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ABSTRACT  

 WOMEN SEMENDE POLITICAL CULTURE 

IN OGAN KOMERING ULU SELATAN REGENCY  

 

 

By: 

 

ALIP SUSILOWATI UTAMA 

 

 

 

This research discusses cultural and political culture in ethnic Semende on 

matrilineal kinship system. The ethnic Semende spread in several districts in Ogan 

Komering Ulu Selatan has strong ties to customary that leads the attitudes and 

behavior community based on the customary.  

 

 

Research conducted since December 2015 until April 2016 aims to analyze the 

relationship between matrilineal culture and the cultural construction of political 

culture women Semende and analyze the cause of the differences in the roles of 

women Semende at elite and grassroots level. This study used a qualitative 

approach with the informant traditional leaders and women Semende from the 

grassroots and the elite of society. The results of the interview subsequently 

processed and analyzed as a result of research. 

 

 

The results showed that the matrilineal culture of the construction ethnic Semende 

influence on attitudes and social behavior of women Semende but gave no effect 

on political attitudes and behavior towards women Semende participant political 

culture. This occurs because the bonds formed in the indigenous ethnic Semende 

very strong. With a degree of viscosity customary in Semende society, the 

participation rate of women Semende against small groups at lower layers of 

society becomes higher. However, the degree of viscosity customary attitudes and 

social behavior does not occur in the elite women due to differences in customs 

support. In fact that support of matrilineal in Semende society does not create 

women become the center of power on the wider environment. This proves that 

even in a matrilineal society, the tendency towards patriarchy still high and 

became barriers cultural in the Women’s political culture.  
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ABSTRAK 

BUDAYA POLITIK PEREMPUAN SEMENDE 

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  

 

Oleh: 

 

ALIP SUSILOWATI UTAMA 

 

 

Penelitian ini membahas mengenai kebudayaan dan politik pada Suku Semende 

yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Masyarakat suku Semende yang 

tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

memiliki ikatan yang kuat terhadap adat yang mengarah pada sikap dan perilaku 

masyarakat yang berpedoman pada adat tersebut.  

 

Penelitian yang dilakukan sejak Desember 2015 sampai April 2016 ini bertujuan 

untuk menganalisis hubungan konstruksi budaya matrilineal dan budaya politik 

perempuan Semende serta menganalisis penyebab terjadinya perbedaan peranan 

perempuan Semende di tingkat elite dan akar rumput. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan informan tokoh adat dan perempuan-perempuan 

Semende dari kalangan masyarakat bawah dan masyarakat elite. Hasil wawancara 

selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi budaya matrilineal pada suku 

Semende memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku sosial perempuan 

Semende namun tidak memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku politik 

perempuan Semende kearah budaya politik partisipan. Hal ini terjadi karena 

ikatan adat yang terbentuk dalam suku Semende sangat kuat. Dengan derajat 

kekentalan adat yang ada pada masyarakat Semende, tingkat partisipasi 

perempuan Semende terhadap kelompok kecil pada masyarakat lapisan bawah 

menjadi lebih tinggi. Akan tetapi derajat kekentalan adat pada sikap dan perilaku 

sosial tidak terjadi pada perempuan elite karena perbedaan dukungan adat. Pada 

kenyataannya dukungan adat matrilineal pada masyarakat Semende tidak 

menciptakan perempuan menjadi poros kekuasaan pada lingkungan yang lebih 

luas. Hal ini membuktikan bahwa dalam masyarakat matrilineal sekalipun, 

kecenderungan terhadap patriarkhi masih tinggi dan menjadi hambatan kultural 

pada budaya politik Perempuan.  

Kata Kunci: Perempuan, Matrilineal, dan Budaya Politik  
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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Demokrasi dalam negara modern merupakan suatu keharusan karena sistem 

ini berusaha mewujudkan suatu tatanan yang paling baik dan mampu 

diterapkan pada setiap negara yang homogen maupun heterogen seperti 

Indonesia. Pada pengertiannya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan 

oleh rakyat dengan mengorganisasikannya dalam bentuk pemerintahan. 

Meski pada kenyataannya, terkait dengan kondisi awal bagaimana 

pemerintahan ini dijalankan masih menjadi perdebatan. Akan tetapi inti dari 

pemerintahan oleh rakyat tersebut pada pelaksanaannya akan selalu 

dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masing-masing 

Negara.  

Pengertian sebenarnya dari demokrasi akan mengarah pada beberapa 

pertanyaan terkait dengan pemerintahan oleh rakyat tersebut seperti, siapa 

yang dimaksud rakyat, jenis partisipasi seperti apa yang sesuai bagi mereka 

kemudian kondisi-kondisi apa saja yang mempengaruhi partisipasi mereka 

menjadi pembahasan yang menarik dan banyak menimbulkan perdebatan di 

kalangan ilmuwan Negara.  
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John Stuart Mill sebagaimana dikutip Sorensen (2014: 9) memandang 

demokrasi sebagai elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia 

yang bebas melalui sebuah partisipasi. Partisipasi dalam dunia politik mampu 

mempengaruhi perkembangan kapasitas pribadi manusia.  

Pandangan J.S Mill dianggap sangat demokratis karena dua hal, pertama 

dalam ukuran moral yang menganggap bahwa partisipasi dalam proses politik 

diartikan sebagai jalan menuju kebebasan dan pengembangan diri. Kedua, 

dalam proses kampanye partisipasi, J.S Mill secara langsung menentang 

beberapa ketimpangan dalam masyarakat yang akan menghambat proses 

demokratisasi. Salah satu kampanye J.S Mill adalah berusaha menghilangkan 

penderitaan kamu perempuan dan menginginkan adanya kebutuhan akan 

persamaan yang penuh antara laki-laki dan perempuan. 

Berkaitan dengan partisipasi, Mac Pherson dan Pateman (Ibid, 2014) 

berpendapat bahwa partisipasi sangat cocok diterapkan dalam masyarakat 

modern. Partisipasi juga bisa dikombinasikan dengan partisipasi langsung 

dalam demokrasi formal. Hal ini yang kemudian mendorong  munculnya 

pemikiran tentang partisipasi ditingkat lokal.  

