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ABSTRACT 

 

 

PATRIARCHAL CULTURE OF PEOPLE AT BUNGKUK VILLAGE 

IN REGIONAL HEAD ELECTON OF 

EAST LAMPUNG REGENCY 

 

 

By 

 

FITRIA ZAINUBI EKA P 

 

 

 

The implementation of regional head election in East Lampung in 2015 overall was 

won by a female candidate. Yet, this electoral victory did not happen in Bungkuk 

Village of Sekampung District in East Lampung Regency, as for the result, female 

candidate gained 28.9% while male candidate gained 71.02%. This phenomenon 

indicated that the villagers have embraced the patriarchal culture, the culture that 

distrusts in women's ability to lead. 

 

The objective of this study was to determine the Patriarchal Culture of people at 

Bungkuk Village in regional head election of East Lampung Regency. The indicators 

in this study are the access, the participation and the benefits that are given by men as 

leaders. The method used in this study is a qualitative descriptive research method. 

 

The results showed that the villagers humpback patriarchal culture is the existence of 

women limitations on access , participation and benefit . Women do not believe in 

and are believed to be leaders, including support and vote as in local elections . 

Women have less access self-development through education and community 

activities because they permit limitations of family and the environment . Aspects of 

participation , women space is limited to the domestic sphere and the need to support 

their families so that less active in the community and women's empowerment 

program of the government is not effective . Village Community humpback men and 

women believe women are not able to make a positive contribution to development. 

 

 

Keywords: Patriarchal Culture, Women, Regional Election. 
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Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 

2015 secara menyeluruh dimenangkan oleh kandidat perempuan. Namun 

kemenangan ini tidak terjadi di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur dengan perolehan suara kandidat perempuan 

sebanyak 28,9% dan kandidat laki-laki memperoleh sebanyak 71,02%. 

Fenomena ini diindikasikan bahwa masyarakat desa ini menganut budaya 

patriarki, yakni budaya tidak percaya terhadap kemampuan perempuan dalam 

memimpin.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Budaya Patriarki Masyarakat 

Desa Bungkuk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Indikator dalam penelitian ini adalah akses, partisipasi, dan manfaat yang 

diberikan laki-laki sebagai pemimpin. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki masyarakat Desa 

Bungkuk adalah keterbatasan eksistensi perempuan pada akses, partisipasi dan 

manfaat. Perempuan tidak meyakini dan dipercaya untuk menjadi pemimpin, 

termasuk mendukung dan memilih seperti pada pemilihan kepala daerah. 

Perempuan kurang memiliki akses pengembangan diri melalui pendidikan dan 

kegiatan masyarakat kerena keterbatasan izin dari keluarga dan lingkungan. 

Aspek partisipasi, ruang perempuan terbatas pada wilayah domestik dan harus 

membantu ekonomi keluarga sehingga kurang aktif di kemasyarakatan dan 

program pemberdayaan perempuan dari pemerintah tidak efektif. Masyarakat 

Desa Bungkuk laki-laki maupun perempuan meyakini perempuan tidak mampu 

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan. 

 

Kata kunci : Budaya Patriarki, Perempuan,Pilkada. 



 

 

 

 

 

 

BUDAYA PATRIARKI MASYARAKAT DESA BUNGKUK DALAM 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN  

LAMPUNG TIMUR 

 

 

 

Oleh 

 

FITRIA ZAINUBI EKA P 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN 

Pada 

Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Desa Bungkuk, Kecamatan 

Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada 

Tanggal 11 Januari 1994. Penulis merupakan putri 

pertama dari pasangan Bapak Zubir dan Ibu Manik 

serta memiliki satu adik perempuan dan satu adik 

laki-laki. Masa pendidikan penulis dimulai dari 

tamatan TK Darul Ulum Desa Bungkuk pada tahun 

2000, SDN 1 Bungkuk pada tahun 2006, SMPN 1 

Marga Sekampung pada tahun 2009, dan SMAN 1 

Bandar Lampung pada tahun 2012. 

 

Selama SMA penulis aktif dalam organisasi Teater Sudirman 41 SMA Negeri 1 

Bandar Lampung. Kemudian, penulis melanjutakn pendidikan di Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung 

melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012. Selama kuliah penulis sempat 

aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu Komunitas Integritas pada 

tahun 2013 sebagai Sekertaris Bidang Kampanye dan Informasi, LSSP Cendikia 

pada tahun 2014 sebagai Wakil Bendahara Umum dan anggota Divis Kerjasama 

Komunitas Jendela Lampung pada tahun 2015. Penulis dinobatkan sebagai Duta 

Damai Regional Sumatera oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) 

pada tanggal 5 April 2016 di Provinsi Sumatera Utara. Penulis juga aktif sebagai 

relawan Komunitas Jendela Lampung yang bergerak dibidang minat baca dan 

pendidikan anak. Penulis telah melaksanakan KKN pada tahun 2015 di Pekon 

Sidoharjo, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Q.S Al Baqarah: 216) 
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Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Semuanya 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Penyelenggaraan desentraliasi di Indonesia memberikan kesempatan bagi 

masyarakat Lampung untuk menikmati angin demokrasi lokal melalui 

pilkada. Dalam pelaksanaan pilkada tahun 2015 di Provinsi Lampung dari 

delapan kabupaten/kota terdapat tiga kabupaten/kota yang mempunyai calon 

kepala daerah dan calon wakil kepala daerah perempuan, diantaranya adalah 

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro. 

Namun hanya Kabupaten Lampung Timur satu satunya yang memiliki calon 

kepala daerah perempuan dan dua lainnya mencalonkan diri sebagai wakil 

kepala daerah. 

 

Pelaksanaan pilkada tahun 2010 lalu di Kabupaten Lampung Timur memiliki 

calon kepala daerah perempuan namun mendapatkan dukungan paling 

rendah. Dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Tabel 1. Persentase perolehan suara pilkada 2010 

No. Nama Kandidat Perolehan Suara 

1. Citra Persada – Yuliansyah 6,21% 

2. Yusron Amirullah – Bambang Imam Santoso 32,41% 

3. Noverisman Subing – Soemarmo 11,51% 

4. Satono – Erwin Arifin 49,87% 

Sumber: http://www.politikindonesia.com/m/indek.php=nusantara=7644 di 

akses pada 28 november 2015 pukul 19.18 WIB 

 

Persentase perolehan suara yang didapat kandidat perempuan sangatlah 

minim pada pilkada sebelumnya, namun pada pilkada 2015 ini terdapat satu 

calon perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di 

Kabupaten Lampung Timur yang maju dan tidak mempedulikan kekalahan 

kandiat perempuan yang ada sebelumnya. Eksistensi perempuan dalam dunia 

politik dan pemerintahan sudah tampak nyata di Kabupaten Lampung Timur. 

 

Pilkada ini tidak menutup kemungkinan peluang perempuan untuk menjadi 

pemimpin di kabupaten ini. Partisipasi perempuan dan politik di Indonesia 

memperlihatkan representasi yang rendah dalam semua tingkatan 

pengambilan keputusan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, 

maupun birokrasi pemerintahan, partai politik dan kehidupan publik lainnya. 

 

Bupati perempuan pertama di Lampung bahkan di Sumatera lahir dalam 

proses Pilkada serentak 9 Desember 2015 di Kabupaten Lampung Timur. 

Politisi muda Chusnunia Chalim berpasangan dengan Zaiful Bukhori berhasil 

mengungguli kandidat lainnya dalam kontestasi pilkada Lampung Timur. 

http://www.politikindonesia.com/m/indek.php=nusantara=7644
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Pencalonan perempuan sebagai kepala daerah di Lampung Timur pada tahun 

2015 kali ini mendapatkan respon yang cukup positif, hal ini dibuktikan 

dengan kemenangan dan perolehan suara terbanyak di Lampung Timur pada 

pilkada tahun 2015 lalu. 

 

Chusnunia berhasil mendapatkan tempat di hati pemilih Lampung Timur, 

setelah mengungguli perolehan Yusron Amirullah, baik berdasarkan hasil 

hitung cepat Rakata Institute sebesar 8,14% (Yusron Amirullah-Sudarsono 

45,93% dan Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari 54,07%), maupun hasil 

unggah C-1 KPU sebesar 6,28% (Yusron Amirullah-Sudarsono 46,86% dan 

Chusnunia Chalim-Zaiful Bokhari 53,14%). Namun kemenangan secara 

menyeluruh ini tidak terjadi di beberapa kecamatan. Salah satunya adalah 

Kecamatan Marga Sekampung.  

