilaian terhadap perempuan yang berpolitik. Selain itu, calon perempuan 

dinilai lemah dalam politik identitas, terutama dalam hal ikatan 

primordialisme. Itu pula yang sering memangkas kesempatan calon perempuan 

maju dalam pilkada maupun pemilu.  

Dalam politik identitas, setiap politikus yang akan berkampanye tentu 

akan berkunjung ke rumah-rumah, gereja atau tempat ibadah, arisan marga, 

tokoh masyarakat atau tokoh adat. Dari semua target kampanye tersebut, 

umumnya penentu keputusan atau kebijakan didominasi atau bahkan hanya 

diisi laki-laki. Karena tidak pernah ada tokoh adat maupun tokoh masyarakat 

dari kalangan perempuan. Begitu juga dengan tokoh agama. Keputusan politik 

pun terkadang sering tidak menguntungkan bagi kaum perempuan. Perlu 

langkah strategis dan taktis untuk mengkampanyekan calon perempuan dalam 

pilkada. Jangan sampai pola kampanyenya justru menyerang diri sendiri. 
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Seperti pola kampanye perempuan pilih perempuan terbukti gagal 

meningkatkan angka kesempatan calon perempuan dalam politik.   

Calon perempuan jarang menjadi unggulan dalam pilkada. Namun, 

Yuni tetap optimistis memiliki peluang sama dalam Pilkada. Pada dasarnya, 

kualitas dan kemampuan politik dan kepemimpinan politikus perempuan tak 

kalah dengan politikus laki-laki. Jadi, gender bukan ukuran dalam mengukur 

peluang dan kesempatan seorang calon.  

Dari sisi kemampuan dan intelektualitas, politikus perempuan memiliki 

kemampuan yang lebih baik daripada calon lain. Tinggal bagaimana 

masyarakat bisa menerima dan mendukungnya dalam pilkada. Untuk itu, 

aktivis perempuan tak ingin kehilangan momentum dalam pilkada. Mereka pun 

merekomendasikan calon perempuan untuk terpilih dan menang dalam pilkada 

kabupaten/kota. Kepemimpinan perempuan harus direbut dan didukung demi 

keadilan perempuan dan rakyat.  

Hak politik perempuan pada tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang 

terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan 

keputusan. Sementara permainan politik di setiap negara mempunyai karakter 

khusus tersendiri. Perempuan yang ingin masuk ke dunia politik, menemukan 

kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak 

bersahabat atau bahkan pada titik tertentu bermusuhan dengan perempuan. 

Sebelum era reformasi kaum perempuan direduksi sedemikian rupa 

pada tataran simbolis dan struktural dan hanya merupakan pendamping suami. 

Pencitraan yang dimunculkan melalui pejabat-pejabat publik, dimana sang istri 

diperankan sebagai orang kedua dibelakang suami. Setelah era reformasi, 

sedikit demi sedikit ada secercah harapan pada perempuan untuk memasuki 

ruang publik dan politik sekaligus. Tergambar dalam pembahasan Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum mencuat perdebatan hangat tentang 

bagaimana akomodasi politik perempuan dan perlindungan terhadap 

perempuan dalam ranah politik. 

Setidaknya ada pandangan umum tentang pentingnya dorongan 

partisipasi perempuan dalam politik yang harus tertuang dalam Undang-
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Undang tersebut. Satu sisi dengan argumentasi representasi politik perempuan 

yang menyumbangkan suara lebih banyak dari laki-laki, maka perlu adanya 

kuota kursi bagi perempuan di lembaga legislatif, dimana tuntutannya 

mencapai 30% kursi DPR/DPRD. Dari perdebatan tersebut, akomodasi yang 

dirumuskan kuota politik perempuan adalah 30% dari pencalonan dewan 

perwakilan rakyat, sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD dan DPRD  

“setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota 

DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah 

pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30%”. 

Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sragen cukup tinggi. 

Supaya dapat berperan secara aktif dalam berpartisipasi tentunya calon 

pemilih, khususnya calon pemilih perempuan harus tahu mengenai pelaksanaan 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung tersebut. 

Partisipasi yang dilakukan oleh perempuan sangat menentukan hasil dari 

pilkada, selain dari itu partisipasi politik perempuan juga sebuah pembelajaran 

yang sangat berarti di masa yang akan datang. 

Bentuk partisipasi politik perempuan bersifat kemauan atau kesadaran 

sendiri. Partisipasi perempuan dalam pilkada Kabupaten Sragen adalah sebagai 

pemilih. Adapun bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan politik berupa 

diskusi pemerintahan, sosialisasi politik, pengurus partai maupun simpatisan 

partai. 

Partisipasi perempuan dalam pilkada memang karena kesadaran sendiri. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pilkada 

cukup tinggi, hal ini dapat diketahui dari kesadaran pihak perempuan untuk 

berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Hak politik perempuan pada tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang 

terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan 

keputusan. Sementara permainan politik di setiap negara mempunyai karakter 
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khusus tersendiri. Perempuan yang ingin masuk ke dunia politik, menemukan 

kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak 

bersahabat atau bahkan pada titik tertentu bermusuhan dengan perempuan. 