Pada perkembangannya, demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang 

surut. Permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam rangka 

demokratisasi adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi aktif 

masyarakat agar tercipta kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang 

demokratis. Dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokratis, 

partisipasi dalam hal politik menjadi salah satu tonggak ukuran 
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demokratisasi. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat maka akan tercipta 

suatu bentuk tatanan yang diinginkan oleh demokrasi.  

Indonesia dalam kurun waktu 71 tahun telah menerapkan demokrasi 

meskipun dalam berbagai bentuk, seperti demokrasi parlementer, demokrasi 

terpimpin dan yang saat ini diterapkan adalah demokrasi pancasila 

(Budiardjo, 2011). Sepanjang perjalanan penerapan demokrasi di Indonesia 

memang tidak bisa dikatakan bahwa Indonesia menganut demokrasi liberal. 

Akan tetapi esensi dari demokrasi itu sendiri seperti persamaan, kebebasan 

dan keadilan sudah diterapkan meskipun dinilai belum mampu memenuhi 

subtansi demokrasi yang sepenuhnya.  

Demokrasi yang terjadi di Indonesia masih berada dalam tataran demokrasi 

formalitas, yang hanya bertumpu pada bentuk pemilihan umum sebagai 

media atau sarana menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memilih. 

Pemilihan umum juga dianggap sebagai alat paling tepat dalam menilai 

seberapa besar angka partisipasi politik masyarakat.  

Partisipasi politik sendiri diterjemahkan dalam arti luas tidak hanya terjadi 

pada saat pemilihan umum, tetapi termasuk juga ikut serta dalam 

mempengaruhi sutau kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang secara 

umum diterjemahkan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang 

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan 

memilih pemimpin negara, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah baik 

secara langsung maupun tidak langsung hanya dapat dilakukan apabila 
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muncul kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan akan memberikan 

dampak bagi kehidupan mereka kedepan.  

Sebagai catatan, partisipasi Indonesia pada pemilihan umum terus mengalami 

peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga 

survey CSIS dan lembaga survey Cyrus Network pada pemilu 2014. Tingkat 

partisipasi politik berada pada angka 75,2 persen. Angka ini memang lebih 

rendah dari tingkat partisipasi politik pada pemilu 1971-1982 yang mencapai 

kisaran 96,5 persen.
1
 

Peningkatan angka partisipasi politik di Indonesia dalam perkembangannya 

dipengaruhi oleh semakin luasnya pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya partisipasi itu sendiri. Selain itu, hal ini membuktikan bahwa 

euforia politik lokal terus berjalan hingga saat ini. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Hans Antlov (Halim: 2014) bahwa Indonesia sedang konsentrasi pada 

slogan go local politics yang merupakan sebuah kecenderungan yang bisa 

dibangun melalui dua jalur yaitu perluasan pemahaman dan wawasan politik 

lokal serta eksperimen tentang partisipasi warga. Melalui slogan ini 

partisipasi masyarakat dianggap sebagai sebagai hal yang sangat penting 

karena sebagai penopang demokrasi nasional.  

Akan tetapi, tingkat partisipasi yang tinggi di Indonesia masih menyisakan 

beberapa masalah terutama dalam kaitannya dengan demokratisasi di 

                                                 
1
 Disadur dari situs berita online http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih 

dari-pemilu-1955-2014.html yang diunduh pada hari Kamis, 17 maret 2016 pukul 19.00 

wib.  

 

http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih%20dari-pemilu-1955-2014.html
http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih%20dari-pemilu-1955-2014.html
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Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah belum terealisasinya esensi 

demokrasi subtansial seperti persamaan, kebebasan dan keadilan dalam 

perjalanan demokratisasi Indonesia. sebagai contoh, persamaan yang 

diinginkan dalam demokrasi subtansial belum sepenuhnya terealisasi dengan 

Partisipasi politik masyarakat di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-

laki. Perempuan dalam hal ini mengalami marginalisasi dalam hal politik. 

Terdapat anggapan bahwa perempuan belum mempunyai peran yang 

signifikan dalam setiap sendi kehidupan publik. Perempuan hanya menjadi 

bagian kecil dari sebuah sistem kekuasaan yang menjadikan laki-laki sebagai 

aktor utamanya. 

Perempuan dalam melawan marginalitas, telah dilakukan dari masa kolonial. 

Akan tetapi dalam hal perjuangan hak terdapat perbedaan antara perempuan 

masa kolonial dengan pasca kolonial. Pada masa kolonial hak yang 

diperjuangkan adalah hak mendapatkan kemerdekaan bangsa sementara pada 

masa pasca kolonial perjuangan perempuan mengarah pada perjuangan untuk 

mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Hingga kemudian perempuan 

mampu bergabung dalam organisasi-organisasi dominan dan mampu 

membentuk organisasi-organisasi perempuan tersendiri sebagai wadah 

perempuan untuk melakukan kegiatan dalam rangka memperjuangkan hak 

perempuan. 

Pada masa demokrasi Parlementer, partai politik dan organisasi perempuan 

dapat tumbuh berkembang. Pada masa ini partai politik mampu menyalurkan 

aspirasinya. Namun kebebasan ini mengalami penurunan pada demokrasi 

terpimpin dibawah Soekarno. Jumlah Partai politik dikurangi termasuk 
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organisasi kemasyarakatan perempuan. Kemudian pada masa demokrasi 

pancasila di orde baru secara tidak langsung mengakhiri kemandirian partai 

politik maupun organisasi perempuan.  

Hal ini menyebabkan perempuan tidak lagi mempunyai tempat sebagai wadah 

dan jaringan perempuan dalam membangun partisipasi politiknya. Dengan 

rendahnya partisipasi politik perempuan, maka peluang untuk mendapatkan 

persamaan dalam hal politik menjadi sangat kecil. Oleh sebab itu, perjuangan 

untuk mendapatkan persamaan hak terus dilakukan oleh perempuan.  