 

Kecamatan Marga Sekampung ini didominasi oleh masyarakat bersuku 

Lampung dengan jumlah daftar pemilih tetap 17.270 orang. Menarik ketika 

berbicara kekalahan Chusnunia Chalim di kecamatan ini, Karena 

memunculkan banyak pertanyaan atas penyebab kekalahan yang menjadi 

faktor utama kekalahan di Kecamatan ini. Berikut data perolehan suara di 

Kecamatan Marga Sekampung. 

 

 

 



 

4 

 

 

Tabel 2. Perolehan suara pilkada di Kecamatan Marga Sekampung 

No. Nama Desa 
Perolehan Suara Selisih 

No.1 No.2 * ** 

1. Bungkuk 1.762 719 1.043  

2. Batu Badak 692 453 239  

3. Peniangan 750 881  131 

4. Gunung Raya 695 398 297  

5. Giri Mulyo 2.804 1.771 1.033  

6. Purwosari 710 444 266  

7. Bukit Raya 379 240 139  

8. Gunung Mas 473 1.155  682 

 Total 8.265 6.061   

 

Keterangan:  *Kemenangan kandidat No.1 

   **Kemenangan kandidat No.2  

Sumber: Panitia Pemilihan Kecamatan Marga Sekampung 

 

 

Berikut rincian perolehan suara Desa Bungkuk: 

 

Tabel 3.Perolehan Suara Desa Bungkuk 

 

No. TPS 
Perolehan Suara 

Tidak Sah 
Yusron A Chusnunia C 

1. 01 266 61 1 

2. 02 170 35 2 

3. 03 172 42 2 

4. 04 300 75 5 

5. 05 197 150 2 

6. 06 161 142 3 

7. 07 129 86 0 

8. 08 123 72 1 

9. 09 244 56 0 

 Total 1762 719 16 

Sumber: Panitia Pemungutan Suara Desa Bungkuk 

 

 

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Bungkuk adalah 3.465 orang. 

Sedangkan yang memberikan hak suaranya sebanyak 2.481 orang dengan 

jumlah suara tidak sah 16 orang. Terhitung sebanyak 968 orang yang tidak 

memberikan suara atau golput. 
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Perolehan suara Chusnunia di Desa Bungkuk sebanyak 28,98%, dan 

perolehan suara Yusron sebanyak 71,02% jika dihitung dari banyaknya 

jumlah orang yang memberikan suara. Tetapi jika dilihat dari jumlah daftar 

pemilih tetap Desa Bungkuk maka hasil Perolehan suara yang didapat 

adalah: Yusron dengan 50,85%, Chusnunia dengan 20,75% dan jumlah 

golput sebanyak 27,93%. Dari hasil perhitungan ini, disimpulkan bahwa 

perolehan suara yang didapat oleh pasangan kandidat Chusnunia masih 

kalah dengan persentase golput yang terjadi di Desa Bungkuk. 

 

Desa Bungkuk dijadikan lokasi penelitian karena perolehan suara di Desa 

Bungkuk adalah kekalahan terbanyak dari semua desa yang ada di 

Kecamatan Marga Sekampung. Masyarakat Desa Bungkuk didominasi oleh 

masyarakat bersuku Lampung. Wawancara yang dilakukan dengan salah 

satu tokoh masyarakat Desa Bungkuk, Jalil Rajo Asal mengutarakan 

pendapatnya tentang perempuan sebagai kepala daerah, yaitu sebagai 

berikut: 

“Saya sendiri sebagai orang Lampung asli sih berharap sosok laki-

laki lah yang pantas dan lebih bertanggung jawab untuk menjadi 

kepala daerah, karena bagaimanapun laki-laki itu tegas tidak 

seperti perempuan yang lemah lembut, dan cengeng. Pemimpin 

perempuan itu pantas-pantas saja, tapi alangkah baiknya jika laki-

laki yang memang mereka sudah biasa memimpin dari wilayah 

terkecil yaitu keluarga.” Sumber : hasil wawancara pada tanggal 2 

Januari 2016 pukul 16.12 WIB. 

 

Sekertaris Desa Bungkuk, Bunawan dengan ini mengungkapkan 

pendapatnya tentang perempuan dalam memimpin yaitu sebagai berikut: 

“Menurut saya perempuan itu sudahlah takdirnya dirumah 

mengurus rumah dan anak-anak bukannya malah menyibukkan diri 
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dengan urusan yang sangat luas apa lagi ini sektor kabupaten. 

Memimpin sudah menjadi tugas seorang laki-laki. Dari wilayah 

terkecil seperti keluarga memang sudah kewajiban laki-laki 

memimpin. Selain itu menurut saya ya tidak biasa saja kalau di 

pimpin wanita, sebelumnya kan belum pernah. Tapi siapa pun kita 

dukung untuk memajukan lampung timur.” Sumber: hasil 

wawancara pada tanggal 2 Januari 2016 pukul 17.00 WIB. 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan Masyarakat Desa Bungkuk masih 

banyak yang memandang bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, 

tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam segala hal termasuk 

dalam dunia politik dan kepemimpinan. Hal ini dikemukakan karena 

berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa masyarakat di 

Desa ini. Misalnya pendapat Nawawi seorang petani di desa ini, yaitu 

sebagai berikut:  

 

“Menurut saya siapapun pemimpinnya itu baik, tetapi alangkah 

baiknya kalau laki-laki. Karena menurut saya perempuan bukan lah 

sosok yang tegas dalam menjadi pemimpin. Bukan itu saja 

perempuan kan punya tugas utama dirumah mengurus dan 

mengasuh anak-anak.” Sumber : hasil wawancara pada tanggal 3 

Januari 2016 pukul 09.17 WIB. 

 

Budaya yang dianut di Desa Bungkuk ini kurang bahkan tidak mempercayai 

pertanggungjawaban yang dipegang seorang perempuan dan ketegasan dari 

seorang perempuan apabila menjadi seorang pemimpin. Pernyataan ini 

dibuktikan dengan tidak pernah adanya pemimpin perempuan di desa ini. 

Sejak desa ini berdiri belum ada pemimpin perempuan baik dalam tingkat 

RT, Dusun, dan Kepala Desa. 

 

Indonesia terdapat berbagai macam etnis. Diketahui ada 1.128 suku bangsa 

di Indonesia dan sebagian besar diantaranya merupakan suku yang 
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menganut paham patriarki. Salah satunya adalah Etnis Lampung. Patriarki 

menyeragamkan pola perilaku ataupun sudut pandang setiap etnis yang 

menganggap laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior. 

Masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang 

menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan baik 

dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. 

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal 

pembentukan budaya patriarki. 

 

Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan 

status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercayai 

sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi 

lemah inferior dan untuk jangka waktu yang cukup lama hampir 

keseluruhan bidang politik didominasi kaum laki-laki. Sementara 

perempuan hampir tidak berperan di dalamnya, seolah-olah ada anggapan 

bahwa kehidupan politik bukan dunianya kaum perempuan sehubungan 

dengan sifatnya yang mengandung kekerasan, ketidakjujuran, tipu muslihat 

dan lain-lain. Stereotipe peran seksual yang ada, mengatakan bahwa politik 

adalah dunia laki-laki.  

 

Peran politik perempuan, tidak bisa mengartikan politik secara sempit 

seperti melihat politik dalam kaca mata formal di bidang legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif karena eksistensi politik terwujud dalam aspek 

kehidupan bersama pada tingkat lokal yang dan kepekaan terhadap 

permasalahan yang ada. Peran perempuan dalam Politik sepertinya dibatasi 
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akibat adanya sistem patriarki, seperti di rumahkan dan menjadi tidak 

mandiri. Namun berbeda halnya dengan perempuan di Desa Bungkuk. 

Perempuan di desa ini tidak diletakkan dalam posisi inferior atau dalam 

posisi lemah. Perbedaan biologis tidak menjadi alasan untuk membedakan 

status antara inferior dan superior. 