Sebelum era reformasi kaum perempuan direduksi sedemikian rupa 

pada tataran simbolis dan struktural dan hanya merupakan pendamping suami. 

Pencitraan yang dimunculkan melalui pejabat-pejabat publik, dimana sang istri 

diperankan sebagai orang kedua dibelakang suami. Setelah era reformasi, 

sedikit demi sedikit ada secercah harapan pada perempuan untuk memasuki 

ruang publik dan politik sekaligus. Tergambar dalam pembahasan Undang-

Undang tentang Pemilihan Umum mencuat perdebatan hangat tentang 

bagaimana akomodasi politik perempuan dan perlindungan terhadap 

perempuan dalam ranah politik. 

Setidaknya ada pandangan umum tentang pentingnya dorongan 

partisipasi perempuan dalam politik yang harus tertuang dalam Undang-

Undang tersebut. Satu sisi dengan argumentasi representasi politik perempuan 

yang menyumbangkan suara lebih banyak dari laki-laki, maka perlu adanya 

kuota kursi bagi perempuan di lembaga legislatif, dimana tuntutannya 

mencapai 30% kursi DPR/DPRD. Dari perdebatan tersebut, akomodasi yang 

dirumuskan kuota politik perempuan adalah 30% dari pencalonan dewan 

perwakilan rakyat, sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa setiap partai politik peserta Pemilu 

dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam 

Pilkada di Kabupaten Sragen  

Sebagai bangsa yang katanya besar, hingga hari ini masih tetap 

merindukan suatu kondisi kehidupan yang lebih demokratis sebagaimana yang 
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dicita-citakan para pendiri bangsa ini atau ketika bendera reformasi pertama 

kali berkibar.  

Proses demokratisasi di Indonesia yang dipicu oleh gerakan reformasi 

dirasakan cukup efektif. Hanya saja itu belum benar-benar dijalani. Aroma atau 

kultur orde sebelumnya masih cukup kuat menghantui para pemimpin kita 

sekarang ini. Akibatnya demokratisasi yang berjalan di Indonesia saat ini 

terkesan semu. Banyak yang mengatakan, iklim politik sekarang tidak jauh 

berbeda dengan orde-orde sebelumnya. Pelanggaran HAM seperti, penculikan 

masih bisa berlangsung. Korupsi belum juga dapat dieliminir, bahkan merebak 

dengan lebih transparan. Penegakkan hukum masih seperti menegakkan 

benang basah. Berapa banyak rakyat kecil yang harus mendekam dalam 

penjara atau mati sia-sia untuk perkara yang belum jelas. Sementara, mereka 

yang jelas-jelas melakukan kesalahan pidana, berupa korupsi misalnya, dapat 

dengan leluasa beraktivitas tanpa merasa berdosa.  

Banyak faktor yang menyebabkan bangsa ini selalu terjebak dalam 

usahanya membangun sebuah negara demokrasi. Salah satunya adalah tidak 

dipahaminya dengan baik makna demokrasi. Yang tidak paham demokrasi 

tidak hanya rakyat tetapi juga pemerintah. Penguasa sering menganggap bahwa 

bila kekuasaannya dibagi apalagi diberikan kepada orang lain, ia khawatir akan 

merusak tatanan yang ada. Banyak pemimpin dunia beralasan apakah orang 

lain mampu bila diserahi kekuasaan yang sedang dipegangnya. Mereka merasa 

bertanggung jawab untuk tetap memegangnya, demi keutuhan bangsa.  

Pengertian inilah yang salah. Apapun yang terjadi, perubahan itu akan 

lebih baik dari status quo, dan demokrasi itu bila dijalankan juga tetap akan 

mengindahkan kepentingan pribadi (individual) kecuali bagi pribadi yang 

serakah. Sebenarnya tidak ada demokrasi kalau masih ada diskriminasi, 

termasuk diskriminasi terhadap perempuan. Bagi orang Indonesia pada 

umumnya, sedikit sekali yang memahami akan konsep demokrasi. 
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Saat ini keterwakilan perempuan tidak terlalu signifikan, malahan dapat 

dikatakan marginal dari keseluruhan komposisi di legislatif. Hal ini disebabkan 

oleh banyak masalah dipandang dari berbagai sudut, yaitu : 

1. Masih terjadinya marginalisasi perempuan dari sisi kultur dan kebudayaan. 

Dalam proses sosial di Indonesia posisi perempuan belum bergeser dari 

peran-peran kedua sesudah laki-laki. Diskriminasi gender yang terbentuk 

berabad-abad tahun di Indonesia belum banyak mengalami perubahan, 

walaupun patut diakui mulai mengalami pergeseran cara pandang terhadap 

perempuan akibat gerakan feminisme. Namun belum menjadi mainstream 

masyarakat. Diskriminasi dalam ranah sosial budaya ini akhirnya merembet 

dalam tataran politik. Karena kita ketahui bahwa perilaku politik tidak dapat 

lepas dari kultur yang berlaku. Jika kultur yang berkembang sangat bias 

terhadap perempuan, maka dalam politik juga akan terjadi hal yang sama. 