Di Indonesia, tuntutan bagi keterwakilan politik perempuan di Indonesia 

mulai diwacanakan akhir tahun 1998. Wacana tersebut makin berkembang di 

tahun 1999 menjelang pemilihan umum. Pada Pemilu 1999 tersebut untuk 

pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan menjadi pembicaraaan 

yang dikedepankan dalam setiap kampanye yang dilakukan. Pada skala dunia, 

wacana tentang keterwakilan perempuan sudah mulai diperbincangkan pada 

saat kongres APU (Asosiasi Uni Parlemen) pada tahun 1995. Dalam kongres 

tersebut, anggota kongres menyepakati kuota 30% di parlemen untuk 

perempuan. Pasca diadakan kongres APU, diadakan pula kongres perempuan 

di Beijing pada tahun 1996. Dalam kongres ini juga disepakati kuota 30% 

bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Keputusan dan kesepakatan 

kongres APU dan Kongres Beijing kemudian menjadi landasan bagi 

penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Hasil kongres 

juga dianggap sebagai titik awal bagi perjuangan perempuan menuju 

persamaan hak dalam ranah politik.   
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Akan tetapi, hasil kongres tidak serta merta menjadi landasan bagi setiap 

Negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Umaimah Wahid dalam tulisannya 

gerakan Perempuan Affirmative action kuota 30% yang dimuat pada situs 

www.academia.edu bahwa pada level awal, di Indonesia setelah kongres 

affirmative action dan munculnya kuota 30% masih merupakan wacana, pada 

kenyataannya pemilu 1999 yang dinilai demokratis dan terbuka ternyata tetap 

tidak membawa perubahan dan peningkatan signifikan sebagaimana yang 

diharapkan dalam persoalan keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun 

saat itu jumlah partai sangat banyak, dimana memungkinkan terwakilinya 

perempuan semakin banyak, tapi nyatanya dari hasil yang diperoleh juga 

sangat mengecewakan yaitu hanya 9 persen perempuan di parlemen DPR 

Pusat, kondisi  yang lebih buruk terjadi pada level daerah (Wahid, Umaimah 

disadur dari www.academia.edu 2015).  

Pada Pemilihan Umum 2004, berbagai gerakan affirmative action kembali 

dilakukan oleh beberapa aktivis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan 

di parlemen. Salah satu puncaknya adalah pengesahan dua undang-undang, 

yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2002. Meskipun tidak spesifik 

mencantumkan presentase 30% keterwakilan perempuan tetapi penjelasan 

pasal 13 ayat 3 tercantum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan gender 

dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam 

kepengurusan partai politik di setiap tingkatan. Kemudian pada Undang-

Undang No. 12 Tahun 2003 pada pasal 65 ayat 1 secara spesifik menyebutkan 

setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon anggota 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan 

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. 

Akan tetapi, gerakan affirmative action yang bermuara pada keberhasilan 

yang ditandai dengan diputuskannya dua Undang-Undang tersebut tidak 

memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan keterwakilan 

perempuan sebagaimana yang ditunjukkan melalui hasil pemilu legislatif 

2004 yang menunjukkan keterwakilan perempuan hanya 11,09% 

dibandingkan laki-laki yang mencapai 88,9%. Dengan demikian dapat dilihat 

bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah anggota legislatif 

perempuan.  

Pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan mengalami kenaikan yaitu 

18,2%. Akan tetapi pada pemilu 2014 mengalami penurunan menjadi 17, 3%. 

Perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata hanya mampu 

menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32 

persen) di DPR, 35 kursi (26,51 persen) di DPD, dan rata-rata 16,14 persen di 

DPRD serta 14 persen di DPRD kabupaten/kota.
2
 Kondisi ini berbeda jauh 

dengan Negara-negara di Skandinavia seperti Swedia yang angka partisipasi 

politik perempuan mencapai 45%. Sementara Finlandia sebesar 42,5% dan 

Norwegia 39,6% (www.ipu.org).  

Pada kenyataannya, gerakan affirmative action hanya sebuah kebijakan bagi 

perempuan untuk ikut serta dalam kontetasi politik yang lebih terbuka. 

Affirmative action juga merupakan bentuk koreksi dan konpensasi dari 

perlakuan diskriminatif perempuan yang berakibat pada tidak terwujudnya 

                                                 
2
Kantor Berita Online Berita satu.com.diunduh dari http://www.beritasatu.com/politik/210327-

kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html pada tanggal 1 Mei 

2015.  

http://www.ipu.org/
http://www.beritasatu.com/politik/210327-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html
http://www.beritasatu.com/politik/210327-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html
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de-factoe quality seperti dijamin oleh UU Dasar 1945. Atas dasar 

pertimbangan tersebut maka diperlukan semua pihak untuk memahami 

kondisi yang sangat berbeda yang dialami perempuan di politik saat ini. Hal 

ini bukan hanya karena keinginan perempuan yang rendah namun juga  

karena tekanan budaya, sosial dan politik yang sangat mendukung laki-laki 

dan inilah yang biasa disebut sebagai budaya patriarkhi.  

Patriarkhi menjadi suatu ideologi yang menempatkan kekuasaan laki-laki 

sebagai yang utama. Efek yang ditimbulkan berhasil menyudutkan 

perempuan dan mempersempit ruang gerak hingga menjadi seluas ranah 

domestik (Demartoto, 2014).  Pada fase ini, kesetaraan gender menjadi lebih 

nyata untuk diamati.   

Pada banyak studi tentang gender yang membahas tentang kuota keterwakilan 

perempuan 30%, lebih banyak menitikberatkan pada proses hadirnya 

kebijakan affirmative action tersebut, penerapan kebijakan dan hasil yang 

didapat serta dampaknya pada dinamika politik. Hasil dari beberapa 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak perhatian akan 

pentingnya kontribusi perempuan dalam politik. Akan tetapi, ada hal yang 

lebih penting dari kebijakan affirmative action ini yaitu tentang kenyataan 

bahwa kebijakan ini belum efektif untuk dijadikan acuan dan pembelajaran 

bagi perempuan untuk berkiprah secara total dalam dunia politik. 

Belum terelasasinya kebijakan affirmative action pada kenyataannya terjadi 

karena kuatnya pengaruh budaya patriarkhi di Indonesia. Budaya patriarkhi 

ini memunculkan maskulinitas dalam setiap aspek kehidupan termasuk 

politik. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi terpinggirkan secara tidak 
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langsung. Beberapa penelitian terdahulu memnyebutkan bahwa budaya 

patriarkhi merupakan penghambat bagi munculnya perempuan dalam ranah 

publik seperti politik dan ekonomi.  