 

Penelitian sebelumnya oleh Ludita Hadianti dalam skripsi yang berjudul 

Persepsi Masyarakat Desa terhadap Pencalonan Wakil Bupati Perempuan 

Dalam Perspektif Gender dalam Budaya Patriarki (Studi di Desa Logede, 

Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen) Universitas Negeri Yogyakarta 

tahun 2012 menjelaskan bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh 

budaya patriarki, tingkat pendidikan, faktor usia responden, jenis kelamin, 

keadaan calon bupati perempuan, kondisi emosional serta kedekatan 

masyarakat dengan calon tersebut. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena dalam penelitian ini akan mengungkapkan budaya patriarki 

masyarakat Desa Bungkuk dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Lampung Timur. 
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B. Rumusan Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana budaya patriarki masyarakat Desa Bungkuk 

dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui budaya patriarki masyarakat Desa Bungkuk terhadap kandidat 

perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan 

dan Politik, khususnya pemilihan kepala daerah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

perempuan yang ingin terlibat dalam kegiatan politik. Serta memberikan 

kontribusi pemikiran mengenai pengaruh budaya patriarki terhadap 

kandidat perempuan dalam berbagai kontestasi pemilihan umum, baik 

pilkada, maupun pilkades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan tentang Budaya Patriarki 

 

Istilah patriarki menjadi sangat luas pemakaiannya setelah dihubungkan tidak 

hanya dengan konteks sosial, politik, dan budaya tetapi juga dengan 

penggambaran struktur masyarakat laki-laki dan perempuan yang tidak 

seimbang  dan ketidakadilan. Istilah tersebut juga digunakan untuk menunjuk 

suatu kondisi ketika patriarki bertindak sebagai standar atas yang lain yakni 

perempuan. 

 

Menurut Bhasin (1996:1) patriarki digunakan untuk menyebut kekuasaan 

laki-laki. Patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang 

mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Patrilineal adalah hubungan 

keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak. Patriarki juga 

dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan 

dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek 

kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.  

 

Patriarki merupakan sebuah sistem otoritas yang berdasarkan kekuasaan laki-

laki tersosialisasi melalui lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi. 

Lembaga keluarga dipandang sebagai institusi otoritas sang “Bapak”, dimana 

pembagian kerja berdasarakan gender dan opresi terhadap perempuan 
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disosialisasikan dan diproduksi. Keluarga sarat dengan muatan-muatan 

ideologis dan kepentingan kelas yang berkuasa, yaitu laki-laki. 

 

Menurut Ollenburger (1996:39) dalam budaya patriarki Peran 

perempuan (woman role) dalam dunia politik kemudian diterima sebagai 

ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat. 

Ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender, sosial budaya, 

dan kodrat. Hal ini di rujuk berdasarkan teori Nurture dan Nature dan hal itu 

sangat merugikan posisi perempuan dalam kehidupannya. Penjelasan dari 

teori Nurture dan Nature adalah sebagai berikut: 

 

1. Teori Nurture 

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada 

hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan 

peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan 

perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan konstribusinya 

dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orangorang yang konsen 

memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang 

cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty-fifty yang kemudian dikenal 

dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). 

 

Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai 

agama maupun budaya. Aliran nurture melahirkan paham sosial konflik 

yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktivitas 

masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai 
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politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah 

program khusus (affirmatif action) guna memberikan peluang bagi 

pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi 

negative dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut. 

 

2. Teori Nature 

  

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah 

kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan 

biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua 

jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik 

perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas 

(division of labour), begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah 

mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nakhoda. 

 

Talcott Persons dan Bales (1974:167) berpendapat bahwa keluarga adalah 

sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri 

untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. 

Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran 

dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai 

sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. 

Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima 

perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh 

kesepakatan (komitmen) antara suami-isteri dalam keluarga, atau antara 

perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. 
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Dapat disimpulkan menurut Muhajir (2001:13) bahwa budaya patriarki 

merupakan sebuah sistem otoritas yang berdasarkan kekuasaan laki-laki 

dipandang sebagai institusi otoritas kaum laki-laki, dimana pembagian kerja 

berdasarkan gender. Keluarga meyakini dengan adanya muatan-muatan 

ideologis dan kepentingan kelas yang berkuasa, yaitu laki-laki. Dalam budaya 

patriarki memberikan peluang besar bagi kaum laki-laki yaitu: 

1. Akses 

peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber 

daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang 

adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. Dalam budaya patriarki 

kaum laki-laki diberikan akses yang sangat luas baik untuk 

berkecimpung dalam lingkup yang kecil maupun luas. Tidak ada batasan 

untuk kaum laki-laki melakukan kegiatan baik untuk keluarga, dan 

cakupan luas lainnya seperti mengikuti kegiatan perpolitikan di daerah 

maupun lingkup kenegaraan. 

 

Menurut Holil (2002: 14) Akses adalah Faktor yang diperlukan untuk 

mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan 

laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya. Dalam kehidupan sehari-hari 

pemegang akses dalam pelaksanaan kegiatan adalah: 

 

a. Keluarga 

Keluarga menjadi pemegang akses utama dalam pelaksanaan seluruh 

kegiatan. Keluarga yang mengatur izin pelaksanaan suatu hal. Tanpa 

izin dari pihak keluarga, semuanya tidak akan terlaksana dengan 
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sepenuhnya. Keluarga menjadi pemberi akses utama dalam semua 

bidang dalam kehidupan sehari-hari. 

 

b. Lingkungan Sosial. 

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak dapat mengabaikan 

seluruh norma yang ada dalam lingkungan sosial, karena 

bagaimanapun lingkungan sosial yang ada disekitar memiliki norma 

yang harus di junjung tinggi sebelum melaksanakan sebuah kegiatan. 

Dukungan terkecil yang akan didapat akan bersumber dari 

lingkungan disekitar. 

 

2. Partisipasi 

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang 

atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. 

Namun dalam hal ini dominan dipegang oleh kaum laki-laki. Partisipasi 

kaum laki-laki lah yang menjadi harapan besar dalam pengambilan 

keputusan dalam suatu keluarga atau keputusan lainnya. Perempuan 

dalam budaya patriarki partisipasi dibatasi mengingat tugas perempuan 

yang diyakini hanya sebatas dirumah, mengurus anak dan melayani 

suami. 

 

Oakley (1991: 9) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, 

dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu: 

a. Partisipasi sebagai kontribusi; 

Partisipasi ini dalam bentuk sukarela dari masyarakat tanpa ikut serta 

dalam pengambilan keputusan. 
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b. Partisipasi sebagai organisasi; 

Partisipasi ini dalam bentuk suatu proses yang aktif, yang 

mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, 

mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk 

melaksanakan suatu hal. 

c. Partisipasi sebagai pemberdayaan 

Partisipasi ini dalam bentuk mempengaruhi dan memanfaatkan orang 

lain untuk mengikuti yang telah menjadi keputusan. 

 

3. Manfaat 

Adanya laki-laki dalam pengambilan keputusan harapannya memberikan 

manfaat yang dapat dinikmati secara optimal, yaitu memberikan manfaat 

dalam pengambilan keputusan yang adil dan setara bagi perempuan dan 

laki-laki. Baik manfaat secara pembangunan maupun manfaat secara 

menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. 

 

Menurut Usman (1998: 56) Manfaat yaitu suatu penghadapan yang 

semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada 

umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang 

berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar 

dapat bermanfaat. Manfaat yang yang dimaksud dalam hal ini adalah: 

a. Manfaat untuk pembangunan 

b. Manfaat kesejahteraan untuk masyarakat 

c. Manfaat untuk keberhasilan pembangunan 
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Kehidupan masyarakat patriarki mempercayai laki-laki memiliki 

pemikiran yang rasional sehingga dapat memberikan manfaat yang 

sangat baik untuk kaum perempuan karena diyakini perempuan adalah 

tanggung jawab laki-laki yang harus diperjuangkan hak nya dan 

dilindungi agar tidak banyak ikutserta dalam berbagai kegiatan cukup 

dirumah dengan menjalankan yang sudah menjadi kewajibannya. 

 

B. Tinjauan tentang Perempuan dan Gender dalam Politik 

 

1. Definisi Perempuan dan Gender 

 

Menurut Fakih (2004:8-9), gender merupakan suatu sifat yang melekat 

pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural. Perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional 

dan keibuan. Laki - laki dinilai kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat 

dan ciri yang ada di laki-laki dan perempuan ini dapat dipertukarkan 

seiring perjalanan waktu dan dapat berbeda dari tempat ke kempat, inilah 

yang disebut konsep gender. 

 

Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (Nugroho,2004; 11), gender dan 

jenis kelamin merupakan hal yang berbeda. Jenis kelamin adalah 

perbedaan biolgis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki 

yang memiliki susunan bentuk dan organ tubuh yang berbeda. Sedangkan 

gender adalah seperangkap peran, sikap, tanggung jawab, fungsi dan hak 

dan perilaku yang melekat pada diri laki laki dan perempuan akibat 
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bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh 

dan dibesarkan. 