2. Ranah konstitusi sebagai produk proses politik yang berkembang di level 

negara. Di Indonesia, akomodasi politik perempuan dengan representasi 

keterwakilan perempuan di parlemen, baru muncul dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD dan DPRD. Rumusan dalam undang-undang tersebut memang 

bukan hasil yang ideal yang bisa dicapai, Karena jika hanya 30% dari kursi 

pencalonan DPR/DPRD bisa jadi perempuan yang benar-benar bisa 

menduduki kursi legislatif hanya beberapa orang saja. Apalagi dalam 

Undang-Undang tersebut tidak diberikan pasal yang spesifik berisi tentang 

sanksi bagi Partai Politik yang tidak mematuhi kuota tersebut. Dengan 

demikian bisa jadi diabaikan dengan berbagai alasan. Apalagi dominasi 

politik laki-laki di partai politik saat ini masih kuat. 

3. Dengan tidak adanya dukungan konstruksi sosial budaya masyarakat serta 

konstitusi, kendala yang harus dihadapi oleh perempuan untuk bisa masuk 

parlemen adalah skill politik perempuan yang masuk katagori rendah. Hal 

ini dilandasi antara lain gerakan feminisme, mainstream yang berlaku masih 

melakukan perjuangan lewat lembaga di luar struktur negara dan partai 

politik yaitu LSM atau Ormas Perempuan, akibatnya banyak potensi yang 



11 
 

dimiliki oleh perempuan tidak tergarap diranah politik. Dengan tidak adanya 

orientasi ke Parpol akan mengurangi kemampuan perempuan dalam 

berpolitik secara praktis, atau dapat dikatakan masih kalah jam terbangnya 

apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal demikian akan memberikan 

peluang yang sangat sedikit bagi perempuan untuk mengambil kursi yang 

diperebutkan. 

Hal ini di dukung oleh pendapat Lawrence M. Friedman yang  

mengemukakan adanya tiga unsur sistem hukum (three element of legal 

system).5 Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum  

sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD dan DPRD “setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon 

anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah 

pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% tidak dapat dikatakan efektif karena faktor budaya.   

Faktor budaya ini yang membentuk sikap manusia terhadap hukum dan 

sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Pemikiran dan 

pendapatan ini sedikit banyak menjadi penentu sosial dan kekuatan sosial yang 

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.  

Hukum sebagai suatu sistem aturan, maka aturan di sini adalah 

menangani tingkah laku manusia atau mengenai hubungan-hubungan diantara 

para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Melalui aturan tersebut, 

hukum menetapkan patokan-patokan, baik yang berupa larangan maupun hal-

hal yang dapat dilakukan, dengan tujuan agar tercapai suatu tertib hubungan 

dalam masyarakat.  

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka diperoleh 

kesimpulan: 

1. Partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kabupaten Sragen cukup 

tinggi. Hal ini dapat dari kesadaran pihak perempuan untuk berpartisipasi 

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk partisipasi 
                                                

5 Esmi Wirasih. Op.cit 
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perempuan dalam kegiatan politik berupa aktif sebagai pemilih, mengikuti 

diskusi pemerintahan, sosialisasi pemilu maupun sebagai simpatisan partai 

politik. 

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu di 

Kabupaten Sragen adalah dari aspek substansi, instansi dan budaya. Ketiga 

unsur sistem hukum (substansi, instansi dan budaya) mempengaruhi 

bekerjanya hukum sebagaimana termuat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD “setiap partai politik peserta pemilu 

dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% tidak dapat dikatakan 

efektif karena faktor budaya. Faktor budaya ini yang membentuk sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran 

dan harapannya. Pemikiran dan pendapatan ini sedikit banyak menjadi 

penentu sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari atau disalahgunakan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai 

berikut: 

1. Mewajibkan setiap partai politik untuk melakukan berbagai upaya 

peningkatan partisipasi perempuan dan secara konsisten memenuhi 

ketentuan target jumlah 30% keanggotaan perempuan. 

2. Setiap partai politik, diharapkan menjamin terhadap persamaan akses dan 

partisipasi perempuan di setiap partai politik, secara terus menerus 

meningkatkan kualitas SDM perempuan, meningkatkan kapasitas 

perempuan pada posisi pengambilan keputusan dan kepemimpinan. 

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, seharusnya menindak dengan 

tegas apabila kenyataannya partai tidak mampu mengirimkan calon atau 

kader politik dan memenuhi kuota 30% sebagaimana telah ditetapkan,  
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sehingga kedepan diharapkan partai tidak lagi menempatkan perempuan 

sebagai perlengkapan dan objek, tetapi sebagai subjek . 

4. Perempuan itu sendiri yang lebih bisa memposisikan dirinya sendiri agar 

lebih banyak berkiprah dalam dunia politik dengan lebih meningkatkan 

kemampuan SDM-nya dalam menghadapi kompetisi dengan lawan 

politiknya 

5. Pemerintah pusat melakukan regulasi/amandemen Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2003 khususnya Pasal 65 dengan merubah dari kata dapat menjadi 

wajib.  
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