Dalam tulisan Argyo Demartoto
3
 (2014) menjelaskan bahwa budaya 

patriarkhi pada awalnya hanya ideologi yang dianut dalam sebuah keluarga 

besar. Budaya ini mengharuskan semua urusan keluarga diatur oleh laki-laki 

dan hal ini menimbulkan kepatuhan. Diawali dengan kepatuhan terhadap 

peraturan tersebut, budaya patriarkhi akhirnya dilembagakan seperti yang 

terjadi di Mesopotamia.  

Budaya patriarkhi tidak hanya pada tataran domestik, tapi juga menjangkau 

ranah publik. Kondisi ini terus berlangsung dan menghegemoni pemikiran 

perempuan yang membuat perempuan sulit keluar dari tekanan budaya yang 

mereka alami. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung mengingat 

perempuan hanya memandang dirinya sebagai warga kelas kedua (second 

sex) setelah laki-laki dan negara. Pemikiran seperti ini merupakan bentuk 

nyata yang disebut oleh Gramsci sebagai cultural hegemony (Wahid, 

Umaimah, 2004: 134). 

Cultural Hegemony menyebabkan perempuan berada pada posisi yang lemah 

di setiap pengambilan keputusan politik di dalam partai politik. Perempuan 

hanya akan berada pada urusan khusus seperti kepengurusan perempuan dan 

isu-isu perempuan. Dalam kelanjutannya perempuan tidak akan mampu 

berperan secara lebih luas karena dominasi laki-laki masih melekat. 

                                                 
3
 Tulisan Argyo Demartoto dengan judul Maskulinitas dan Partisipasi Perempuan dalam Politik di 

sampaikan pada Konferensi Nasional Sosiologi pada tanggal 20-22 mei 2014 di Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta dan dimuat pada proceeding Konferensi Nasional Sosiologi 

Universitas Gadjah mada.  
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Persaingan yang terjadi pun tidak akan mengarah pada persaingan kualitas 

kemampuan perempuan dan laki-laki tetapi dominasi laki-laki ini akan 

mengiring pada kondisi perempuan yang sudah sejak dulu hanya berkaitan 

dengan urusan keluarga dan domenstik sementara laki-laki berada pada 

urusan publik termasuk dalam hal pengambilan keputusan politik. 

Hegemoni peran laki-laki ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional namun di 

daerah justru lebih kuat. Partisipasi politik perempuan di daerah juga sangat 

dpengaruhi oleh budaya patriarkhi. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian 

Sindung Haryanto (2014) yang juga dimuat dalam proceeding Konferensi 

Nasional Sosiologi dalam Cluster 3 dengan tema Gender dan Representasi 

Politik Universitas Gadjah Mada, bahwa terdapat perbedaan kuatnya budaya 

patriarkhi yang melekat dalam tatanan hidup masyarakat elite dan akar 

rumput.  

Penelitian yang mengkaji tentang studi hambatan sosio-kultural peran politik 

perempuan etnik jawa sebagai wakil dari budaya patrilineal dan etnik 

Semende sebagai wakil budaya matrilineal ini berhasil menghimpun data 

berupa pernyataan bahwa perempuan elit etnis jawa akan cenderung aktif 

dalam politik. Sementara perempuan akar rumput etnik jawa tidak begitu 

signifikan. Berbeda dengan etnik jawa, etnik Semende menunjukkan bahwa 

perempuan di akar rumput lebih pro aktif dalam kegiatan-kegiatan publik 

sementara perempuan elitenya tidak terlalu terlihat keaktifannya.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat 

patrilineal, perempuan-perempun pada akar rumput sangat kecil angka 

partisipasinya. Sementara pada perempuan matrilineal, partisipasi dalam 
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kegiatan-kegiatan publik dilakukan terus menerus dan aktif. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan peran politik perempuan antar kedua 

etnis tersebut.  

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini hendak 

mengkaji tentang konstruksi budaya matrilineal dalam masyarakat Semende. 

Suku Semende menjadi menarik untuk diteliti karena hasil penelitian 

terdahulu yang membuktikan bahwa di akar rumput sebagai basis partisipasi, 

peran perempuan dapat dijalankan. Hal ini berkaitan dengan konsep budaya 

matrilineal yang sangat melekat pada suku Semende. Penelitian ini sendiri 

merupakan penegasan fakta dari penelitian sebelumnya tentang hambatan 

sosio cultural peran politik perempuan etnik jawa dan etnik Semende yang 

pernah dilakukan oleh Ari Darmastuti dan Sindung Haryanto. 

Pentingnya penelitian ini juga berlandaskan pada tata nilai adat Semende. 

Dalam adat Semende terdapat nilai dan konsepsi adat Seganti Setungguan 

yang dimaknai sebagai falsafah hidup lembaga adat Lampik Empat Merdike 

Dua Jurai Pasemah dan Semende. Tata nilai Seganti Setungguan berisikan 

kesetiaan terhadap nilai hidup bersama, falsafah, prasetia kehidupan yang 

mencakup sikap dan perilaku, larangan dan nilai pribadi dalam hidup 

bermasyarakat. 

Dalam hal nilai pribadi suku Semende, sebagai aset sumber daya manusia 

maka orang Semende harus mempunyai nilai pribadi yang harus 

dikembangkan. Nilai pribadi tersebut meliputi orang Semende harus pintar, 

setia, berani, penuh perhitungan dan teliti. Harus pintar diartikan bahwa orang 

Semende harus memiliki ilmu pengetahuan. Sementara setia diartikan sebagai 
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rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Berani diartikan sebagai bentuk 

sikap perlawanan dengan penuh optimisme dan menghilangkan sikap pasrah. 

Sedangkan penuh perhitungan dan teliti diartikan sebagai sikap dalam 

mengambil keputusan selalu didasari pada ketelitian dan penuh pertimbangan 

akan keputusan yang akan diambil dan dampak yang terjadi nantinya. Dalam 

tata nilai pribadi tersebut tidak terdapat batasan terhadap laki-laki dan 

perempuan.Masing-masing mempunyai hak nilai tersebut dan berkewajiban 

untuk mengembangkannya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak 

memperoleh pendidikan dan memiliki kesetaraan dalam hal mewujudkan tata 

nilai pribadi tersebut karena sifatnya yang universal. 