 

Gender adalah persoalan yang menyangkut perbedaan tugas, fungsi dan 

peran yang diberikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan 

baik dalam kehidupan pribadi ataupun sosial. Gender terbentuk melalui 

proses sosial yang banyak dipengaruhi oleh pranata sosial, adat istiadat, 

kebiasaan, tradisi, factor geografis, demografis serta lingkungan. Maka 

dari itu gender dapat berubah,berbeda antar daerah yang satu dengan 

yang lain dan dapat diperbaharui setiap saat. 

 

Bronislaw Malinowski (Hadiz, 2004:403) menyimpulkan bahwa sistem 

kebudayaan masyarakat memungkinkan wanita berada pada posisi 

subordinasi, meskipun telah berperan ganda. Selain berperan dalam 

sektor domestik (sebagai ibu rumah tangga), perempuan juga 

menjalankan fungsi ekonomi dengan melakukan pekerjaan diluar rumah 

untuk mencari penghasilan. 

 

Indikator untuk menjelaskan atau menilai seberapa besar kekuasaan yang 

dimiliki perempuan dikemukakan oleh Nadia Hijab (Hadiz,2004:405) 

terdiri dari tiga indikator. Pertama, partisipasi dalam proses demokrasi. 

Kedua, undang-undang yang mengatur masalah status personal. Dan 

ketiga, akses perempuan dalam pendidikan dan gaji kerja. Semakin 

banyak wanita yang terwakili dalam lembaga pemerintahan maka 

semakin banyak muncul undang-undang yang memberi persamaan hak 

pada pencapaian status personal tanpa membedakan jenis kelamin. 
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Analisis mengenai gender merupakan suatu proses yang dibangun secara 

sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami beberapa hal, yaitu 

pembagian kerja atau peran laki laki dan perempuan, kesempatan dan 

kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam 

proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, dan pola 

hubungan antara laki-laki dan perempua yang timpang yang dalam 

pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti ekonomi, 

sosial, budaya agama dan suku bangsa. 

 

Gender adalah : Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara 

perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya 

dan dapat berubah sesui dengan perkembangan zaman. (Gender: Jenis 

kelamin Sosial) Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat 

untuk mengkonstruk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan 

atas dasar perbedaan tersebut. Pada pembagian kerja gender atas jenis 

kelamin di mana laki-laki dan perempuan melakukan jenis pekerjaan 

yang berbeda dan pembagian ini dipertahankan serta dilakukan secara 

terus menerus. 

 

Pembagian kerja berdasar gender tidak menjadi masalah selama masing-

masing pihak tidak merugikan atau dirugikan. Namun dalam realitas 

kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan di 

atas melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki 

lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. 
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2. Perempuan Dalam Politik 

 

Tujuan keberadaan perempuan dalam parlemen hendaknya dapat 

mempengaruhi proses politik yang terjadi di dalam parlemen dengan 

perspektif gender. Menurut Subono (2009:79) representasi politik 

perempuan menjadi sesuatu yang sangat penting karena beberapa hal. 

Pertama, dapat dikatakan bahwa tidak ada demokrasi sejati (no true 

democracy) dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya (no 

true people’s participation) dalam pemerintahan dan pembangunan, 

tanpa adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. 

Kedua, tujuan pembangunan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya 

partisipasi perempuan, bukan hanya dalam pembangunan tetapi juga 

dalam menentukan tujuan dari pembangunan itu sendiri. 

 

Representasi politik perempuan adalah untuk menentukan perspektif dan 

tujuan pembangunan yang berpihak pada kepentingan perempuan. 

Ketiga, partisipasi perempuan akan membawa prioritas dan perspektif 

baru yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama perempuan dan 

anak. Hasil signifikan yang diharapkan dari representasi perempuan 

adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui parlemen. Hal ini 

ditunjukkan antara lain dengan semakin banyaknya undang-undang yang 

sensitif gender dan Anggaran Responsif Gender (ARG). 

 

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya, antara 

lain: pertama, perempuan harus memahami secara mendalam mengenai 

fungsi dan wewenangnya sebagai anggota parlemen, agar dapat 
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memanfaatkannya untuk memperjuangakan agenda perempuan. Kedua, 

perempuan harus memahami tujuan keterlibatannya di dalam parlemen, 

bukan hanya sebagai perpanjangan tangan partai, tetapi karena berjenis 

kelamin perempuan sehingga diharapkan dapat menyuarakan 

kepentingan kaumnya. Ketiga, perlu dilakukan upaya peningkatan 

kapasitas sebagai perempuan dan pemahaman mengenai 

Pengarusutamaan gender dalam Parlemen. 

 

Menurut Suryohadiprojo (1987:237), Kemampuan wanita memang 

makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir 

tidak ada lagi pekerjaan yang tak dapat dikerjakan oleh wanita seperti 

yang dikerjakan oleh pria. Dan kualitas pekerjaannya tidak lebih rendah 

dari pria, kecuali kalau pekerjaan itu menuntut tenaga fisik yang besar, 

seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerja yang lebih 

tepat dilakukan oleh wanita karena lebih menuntut sifat-sifat 

kewanitaannya. 

 

Kemajuan dan profesi perempuan diperoleh memalui usaha, maka dari 

itu Hall (dalam Tan, 1991:105) : Kaum perempuan sendiri harus bekerja 

keras, denagn bekerjasama untuk menjamin agar suara didengar dan 

perspektif mereka dibeberkan dimeja tempat pengambilan keputusan. 

Perempuan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan baru 

termasuk tugas mengambil keputusan di tangan sendiri. Peran wanita 

secara sederhana dikemukakan oleh Suwondo (2006:266) adalah : 
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a. Sebagai warga Negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam 

bidang sipil dan politik, termasuk perlakuan terhadap wanita dalam 

partisipasi tenaga kerja; yang dapat disebut fungsi ekstern. 

b. Sebagai ibu dalam rumah tangga dan istri dalam hubungan rumah 

tangga; yang dapat disebut fungsi intern.  

 

C. Tinjauan Tentang Kepala daerah 
 

1. Pengertian Kepala Daerah 

 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di 

Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta 

diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. 

Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya 

saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapakan mempu melahirkan 

kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang 

dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara 

moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau 

pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya. Selain 

sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada 

masyarakatnya. 

 

Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa 

tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang 

dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh 

masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. 
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Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005 : 

”Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 

berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan 

Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil 

Walikota untuk Kota.” 

 

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 pasal (25), tugas dan wewenang 

serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 

2. Mengajukan Rancangan Perda; 

3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 4. 

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 

5. Mengupayakan terlaksanannya kewajiban daerah; 

6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka pada dasarnya 

pemilihan kepala daerah adalah sebuah peristiwa luar biasa yang dapat 

membuat perubahan berarti bagi daerah. 

 

Penentuan terpilihnya kepala daerah peranan penting dipegang oleh 

rakyat, dimana tanpa adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat 

seorang kepala daerah takkan ada. Oleh karena itu seorang kepala yang 

telah terpilih hendaknya mampu menjalani amanat yang diberikan kepada 

masyarakat. Untuk itu pemimpin yang dipilih juga hendaknya orang yang 

benar-benar mampu dalam memimpin daerah yang akan dipimpinnya. 

Oleh karena itu kualitas dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam 

memimpin suatu daerah. Namun dalam kenyataannya kualitas 

kepemimpinan kepala daerah di negara kita ini masih belum berkualitas 

karena masih banyak terjadinya pelanggaran hukum. 

 

D. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

 

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

 

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh 

rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari daerah 

mereka. Mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi lebih 

baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyrakat setempat dapat 

terpenuhi. Pemilihan kepala daerah merupakan tanggung jawab langsung 

oleh masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing. 
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Suharizal (2011: 34) mengatakan Pilkada merupakan perjalanan politik 

panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan 

kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau bahkan antara 

kepentingan nasional dan internasional. 

 

Mengingat esensi Pilkada adalah pemilu, secara prosedural dan subtansial 

adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakkan kedaulatan, 

maka Pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan 

khusus sehingga derajat akuntabilitas dan kualitas demokratisnya dapat 

terpenuhi dengan baik. Apalagi Pilkada merupakan instrumen penting bagi 

demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi 

demokratisasi di tingkat nasional. 