Berkaitan dengan ranah politik, yang sangat berhubungan dengan masalah 

publik. Seseorang dengan kapabilitas dalam bidang politik, memiliki 

keberanian dan memiliki sifat penuh perhitungan dan teliti tentu sangat 

dibutuhkan. Oleh sebab itu, terdapat ruang yang sangat luas bagi perempuan 

Semende untuk mewujudkan affirmative action 30%. Akan tetapi, kenyataan 

tidak menunjukkan hal demikian. Keterwakilan perempuan di daerah masih 

rendah. Tidak terkecuali Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai 

Kabupaten dengan tiga Kecamatan besar yang mayoritas penduduknya adalah 

suku Semende, hanya ada dua perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan (data terlampir). Adapun jumlah tersebut tidak 

termasuk perempuan Semende di dalamnya.  

Selain tata nilai adat Semende berupa nilai dan konsepsi adat Seganti 

Setungguan yang dipahami bersama oleh masyarakat suku Semende, terdapat 

pula nilai adat Tunggu Tubang sebagai satu bentuk tatanan nilai adat yang 
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sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Adat Tunggu Tubang 

secara tidak langsung menciptakan kekuatan-kekuatan perempuan dalam 

keluarga suku Semende. Kekuatan tersebut berupa kekuatan pengaturan harta 

keluarga. Kekuatan tersebut pada akhirnya memberikan peluang kepada 

perempuan dalam memberikan keputusan penting dalam keluarga ini.  

Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

apakah kontruksi budaya Semende mempunyai pengaruh dalam budaya 

politik Perempuan Semende dan bagaimana konstruksi budaya tersebut 

bekerja dalam memberikan pengaruhnya terhadap budaya politik perempuan 

Semende.   

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan berfokus pada beberapa 

pertanyaan penelitian berikut ini:  

1. Bagaimana konstruksi budaya matrilineal mempengaruhi budaya politik 

perempuan Semende? 

2. Apa yang menjadi penyebab perbedaan peranan perempuan Semende di 

tingkat tingkat elite dan akar rumput?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis hubungan konstruksi budaya matrilineal dan budaya 

politik perempuan Semende.  
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2. Menganalisis penyebab terjadinya perbedaan peranan perempuan 

Semende di tingkat elite dan akar rumput melalui pendekatan perilaku 

yang menekankan pada unsur pengaruh dalam perilaku seseorang 

sehingga mampu menegaskan mengapa angka keterwakilan perempuan 

dalam politik belum terealisasi meskipun pada suku Semende yang 

matrilineal   

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian menjadi referensi untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut, dan juga dapat bermanfaat pada pengembangan 

teori Budaya Politik yang berkaitan dengan etnisitas yang saat ini sedang 

menjadi kajian menarik berbarengan dengan munculnya konsep demokrasi 

berbasis kearifan lokal. Selain itu, pengembangan pendekatan behavioral 

dalam ilmu politik sangat diperlukan untuk menggambarkan perilaku 

politik individu sehingga mampu memberikan pengaruh yang besar dalam 

kelompoknya.  

2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

khasanah, tidak hanya kaum perempuan, tetapi juga seluruh elemen 

masyarakat, tentang budaya politik yang pada saat ini tidak lagi berada 

pada tataran publik, wilayah domestik/privat pun telah menjadi kajian 

politik 

3. Manfaat teknis/metodologis: penelitian ini merupakan usaha untuk 

menganalogikan secara korelatif budaya politik masyarakat dengan situasi 

dan gerakan perjuangan kaum perempuan.  
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II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Budaya  

 

Konsep budaya dianggap paling sulit diterjemahkan oleh kalangan akademisi 

karena konsep ini merupakan konsep yang sangat dinamis karena budaya 

akan beriringan dengan perkembangan manusia. Secara etimologis, budaya 

berasal dari bahasa sansekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari 

budhhi yang berarti budi atau akal. Budhaya atau kebudayaan diartikan 

sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal.  

Kebudayaan menurut E.B Taylor sebagaimana dikutip Soejono Soekanto 

(2013) adalah suatu konsep yang kompleks, mencakup pengetahuan 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup segala sesuatu 

yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Berdasarkan batasan ini, berarti kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang 

dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif atau mencakup segala cara-

cara atau pola-pola berpikir, merasakan (bersikap), dan bertindak. 

Sementara Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Komaruddin, 2011: 

148) membatasi kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan 
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kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk 

menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat digunakan 

untuk keperluan masyarakat. sementara rasa berkaitan dengan jiwa manusia 

yang mewujudkan segala kaidah dan nilai sosial yang perlu mengatur dan 

menjadi pedoman dalam kehidupan. Sedangkan cipta berkaitan kemampuan 

mental, kemampuan berfikir manusia sebagai kesatuan dari masyarakat dan 

mampu menghasilkan ilmu pengetahuan.  

Dijelaskan lebih lanjut oleh Soekanto (2013) bahwa pada intinya manusia 

mempunyai sisi material dan spiritual dalam kehidupannya. Dari sisi material 

manusia tersebut terdapat karya yang diartikan sebagai kemampuan manusia 

untuk menghasilkan benda ataupun yang lainnya yang berwujud benda. 

Sedangkan sisi spiritual manusia terdapat cipta yang menghasilkan ilmu 

pengetahuan dan karsa yang menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, 

kesopanan, hukum dan rasa yang mengahasilkan keindahan.  