 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai 

Pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan 

berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan 

Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan 

mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh 

lapisan masyarakat. Minimal secara moral dan ikatan dan 

pertanggungjawaban kepada konstituen pemilihnya yang notabene adalah 

masyarakat yang dipimpinnya. Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan 

politik langsung kepada masyarakat. 

 

Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa 

esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang 

dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh 
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masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Seperti yang 

diungkap Abdul Asri (Harahap 2005:122), mengatakan bahwa : 

 

“Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di 

daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang 

lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi 

merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari 

kedaulatan rakyat. Melalui Pilkada langsung rakyat semakin 

berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana 

kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang 

seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan 

hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala 

daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan 

ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi 

demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”. 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya 

Pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat 

perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan 

rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari 

demokrasi yang melekat pada Pilkada hendaknya disambut masyarakat 

secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, 

aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang 

harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini. 

 

Menurut Prihatmoko (2005: 1-2) dipilihnya pemilihan kepala daerah secara 

langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada 

langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak 

dasar”masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh 

dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir 

kehidupan demokrasi tingkat lokal. Keberhasilan Pilkada langsung untuk 
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melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan 

tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat 

sendiri. 

 

Pilkada secara langsung memberikan peluang kepada masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam 

menjalankan pemerintahan. Pilkada merupakan suatu bentuk dari 

penerapan demokrasi di Indonesia, Pilkada dilakukan untuk memilih orang-

orang yang akan memiliki jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. 

Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan 

umum untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam 

menjalankan pemerintahan. 

 

2. Parameter Pemilihan Kepala Daerah 

 

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila 

memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel 

Huntington dan Bingham Powel (1978) Parameter untuk mengamati 

terwujudnya suatu  demokrati apabila : 

a. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur 

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan 

pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan 

tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu 

merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan  pemilu 

lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan 

biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik 

terpilih memenuhi janji-janjinya. Penilaian terhadap kinerja pejabat 

politik itu akan digunakan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran 

atau human (reward and punishment) dalam pemilihan mendatang. 

Pejabat yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga 

moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak dipilih, sebaliknya  

pejabat yang berkenaan di hati masyarakat akan dipilih kembali. 
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b. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan 

Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu 

rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa 

kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang 

terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi. Artinya, 

kalau seseorang yalikan ang berkuasa terus-menerus atau satu partai 

politik mengendalikan roda pemerintahan secara dominan dari waktu 

kewaktu sistem itu kurang layak disebut demokratis. Dengan kata lain, 

demokrasi memberikan peluang rotasi an kekuasaan atau rotasi pejabat 

politik secara teratur dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke 

Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain. 

 

c. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka 

Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena 

semua orang atau kelompok mempunyai hak danalam meng peluang 

yang sama. Oleh karena itu dalam mengisi jabatan politik, seperti 

Kepala Daerah,  sudah  seharusnya  peluang  terbuka  untuk  semua  

orang yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati. Dinegara-negara totaliter dan 

otoriter, rekruitmen politik hanyalah merupakan domain dari seseorang 

atau sekelompok orang kecil. 

 

d. Akuntabilitas publik. 

Para pemegang jabatan public harus dapat mempertanggungjawabkan  

kepada public apa yang dilakukan baik sebagi pribadi maupun sebagai 

pejabat publik. Seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya 

harus dapat menjelaskan kepada pdarublic mengapa mimilih kebijakan 

A, bukan kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada melakukan 

efesiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan  KKN. 

Apa yang mereka lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada publik. 

Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga terdekatnya, sanak 

saudaranya bahkan teman dekatnya seringkali dikaitkan dengan 

kedudukan atau posisi pejabat tersebut. Hal itu karena pejabat publik 

merupakan amanah dari masyarakat, maka ia harus dapat menjaga, 

memelihara dan bertanggungjawab dengan amanah tersebut. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Budaya patriarki merupakan sebuah sistem otoritas yang berdasarkan 

kekuasaan laki-laki dipandang sebagai institusi otoritas kaum laki-laki, 

dimana pembagian kerja berdasarkan gender. Keluarga meyakini dengan 
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adanya muatan-muatan ideologis dan kepentingan kelas yang berkuasa, yaitu 

laki-laki. 

 

Penelitian ini mengindikasikan budaya patriarki menjadi penyebab kekalahan 

perempuan dalam pilkada di Kabupaten Lampung Timur. Maka dengan 

adanya indikasi tersebut dirasa perlu dilakukan penelitian budaya patriarki 

masyarakat Desa Bungkuk dalam pilkada Kabupaten Lampung Timur. Untuk 

memudahkan penelitian, maka penulis menggambarkannya dalam bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

Budaya Patriarki 

Peluang Budaya Patriarki untuk Laki-laki 

1. Akses : 

a. Keluarga 

b. Lingkungan Sosial 

2. Partisipasi 

a. Partisipasi sebagai Kontribusi 

b. Partisipasi sebagai Organisasi 

c. Partisipasi sebagai Pemberdayaan 

3. Manfaat 

a. Manfaat untuk pembangunan 

b. Manfaat kesejahteraan untuk masyarakat 

c. Manfaat untuk keberhasilan pembangunan 

Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Lampung Timur 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif disebabkan 

karena data-data yang dikumpulkan dilapangan adalah data-data yang bersifat 

kualitatif yang berbentuk kata dan prilaku, kalimat, skema, dan gambar. 

Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan fenomena sosial yang diteliti. Tipe penelitian ini adalah 

deskriptif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Moh.Nazir (1994) yang 

dimaksud penelitian deskriptif  

 

Penelitian Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam 

meneliti atau menganalisis status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, atau suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. Tujuannya 

adalah mempelajari dan menggambarkan keadaan organisasi. Data-

data yang dimiliki organisasi secara sistematik, faktual, dan akurat 

mengenai fakta, sikap, pandangan serta hubungan antara fenomena 

yang diteliti. 

 

Menurut Soerjono dan Abdurrahman (1999:22) metode penelitian 

deskriptif mempunyai dua ciri pokok yaitu: 

 

a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang pada saat 

penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual. 
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b. Menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana 

adanya diiringi dengan interpretasi rasional. 

 

Metode deskriptif merupakan metode menentukan dan menafsirkan data 

yang ada, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang diteliti. 

Sedangkan metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena di anggap dapat 

memberikan penjelasan terhadap fenomena budaya patriarki masyarakat 

Desa Bungkuk dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung 

Timur. Metode kualitatif juga di rasa dapat menjawab fenomena budaya 

patiarki masyarakat Desa Bungkuk dengan data yang diperoleh dan 

fenomena yang terjadi atas kekalahan perempuan dalam pilkada untuk 

dideskripsikan menjadi hasil pada penelitian ini. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung 

Kabupaten Lampung Timur. Desa Bungkuk dijadikan lokasi penelitian 

karena dianggap penganut budaya patriarki yang kuat jika dilihat dari 

kekalahan kandidat perempuan pada pemilihan kepala daerah pada tahun 

2015. Terlihat dengan perolehan suara kandidat perempuan sangat sedikit 

dibandingkan dengan kandidat laki-laki. Budaya patriarki diperkuat dengan 

tidak adanya pemimpin perempuan sejak berdirinya Desa Bungkuk. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 4-10 Juni 2016. 
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C. Jenis Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui perantara). Data primer diperoleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka jenis data 

primer pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian secara 

langsung dengan informan terpilih. 

 

b. Data Sekunder adalah data-data berupa arsip kependudukan dari 

masyarakat Desa Bungkuk. Peneliti mengumpulkan data berupa arsip 

atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah Undang-undang, media online, arsip Kepala Desa 

Bungkuk, dan dokumen daftar nama pemimpin Desa Bungkuk yang 

membuktikan tidak adanya pemimpin perempuan sejak berdirinya Desa 

Bungkuk. 

 

D. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. 

Fokus penelitian bermanfaat bagi suatu pembatasan mengenai objek kajian 

yang diangkat. Dengan penetapan fokus yang jelas, membuat keputusan tepat 

tentang data yang dikumpulkan dan mana yang perlu dibuang. Fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis pandangan masyarakat 

Desa Bungkuk yang menganut budaya patriarki dalam pilkada Kabupaten 

Lampung Timur 2015. 
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Muhajir (2001:13) berpendapat bahwa, budaya patriarki merupakan sebuah 

sistem otoritas yang berdasarkan kekuasaan laki-laki dipandang sebagai 

institusi otoritas kaum laki-laki, dimana pembagian kerja berdasarkan gender. 