Raymond Williams dalam James Lull (1998) sendiri mendefinisikan budaya 

sebagai suatu cara hidup tertentu yang dibentuk oleh nilai tradisi, 

kepercayaan, objek material dan wilayah (territory). Budaya adalah suatu 

ekologi yang kompleks dan dinamis dari orang atau benda. Pandangan ini 

kemudian berkembang seiring dengan perkembangan manusia, budaya juga 

dapat diartikan sebagai konteks yang berarti segala sesuatu yang dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari termasuk segala sesuatu yang disosialisasikan 

terhadap anak-anak. Hal ini menggiring perspektif masyarakat tentang budaya 

bahwa tidak ada budaya yang inheren lebih unggul dari kehidupan lain.  
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Kebudayaan juga pada intinya merupakan serangkaian aturan-aturan, 

petunjuk, rencana strategis yang terdiri dari serangkaian model-model 

kognitif yang dipunyai manusia dan digunakan secara selektif dalam 

menghadapi lingkungannya yang terwujud dalam tingkah laku dan 

tindakannya. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kebudayaan 

merupakan alat kontrol bagi tindakan sosial manusia dan menjadi landasan 

bagi manusia dalam mewujudkan tingkah lakunya dan ini yang disebut 

sebagai interprestasi pengalaman manusia
4
.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan pada 

intinya merupakan pengetahuan yang kognitif yang berasal dari hasil karya, 

rasa dan cipta masyarakat tentang benda, kepercayaan, moral, hukum dan 

adat istiadat yang dapat dijadikan rujukan bagi penafsiran akan perilaku sosial 

di masyarakat.  

Kesimpulan di atas belum cukup menjelaskan tentang kebudayaan karena 

rumitnya dalam memetakan fokus dari inti kebudayaan. Oleh sebab itu, dua 

antropolog yaitu Krober dan Kluckho
5
 berusaha memetakan keberagaman 

definisi budaya menjadi enam pemahaman pokok kebudayaan berikut ini:  

1. Kebudayaan didefinisikan secara deskriptif cenderung melihat budaya 

sebagai totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial 

sekaligus menunjukkan sejumlah ranah atau bidang kajian yang 

membentuk budaya  

                                                 
4
Desi Misnawati. 2010. Modul Sistem Sosial Budaya Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Baturaja. 
5
Di sadur dari buku Politik Explore karangan Efriza tahun 2012. Dalam buku ini Efriza hanya 

menjelaskan sedikit tentang konsep budaya. Akan tetapi, Efriza menampilkan  klasifikasi 

budaya menurut Krober dan Kluckhon yang memudahkan dalam memahami konsep 

budaya.  
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2. Sementara kebudayaan didefinisikan secara historis cenderung melihat 

budaya sebagai warisan yang dialihturunkan dari generasi ke generasi 

berikutnya.  

3. Dalam definisi secara normatif dapat diambil dua bentuk. Pertama, budaya 

adalah sebuah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola perilaku dan 

tindakan yang konkrit. Kedua, menekankan pada peran dari nilai aturan 

tersebut tanpa mengacu pada perilaku.  

4. Budaya dalam definisi psikologis cenderung memberikan tekanan pada 

peran budaya sebagai piranti pemecahan masalah yang membuat orang 

bisa berkomunikasi, belajar atau memenuhi kebutuhan material maupun 

emosionalnya.  

5. Budaya dalam definisi struktural menunjuk pada hubungan atau 

keterkaitan antara aspek-aspek yang terpisah dari budaya sekaligus 

menyoroti fakta bahwa budaya abstraksi yang berbeda dari perilaku 

konkrit.  

6. Sedangkan budaya dalam definisi genesis cenderung melihat budaya lahir 

dari interaksi antar manusia dan tetap bisa bertahan karena ditransmisikan 

dari satu generasi ke generasi lain. Definisi ini melihat asal-usul budaya 

dan melihat bagaimana budaya masih tetap eksis dan tetap bertahan.  

1. Unsur Kebudayaan  

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat 

penting untuk memahami kebudayaan manusia, Kluckhon dalam bukunya 

yang berjudul Universal Categories of Culture sebagaimana dijelaskan 

oleh Soekanto (2013) membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua 
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bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat 

pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat 

perkotaan.  

Beberapa tokoh antropolog megutarakan pendapatnya tentang unsur-unsur 

yang terdapat dalam kebudayaan, Bronislaw Malinowski (Ranjabar, 2006)   

mengatakan ada 4 unsur pokok dalam kebudayaan yang meliputi:  

a. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para 

anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam 

sekelilingnya.  

b. Organisasi ekonomi  

c. Alat- alat dan lembaga atau petugas- petugas untuk pendidikan  

d. Organisasi kekuatan politik.  

Sementara itu Melville J. Herkovits (Ibid, 2006) mengajukan unsur-unsur 

kebudayaan yang terangkum dalam empat unsur:  

a. Alat-alat teknologi  

b. Sistem Ekonomi  

c. Keluarga  

d. Kekuasaan politik. 

Dari beberapa unsur kebudayaan di atas, esensinya budaya merupakan 

gabungan dari beberapa unsure atau sistem yang menjadi masukan dari 

suatu budaya. Sistem-sistem tersebut menjadi masukan bagi budaya dan 

membentuk budaya yang kemudian menjadi pedoman masyarakat dalam 

berperilaku. Sistem tersebut adalah sistem bahasa, sistem teknologi dan 

pengetahuan, ekonomi, organisasi sosial, religi serta kesenian. Sistem 
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tersebut mendukung kerja budaya sehingga budaya menjadi sesuatu yang 

kompleks yang berisi cipta, rasa dan karsa manusia.  

Pada penelitian ini, sistem yang menjadi acuan dalam memahami 

konstruksi budaya adalah sistem kekerabatan. Pada awalnya sistem 

kekerabatan terbentuk karena pola dalam masyarakat primitif yang mulai 

berubah. Dalam pandangan masyarakat primitif, anak-anak yang mereka 

lahirkan hanya megenal Ibunya dan hal ini kemudian melahirkan sistem 

matriarkhat (Koentjaraningkat, 2002:85). Akan tetapi hal ini kemudian 

berubah saat terjadi upaya bagi laki-laki untuk merebut kekuasaan 

keluarga yang dahulunya berada ditangan perempuan sebagai Ibu.  

Pada perkembangannya, perebutan kekuasaan dalam keluarga semakin 

dipatenkan dengan upaya-upaya pendukung agar mampu melanggengkan 

sistem tersebut. Pada akhirnya, meskipun kekuasaan laki-laki masih begitu 

kuat dalam keluarga, tidak serta merta hal ini membatasi bagaimana anak-

anak mereka berinteraksi di masyarakat.  

Sistem kekerabatan yang terbangun di masyarakat pada kenyataannya 

terbentuk karena sistem perkawinan dalam kelompok mereka. Bagaimana 

pembatasan jodoh perkawinan dan pembatasan pola perkawinan akan 

berpengaruh pada pola kekerabatan yang terbentuk. Beberapa ahli 

menegaskan bahwa sistem perkawinan yang berdampak pada sistem 

kekerabatan akan berdampak juga pada pola pertahanan hidup dalam 

kelompok sehingga munculnya kemudian sistem pewarisan sebagai upaya 

dalam mempertahankan sumber daya dalam kelompok-kelompok 
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kekerabatan tersebut. Ketiga sistem ini secara tidak langsung telah 

mempengaruhi pola interaksi masyarakat dan hal inilah yang dimaksud 

dengan konstruksi budaya dalam penelitian ini.  

2. Budaya Politik  

Apabila melihat budaya dalam konteks politik, hal ini berkaitan dengan 

sistem politik yang dianut suatu negara beserta segala unsur (pola bersikap 

& pola bertingkah laku) yang terdapat di dalamnya. Budaya politik adalah 

salah satu komponen dalam sistem politik yang diinternasilasikan ke 

dalam kesadaran, perasaan dan evaluasi masyarakatnya. Budaya politik 

dapat dipandang sebagai landasan sistem politik yang memberi jiwa atau 

warna pada sistem politik dan sekaligus memberikan arah pada peran-

peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. 

Budaya politik (political culture) dalam pandangan Efriza (2012) 

merupakan salah satu dorongan utama lain dalam literatur ilmu politik. 

Konsep budaya politik menempatkan peran yang penting bagi seorang 

individu sebagai anggota komunitas politik dalam hal ini masyarakat atau 

bangsa. Dengan demikian, unit analisis dalam konsep budaya politik 

adalah tingkah laku individu. Konsep budaya politik akan selalu berkaitan 

dengan sosialisasi politik sebagai upaya untuk mengetahui orientasi dari 

pemahaman politik masyarakat sehingga transfer nilai politik dapat diukur 

perkembangannya. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Almond dan Verba (1984) bahwa budaya 

politik bukanlah suatu kebudayaan modern, tetapi kombinasi antara 

kebudayaan modern dan tradisional dan keduanya menjelaskan yang mana 
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yang modern dan mana yang tradisional sehingga memunculkan budaya 

politik yang mengarah pada faktor kultur ketiga yang didalamnya terdapat 

kebudayaan majemuk yang didasarkan pada komunikasi dan persuasi, 

budaya konsesus dan suatu culture yang mengizinkan berlangsungnya 

perubahan sekaligus melunakkan dan inilah yang disebut budaya politik.  

Definisi di atas menjelaskan esensi budaya politik berdasarkan perubahan 

yang terjadi, sementara dalam pandangan secara umum budaya politik 

diartikan sebagai serangkaian sistem yang didalamnya terdapat keyakinan, 

simbol-simbol dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi peristiwa 

politik tertentu terjadi. 

Selain itu, budaya politik juga berkiatan dengan orientasi politik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Almond dan Verba (1984) yang 

menjelaskan bahwa budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang 

khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, 

dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem 

tersebut. Sedangkan Mochtar Masoed dan Colin Mac (Efriza, 2012: 90) 

menyebutkan bahwa budaya politik merupakan pola tingkah laku individu 

dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para 

anggota suatu sistem politik. 

Orientasi individu dalam budaya politik dijelaskan oleh Almond dan 

Verba (1984) berupa beberapa komponen, yaitu komponen orientasi 

kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif. Orientasi kognitif adalah 

orientasi yang dapat diukur melalui pengetahuan dan keyakinan tentang 

sistem politik. Orientasi kognitif menilai tingkat pengetahuan seseorang 
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mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, 

kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang 

dimiliki oleh sistem politiknya.  

Dalam pandangan Carpini dan Keeter (Ishiyama, 2013: 341) menunjukkan 

bahwa mobilisasi kognitif menimbulkan konsekuensi bagi berbagai bentuk 

keterlibatan politik. Masyarakat dengan level pengetahuan politik yang 

tinggi tak hanya lebih toleran terhadap masyarakat dengan preferensi 

politik yang berbeda, tetapi juga lebih mampu mengidentifikasi preferensi 

politiknya sendiri dan cara pandang masyarakat yang menyesuaikan diri 

dengan pandangan partai politik atau politisi. Pada intinya, pengetahuan 

politik masyarakat memungkinkan mereka untuk melakukan partisipasi 

secara efektif.  

Sedangkan orientasi afektif merupakan Suatu orientasi yang menunjuk 

kepada aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu terhadap 

sistem politik. Orientasi afektif melihat apakah secara individual mereka 

menerima atau menolak sistem politik tersebut. Orientasi ini dianggap 

sebagai syarat terbentuknya partisipasi politik. Hal ini berkenaan dengan 

dengan kecakapan diri yang mendorong diri sendiri untuk mampu 

berpendapat mengenai politik meskipun tanggapan mereka tidak dapat 

dijadikan landasan pada pengambilan keputusan.  

Sementara orientasi evaluatif adalah Suatu orientasi yang berkaitan dengan 

penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, selain itu juga 

menunjukkan pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-

pertimbangan politik tentang kinerja sistem politik. 
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Orientasi ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan seseorang pada 

lembaga-lembaga politik sebagai saluran politik yang dapat mereka 

gunakan untuk menyuarakan kepentingan mereka. Orientasi evaluatif 

menunjukkan bahwa seseorang telah mampu mengidentifikasikan dirinya 

sebagai aktor dalam politik dan memposisikan dirinya sebagai suatu 

keterwakilan yang nyata.  

Definisi budaya politik di atas, menampilkan suatu pemahaman konsep 

yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. 

Orientasi politik pada intinya tidak akan terlepas dari faktor individual, 

namun yang lebih penting adalah berorientasi pada kesejahteraan yang 

diartikan sebagai orientasi sistem. Dengan demikian semakin jelas benang 

merah antara perilaku politik dan budaya politik yang diawali dengan 

sikap atau orientasi akan suatu struktur politik.  