Keluarga meyakini dengan adanya muatan-muatan ideologis dan kepentingan 

kelas yang berkuasa, yaitu laki-laki. Dalam budaya patriarki memberikan 

peluang besar bagi kaum laki-laki yaitu: 

1. Akses berfokus mengenai pemberian izin dari: 

 

a. Keluarga 

Keluarga menjadi pemegang akses utama dalam pelaksanaan seluruh 

kegiatan. Keluarga yang mengatur izin pelaksanaan suatu hal. Tanpa 

izin dari pihak keluarga, semuanya tidak akan terlaksana dengan 

sepenuhnya. Keluarga menjadi pemberi akses utama dalam semua 

bidang dalam kehidupan sehari-hari. 

 

b. Lingkungan Sosial. 

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak dapat mengabaikan 

seluruh norma yang ada dalam lingkungan sosial, karena 

bagaimanapun lingkungan sosial yang ada disekitar memiliki norma 

yang harus di junjung tinggi sebelum melaksanakan sebuah kegiatan. 

Dukungan terkecil yang akan didapat akan bersumber dari lingkungan 

disekitar. 

 

2. Partisipasi berfokus pada: 

a. Partisipasi sebagai kontribusi; 
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Partisipasi ini dalam bentuk sukarela dari masyarakat tanpa ikut serta 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Partisipasi sebagai organisasi; 

Partisipasi ini dalam bentuk suatu proses yang aktif, yang 

mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil 

inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melaksanakan suatu 

hal. 

c. Partisipasi sebagai pemberdayaan; 

Partisipasi ini dalam bentuk mempengaruhi dan memanfaatkan orang 

lain untuk mengikuti yang telah menjadi keputusan. 

 

3. Manfaat berfokus pada: 

a. Manfaat untuk pembangunan; 

b. Manfaat kesejahteraan untuk masyarakat; 

c. Manfaat untuk keberhasilan pembangunan. 

 

E. Informan  

 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan 

informan yang ada, digunakan teknik Snowball Sampling yaitu yang dipilih 

berdasarkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan desa 

serta pengetahuan dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan yang 

menjadi fokus penelitian. Informan ini dipilih karena dianggap memiliki 

pemilkiran yang luas serta memberikan pengaruh dan aktif dalam 



 

34 

 

 

menanggapi fenomena yang ada terutama dalam pemilihan kepala daerah 

lalu. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian 

kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan budaya patriarki 

masyarakat Desa Bungkuk dalam pilkada Kabupaten Lampung Timur 2015 

masyarakat Desa Bungkuk sebanyak delapan orang. 

 

1. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menjadi informan dalam 

penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah bentuk wawancara 

mendalam tentang budaya patriarki masyarkat Desa Bungkuk dalam 

pilkada 2015. Bentuk wawancara terhadap aparat dan masyarakat, 

digunakan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap yang diperoleh 

secara langsung dari pihak yang terkait. Wawancara dilakukan dengan: 

a. Japarudin wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 

2016 pukul 10.35 WIB bertempat di Masjid Istiqomah Desa Bungkuk 

dalam kegiatan gotong royong masjid dengan hasil wawancara 

terlampir. 

b. Manik wawancara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 

pukul 11.46 WIB bertempat di Masjid Istiqomah dengan hasil 

wawancara terlampir. 
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c. Nur Aini wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 

2016 pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Nur Aini dengan hasil 

wawancara terlampir. 

d. Kasim dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 pukul 14.15 

WIB bertempat di rumah Kasim dengan hasil wawancara terlampir. 

e. Romlah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 pukul 15.32 

WIB bertempat di rumah Romlah dengan hasil wawancara terlampir. 

f. Abdul Mutolib wawancara pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 pukul 

10.15 WIB bertempat di rumah Abdul Mutolib selaku informan 

terpilih dengan hasil wawancara terlampir. 

g. Iwan wawancara pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 pukul 11.20 

WIB bertempat di rumah Iwan selaku informan terpilih dengan hasil 

wawancara terlampir. 

h. Halimah wawancara pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 pukul 14.15 

WIB bertempat di rumah Halimah selaku informan terpilih dengan 

hasil wawancara terlampir. 

 

2. Dokumentasi 

Menurut Lexy J.Moleong (2000) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan 

untuk meramalkan. Pengumpulan bahan dokumenter seperti Undang-

undang, berita online, referensi dari internet, buku-buku yang relevan 

dengan penelitian, arsip desa, data hasil pemungutan suara, dokumen-

dokumen lain dari kantor kepala desa. 
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2. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data yang diperoleh dilapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang 

perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan dalam 

mengolah data penelitian ini adalah: 

1. Editing, ialah kegiatan memeriksa hasil wawancara yang telah dilakukan 

dengan pihak terkait mengenai budaya patriarki masyarakat Desa 

Bungkuk dalam pilkada Kabupaten Lampung Timur 2015. Kegiatan ini 

dilakukan dengan memotong dan mengambil bagian dari hasil 

wawancara yang di anggap penting. 

 

Peneliti melakukan pemilahan dari hasil wawancara, memotong dan 

mengambil bagian yang dianggap penting yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Kegiatan ini dilakukan bertujuan agar data hasil 

wawancara dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan 

lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun 

tidak relevan disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan ini dengan tujuan 

agar mendapat hasil yang relevan terhadap fokus penelitian dan akan 

dilakukan pengolahan data dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai 

dengan kaidah sebenarnya. 

 

Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan 

dengan data lain yang memiliki keterkaitan informasi, kemudian proses 

selanjutnya peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir 

data yang tidak sesuai. 
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2. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil 

wawancara dengan pihak terkait mengenai budaya patriarki masyarakat 

Desa Bungkuk dalam pilkada Kabupaten Lampung Timur 2015. 

Kegiatan ini dilakukan setelah melakukan editing terhadap hasil 

wawancara yang didapat sehingga dapat ditafsirkan dan dijabarkan 

berdasarkan fokus penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari 

berbagai data yang telah melewati tahap editing sesuai dengan fokus 

penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan 

penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah 

memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil 

wawancara dan dokumentasi. 

 

3. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis, 

dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk 

kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh. 

 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

dikembangkan oleh Mathrew B.Miles dan A.Micheal Huberman (1992) 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data yang 
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muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini berlangsung 

terus sesudah penelitian dilapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini memilah dan 

membuang kata-kata yang dianggap tidak penting dan tidak berhubungan 

dengan penelitian. 

 

Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data 

yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum 

dan mengklasifikasikan sesuai dengan masalah dan aspek-aspek 

permasalahan yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang dianggap 

tidak sesuai dengan fokus penelitian. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. Menganalisis atau mengambil 

tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian 

tersebut. 

 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk 

menggambar kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan 
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penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif 

untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna 

yang muncul dari data yang ada diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya. Verifikasi adalah 

tahap terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data. Data yang telah 

teruji kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Kesimpulan adalah tahap 

mencari arti, makna, dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar 

mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. 

 

Kegiatan peneliti dalam verifikasi data yaitu melakukan penggunaan 

penulisan yang tepat sesuai data yang telah melawati tahapan penyajian 

data, melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan 

pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Setelah melwati 

tahapan reduksi dan penyajian data, peneliti mengungkapkan 

kesimpualan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa 

Budaya Patriarki Masyarakat Desa Bungkuk masih cukup di anut karena 

tidak adanya kepercayaan dan kebebasan untuk perempuan ikut serta 

dalam kegiatan diluar rumah. 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Kondisi Geografis Desa Bungkuk 

 

Secara geografis Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten 

Lampung Timur dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi: 

 

1) Tipologi: 

- Desa kepulauan  : tidak 

- Desa pantai/pesisir : tidak 

- Desa sekitar hutan : ya 

- Desa terisolir  : tidak 

- Desa perbatasan dengan kabupaten lain : tidak 

 

2) Orbitasi: 

- Berada di ibukota kecamatan : tidak 

- Jarak ke ibukota kecamatan : 3 KM 

- Lama tempuh ke ibukota kecamatan : 15 menit 

- Kendaraan umum ke ibukota kecamatan : tidak ada 

- Jarak ke ibukota kabupaten : 70 KM 

- Lama tempuh ke ibukota kabupaten : 2 jam 

- Kendaraan umum ke ibukota kabupaten : tidak ada 
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3) Batas Desa 

- Sebelah utara  : Desa Batu Badak 

- Sebelah timur  : Desa Girimulyo 

- Sebelah selatan  : Desa Negara Batin Kecamatan Jabung 

- Sebelah barat  : Kecamatan Waway Karya 

 

4) Luas Wilayah 

Luas wilayah Desa Bungkuk adalah 3.600 Ha, terdiri dari berbagai jenis 

tanah yang meliputi: 

Tanah Pekarangan  : 30 Ha 

Tanah Peladangan dll : 3.570 Ha 

 

B. Kondisi Ekonomi Desa Bungkuk 

 

1) Potensi Unggulan Desa 

 

a. Perkebunan dan Pertanian 

 

Komoditi sektor perkebunan dan pertanian yang berupa tanaman 

jagung, pepaya, coklat dan kelapa dan ada beberapa lainnya. Ini 

merupakan usaha produktif masyarakat dan memberikan sumber 

pendapatan masyarakat desa pada umumnya. Kepemilikan hasil 

pertanian tersebut rata-rata dimiliki oleh masyarakat/kepala keluarga 

dengan harapan membantu perekonomian yang berkelanjutan di 

samping tanah lainnya. Pemasaran hasil perkebunan dan pertanian 

tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal 

menjanjikan disamping diluar desa/kota. 
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b. Peternakan 

 

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak seperti 

sapi, kerbau, ayam, bebek, kambing dan lainnya menjadi komoditi 

unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek 

ke depan desa maupun pemiliknya, secara terperinci sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Jenis Ternak Desa Bungkuk 

 

Jenis Ternak Jumlah/ekor 

Ayam Kampung 6.500 

Itik 950 

Angsa 40 

Kambing 890 

Sapi 185 

Kelinci 30 

 

c. Perikanan 

 

Sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh 

rumah tangga baik berupa empang maupun pemeliharaan bentuk 

kolam, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi 

keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan. Latar 

belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan 

sekitar rumah kosong serta pemanfaatan waktu luang. 

 

d. Industri 

 

Sektor industri yang dimaksudkan adalah industri ibu rumah tangga 

dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh ibu rumah tangga 

atau kelompok usaha yang telah dikembangkan sejak dahulu dan 
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membudaya di masyarakat, hal ini didukung oleh kebutuhan pasar 

yang cukup menjanjikan. Berikut rincian dari usaha-usaha tersebut. 

 

Tabel 7. Jenis industri rumah tangga Desa Bungkuk. 

 

Jenis Industri Rumah Tangga Kelompok 

Tempe 12 

Emping 7 

Jamu 1 

Krupuk/Ranjinang 2 

 

C. Pertumbuhan Ekonomi 

 

Daerah agraris ini struktur ekonominya lebih dominasi kepada sektor 

pertanian dan peternakan, disamping sektor-sektor lain berupa jasa industri, 

perkebunan, peternakan, pertukangan dan lainnya. Tingkat pertumbuhan 

sektor lainnya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan 

berkembang apabila adanya perhatian lebih dari pemerintah dengan membuka 

jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan modal. 

 

a. Potensi Sumber Daya Manusia 

1. Umur 

No. KELOMPOK UMUR JUMLAH ORANG 

1. 0-16 Tahun 1.818 

2. 17-25 Tahun 958 

3. 26-55 Tahun 1.170 

4. 55 Tahun Keatas 825 

 Jumlah 4.771 

 

2. Jumlah Jiwa 

1. Jumlah Jiwa   : 4.771 orang 

2. Jumlah Laki-laki  : 2.422 orang 
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3. Jumlah Perempuan  : 2.349 orang 

4. Jumlah Kepala Keluarga : 1.382 orang 

 

Dari data ini dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari 

penduduk perempuan. Sekitar 50,76% penduduk laki-laki dan 49,23% 

penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan 

lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. 

 

3. Mutasi Penduduk 

1. Datang   : 13 orang 

2. Pindah   : 20 orang 

 

4. Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang 

kejenjang lebih tinggi, dengan pencapaian pada tahun 2015 yang lulus 

dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut: 

1. Tamatan SD/Sederajat  : 1.515 orang 

2. SLTP    : 596 orang 

3. SLTA    : 396 orang 

4. Diploma   : 56 orang 

5. Sarjana    : 130 orang 

Desa Bungkuk tidak memiliki data rincian laki-laki dan perempuan. 

 

5. Persebaran Penduduk 

Penyebaran penduduk Desa Bungkuk tersebar pada wilayah masing-

masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel berikut: 
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Dusun 
Jumlah Jiwa 

Jumlah KK 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 314 281 595 180 

II 231 224 458 130 

III 386 404 790 230 

IV 164 171 335 101 

V 159 149 308 108 

VI 315 339 654 190 

VII 373 357 730 183 

VIII 201 197 398 109 

IX 108 84 192 46 

X 171 143 314 105 

Jumlah 2.422 2.349 4.771 1.382 

 

D. SEJARAH DESA BUNGKUK 

 

Desa Bungkuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Marga 

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini 

terletak pada koordinat 05° 24' 547" LS dan 105° 37' 359" BT, dan terdiri atas 

10 dusun, yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun 

VI, Dusun VII, Dusun VIII, Dusun IX, dan Dusun X. 

 

Desa Bungkuk memiliki masyarakat cukup banyak yang tersebar di sepuluh 

dusun yang ada. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai 

petani yang didukung oleh lingkungan alam yang menopang pertanian, 

utamanya adalah ladang dan perkebunan (jagung, pepaya, kelapa, dan lada 

hitam), curah hujan 2.000-3.000 mm/tahun, dan suhu udara 25°C. 

 

Dikisahkan bahwa pada abad 16 beberapa tetua dari daerah Way Kanan 

berlayar menuju Banten guna memperdalam ilmu dan pengetahuan tentang 

agama Islam. Pada abad tersebut memang Kerajaan Islam di Banten 

mengalami masa kejayaannya, sehingga wajar bila banyak yang ingin belajar 
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di sana karena ulama Banten kala itu cukup tersohor. Sesampainya di Banten 

dalam keadaan sehat dan selamat, mereka segera berkeinginan memperdalam 

ilmu dan pengetahuan agama yang haq, yaitu agama Islam. 

 

Setelah belajar ilmu agamanya dirasa cukup, para tetua tersebut berkeinginan 

pulang ke daerahnya untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkanya di 

Banten. Namun malang tak dapat ditolak, di tengah perjalanan pulang ke Way 

Kanan, rakit yang mereka tumpangi diterjang oleh ombak dan badai di tengah 

lautan sehingga mereka kehilangan arah, dan pada akhirnya rakit mereka 

terdampar di muara Way Sekampung. 

 

Peristiwa musibah tersebut didengar oleh pemuka-pemuka agama di Banten 

bahwa rombongan para tetua terdampar di sana, maka oleh Sultan Banten 

mereka disuruh bersabar dan sekaligus direstui untuk bermukim di sana 

(diperkirakan di sekitar Labuhan Ratu sekarang). Namun mereka tidak betah 

tinggal di sana karena keamanan mereka sering terganggu oleh perompak laut 

(bajau), akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah Sirkulo (seputaran 

Negara Saka sekarang).  

 

Mereka berinisitaif mengadakan pertemuan dengan para tetua Melinting 

untuk mengadakan suatu perundingan sayembara mengadu kerbau. Dalam 

sayembara tersebut diikat dengan perjanjian bila mana kerbau para tetua Way 

Kanan kalah maka mereka harus pindah atau kembali ke kampung asal 

mereka, akan tetapi kalau kerbau mereka yang menang maka para tetua 

Melinting harus siap angkat kaki dan pindah dari desa tersebut. Akhirnya, 
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perundingan tersebut membuahkan kata sepakat di antara kedua belah pihak, 

dan menjadi keputusan yang sah. 

 

Kemudian masing-masing tetua dari Way Kanan maupun Melinting sama-

sama mempersiapkan kerbau yang akan disayembarakan tersebut. Dari pihak 

Melinting telah menyiapkan kerbau yang gagah dan besar serta tanduknya 

yang panjang, sedangkan dari pihak Way Kanan telah menyiapkan anak 

kerbau yang berumur dua bulan dan dipisahkan dari induknya selama dua 

hari. Oleh mereka, kepala anak kerbau tersebut dipasangi taji dari duri-duri 

serut. Begitu perlombaan dimulai, anak kerbau dilepas. Anak kerbau tersebut 

langsung menyeruduk di bawah perut kerbau tetua Melinting mau menyusu 

disangka induknya, maka melompat dan berlarilah kerbau orang Melinting 

karena perutnya tertusuk taji sehingga melangkahi garis. Seketika itulah gong 

besar berbunyi dan menyatakan bahwa orang Melinting yang kalah, dan para 

tetua Way Kanan dinyatakan menang. 

 

Acara pesta (begawi) datanglah serangan mendadak yang tidak diduga-duga, 

sehingga terjadi pertarungan yang hebat. Seketika itu juga turun hujan lebat 

secara mendadak yang mengakibatkan tanggul Maung jebol dan terjadilah 

banjirbandang (besar) sehingga pertarungan menjadi terhenti. Peristiwa ini 

acap disebut peleboran. Setelah beberapa tahun kemudian, usai banjir 

bandang, para tetua Way Kanan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: 

kelompok yang bermukim di Tebung Suluh, Putat, dan Ketetuk. Mereka 

membangun desa di tepi Way Batanghari dan letak ketiga kelompok tersebut 

tidaklah berjauhan serta hidup dengan damai dan sejahtera. Pada saat itulah, 
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terjadi kebakaran yang menyebabkan rumah mereka habis dilalap si jago 

merah. Usai kebakaran tersebut, para tetua berkehendak pindak ke udik untuk 

mendirikan desa lagi (Tiyuh Tuho) di daerah batu bungkuk. 

 

Memasuki  abad 18, pemerintah kolonial Belanda mulai masuk ke pedalaman 

Lampung, dan memerintahkan semua desa yang berada di tepi sungai harus 

pindah ke darat. Sehingga, tak terkecuali Desa Bungkuk seperti yang 

sekarang ini. Karena ihwalnya dulu berdiri di daerah yang ada batu bungkuk, 

maka desa tersebut dikenal sebagai Desa Bungkuk. Namun ada sebagian yang 

mengatakan karena para tetua dulu bermukim di tepi Way Batanghari yang 

sungainya melengkung maka seolah-olah meliuk (bungkuk). 

 

E. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Lampung Timur 2015 di Desa 

Bungkuk. 

Pilkada Kabupaten Lampung Timur diikuti oleh 3 pasang calon bupati dan 

calon wakil bupati. Chusnunia Chalim-saiful Bukhori Pasangan yang diusung 

PKB dan Partai Demokrat itu meraih suara 54,07 %. Sementara pesaingnya 

Yusran Amirullah-Sudarsono meraih 45,93% suara. Di Kabupaten Lampung 

Timur, pilkada hanya diikuti dua pasang calon ini. Semula, ada tiga pasangan 

yang ditetapkan KPU setempat sebagai calon kepala daerah dan wakilnya. 

Namun, pada masa kampanye, Prio Budi Utomo, calon wakil bupati yang 

menjadi tandem Erwin Arifin, meninggal dunia. KPU Lampung Timur pun 

menggugurkan pencalonan Erwin Arifin, bupati sebelumnya. 

 

Pada pilkada 2010, Erwin maju digandeng Satono sebagai wakil bupati. 

Belakangan, Satono tersandung kasus korupsi dan buron hingga sekarang. 
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Akhirnya, Menteri Dalam Negeri melantik Erwin Arifin sebagai bupati 

menggantikan Satono hingga habis masa jabatan. Chusnunia pemenang 

pilkada 2015, dari delapan daerah di Lampung yang menghelat pilkada, ia 

satu-satunya calon kepala daerah perempuan. Ia masih terbilang belia. Lahir 

di Karang Anom12 Juli 1982, kini perempuan yang akrab disapa Nunik 

tersebut baru berusia 33 tahun. 

 

Bagi warga Bandar Lampung, atau Lampung pada umumnya, namanya 

mungkin relatif kurang dikenal. Tapi di Lampung Timur dan Senayan 

(komplek DPR RI), alumnus Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

(IAIN) Walisongo, Semarang ini, bukan sosok asing. Ayahnya, almarhum 

Kiai Chalim, adalah ulama senior di Lampung Timur. Nunik bisa disebut 

politikus muda yang sedang bersinar. Ia anggota DPR RI dua periode dari 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2009-2014 dan 2014-2019. Pertama 

menjadi anggota DPR RI dalam usia 27 tahun.  

 

Pada periode kedua, Nunik melenggang ke Senayan setelah menangguk 

56.752 suara dari Dapil Lampung II, termasuk Lampung Timur di dalamnya. 

Bersama Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainuddin dari Dapil Lampung I, 

ada dua wakil PKB Bumi Ruwa Jurai di DPR RI periode 2014-2019. Pada 

masa kerja 2014-2019, Nunik bertugas di Komisi X yang membidangi 

pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga. 

Di PKB, Nunik dikenal dekat dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. 

Pemegang gear master dari Jurusan Ilmu Politik, Universitas Nasional, 

Jakarta ini merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat 
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(DPP) PKB 2009-2014. Ia juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga 

Kerja dan Bendahara Umum PKB Erman Soeparno pada 2007-2008. Seiring 

pencalonannya sebagai bupati Lampung Timur pada September 2015, Nunik 

mengundurkan diri dari DPR RI. 

 

Namun pengalaman kandidat perempuan ini tidak menjadi pertimbangan 

untuk masyarakat Desa Bungkuk dalam memberikan suara kepadanya. Desa 

Bungkuk dalam hal ini terdapat sembilan TPS (tempat pemungutan suara) 

dan hampir pada setiap TPS mengalami kekalahan. Dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

No. TPS 
Perolehan Suara 

Tidak Sah 
No.1 No. 2 

1. 01 266 61 1 

2. 02 170 35 2 

3. 03 172 42 2 

4. 04 300 75 5 

5. 05 197 150 2 

6. 06 161 142 3 

7. 07 129 86 0 

8. 08 123 72 1 

9. 09 244 56 0 

 Total 1762 719 16 

 

Dari tabel diatas menunjukkan kekalahan yang cukup banyak dibandingkan 

dengan kandidat laki-laki. Dalam hal ini masyarakat Desa Bungkuk 

cenderung mempercayai kemampuan laki-laki dalam memimpin dari pada 

perempuan. 

 



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

1. Budaya patriarki yang terjadi di Desa Bungkuk terlihat dari rendahnya 

eksistensi perempuan pada aspek akses, partisipasi, dan manfaat. Hal itu 

menyebabkan perempuan Desa Bungkuk hanya berada pada wilayah 

domestik dan membantu ekonomi keluarga. Itu pun diyakini perempuan 

Desa Bungkuk sebagai tugas utama, sehingga mereka memiliki stereotype 

negatif pada perempuan yang aktif di ruang publik apalagi menjadi 

pemimpin. 

 

2. Akses perempuan Desa Bungkuk pada hak pendidikan dan kegiatan 

kemasyarakatan terhalang oleh rendahnya dukungan keluarga dan 

lingkungan. 

 

3. Partisipasi perempuan dan keterlibatan perempuan Desa Bungkuk dalam 

kegiatan kemasyarakatan masih rendah. Warga perempuan belum 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. 

Mereka juga tidak aktif dalam kelompok atau organisasi perempuan yang 

sudah ada di Desa Bungkuk. 
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4. Keterbatasan ruang pengembangan diri perempuan Desa Bungkuk 

menyebabkan perempuan tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai 

pemimpin dalam masyarakat.hal itu menjadi penyebab dan sebab adanya 

ketidakyakinan masyarakat Desa Bungkuk laki-laki maupun perempuan 

terhadap perempuan yang menjadi pemimpin. 

 

B. Saran 

 

1. Untuk pihak-pihak terkait agar membangun kesadaran masyarakat Desa 

Bungkuk mengenai kesadaran gender melalui kegiatan penyuluhan atau 

sosialisasi mengenai hal tersebut. 

 

2. Untuk aparatur Desa Bungkuk agar membuka peluang keterlibatan 

perempuan dalam pengambilan keputusan serta dalam berbagai bentuk 

musyawarah yang ada di desa. 

 

3. Untuk pihak terkait agar melakukan pengawasan terhadap program 

pemberdayaan perempuan agar tidak terjadi penyalahgunaan program 

yang dikhususkan untuk perempuan. 

 

4. Optimalisasi peran partai politik pada proses kaderisasi dengan 

memperbanyak kuota perempuan sehingga representasi perempuan 

dalam dunia politik lebih dominan. Selain itu partai politik harus 

menciptakan pola kaderisasi bagi perempuan lebih mengutamakan 

kualitas dan kompetensi sehingga kader perempuan dalam partai politik 

mampu bersaing dengan laki-laki. 
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