Karena hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem 

kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan 

sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka 

kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subyektif  bagi 

politik, karena kebudayaan politik hanya merupakan salah satu aspek dari 

kehidupan politik, maka jika ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik 

suatu bangsa secara bulat dan utuh, maka dituntut melakukan penelaahan 

terhadap sisi yang lain. Dijelaskan pula oleh Almond dan Verba (1984) 

guna mengidentifikasi orientasi dari tingkah laku politik masyarakat maka 

masyarakat mengidentifikasikan dirinya terhadap simbol-simbol dan 

lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. 
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Dalam pandangan Alfian sebagaimana dikutip oleh Efriza (2012) 

menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan 

langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti 

luas. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat 

mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik yang terbentuk 

dalam diri seseorang, biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari 

nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial 

budaya dan agama. Selain itu, Alfian juga menempatkan faktor lingkungan 

budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang 

disamping sejumlah faktor lainnya. 

Albert Widjaya (1988), menggunakan konsep budaya politik tidak jauh 

berbeda dengan konsep ideologi, walaupun ia menyadari bahwa istilah 

ideologi termasuk didalamnya sistem kepercayaan dan nilai-nilai 

merupakan bagian dari budaya politik yang hampir selalu berkaitan 

dengan percaturan atau persaingan kekuasaan. Pada umumnya istilah 

ideologi dipakai untuk mencerminkan suatu pandangan hidup atau sikap 

mental, yang biasanya mengandung seperangkat pandangan serta sikap-

sikap dan nilai-nilai atau suatu orientasi berfikir tentang manusia dan 

masyarakat. Lebih jauh Albert Widjaya (1988) menilai bahwa budaya 

politik adalah aspek aspek sistem nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, 

adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui oleh 

sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional 

untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. 
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Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generika. 

Pertama menekankan pada isi atau materi budaya politik yang dapat 

dijumpai pada studi tentang doktrin, seperti sosialisme, demokrasi atau 

nasionalisme. Kedua, aspek generika, menganalisis bentuk, peranan, dan 

ciri-ciri budaya politik, apakah budaya politiknya militant, utopis, terbuka 

atau tertutup. Pada aspek generikanya dari budaya politik, dapat dilihat 

dari hakekat, bentuk dan peranannya. Hakekat atau ciri-ciri pokok dari 

budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip-prinsip dasar 

yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup yang berisi nilai-nilai 

pragmatis atau utopis (Efriza, 2012: 96).  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya politik merupakan sikap 

dan orientasi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu sistem 

politik yang bermuara pada suatu bentuk perubahan. Berkaitan dengan 

orientasi, Almond (1984) mencatat bahwa aspek lain yang menentukan 

orientasi politik seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan rasa 

percaya (trust), dan permusuhan (hostility). Rasa percaya dan permusuhan 

dari seseorang atau sekelompok orang dalam realitas sosial berwujud 

dalam bentuk kerjasama yang didasari kepercayaan dan dapat pula 

berwujud konflik yang diakibatkan oleh adanya permusuhan antara 

kelompok-kelompok tersebut. Perwujudan dari rasa percaya dan 

permusuhan ini merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya 

mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama 

dengan kelompok lain. Sebaliknya kelompok-kelompok yang bekerjasama 

ada kalanya memungkinkan timbulnya konflik.Dengan demikian, 
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kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat, tetapi 

juga merupakan ciri budaya politik. 

Budaya politik masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh struktur politik, 

sedangkan daya operasional struktur ditentukan oleh konteks kultural 

tempat struktur itu berada. Kalau dicermati dari segi fungsinya secara 

keseluruhan, budaya politik bertujuan untuk mencapai dan memelihara 

sistem politik yang demokratis. Karena budaya politik dapat berfungsi 

dengan baik, pada prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antar 

budaya itu dengan struktur politiknya. Disinilah letak parameter yang 

menentukan tingkat kematangan budaya politik suatu bangsa, apakah 

struktur politik yang mereka dambakan dapat berjalan secara serasi dengan 

berfungsinya budaya politik dari bangsa yang bersangkutan. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa budaya politik suatu 

masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh 

kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena 

kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar 

nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontrak antar 

budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan 

pengembangan budaya politik bangsa. 

Lebih jauh lagi, penelitian yang dikembangkan oleh Almond dan Verba 

(1984) tentang budaya politik mengarah pada pengelompokkan tipe-tipe 

kebudayaan politik. Adapun tipe-tipe kebudayaan politik tersebut adalah 

sebagai berikut:  
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a. Kebudayaan subyek parokial (The parochial-subject culture) terjadi 

pada masyarakat dimana terdapat sebagian besar yang menolak 

tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kerukunan desa atau otoritas 

feodal. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam sistem yang lebih 

kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat 

kompleks. Kebudayaan politik parokial yang menuju hubungan politik 

subyek/kaula dapat dimantapkan pada sebuah titik tertentu dengan 

menghasilkan perpaduan politik, psikologi dan kultural yang berbeda-

beda. Perpaduan dalam titik keseimbangan/keharmonisan akan 

memberi manfaat besar terhadap stabilitas dan penampilan sistem 

politiknya. Orientasi kebudayaan politik parokial dan orientasi subyek 

telah melunakkan orientasi keterlibatan dan aktivitas individu dalam 

politik. Pada tipe ini kegiatan politik hanyalah salah satu bagian yang 

penting. Selain itu juga berakibat pada upaya membatasi komitmen 

terhadap kegiatan politik. Kedua orientasi tersebut tidak saja 

berdampingan dengan orientasi peserta, tetapi juga menerabas dan 

memodifikasi orientasi peserta. 

b. Kebudayaan Subyek Partisipan (Subyect Participant Culture) terjadi 

pada masyarakat peralihan dari budaya politik subyek ke budaya 

politik partisipan. Prioritas peralihan dari subyek ke partisipasi akan 

cenderung mendukung pembangunan dan memberikan dukungan yang 

besar terhadap sistem politik. Manakala budaya subyek partisipan ini 

berlangsung relatif lama, kultur subyek partisipan itu dapat mengubah 

karakter sub-budaya subyek. Hal ini terjadi karena dalam kondisi 
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saling berebut pengaruh antara orientasi demokrasi dan otoritarian. 

Dengan demikian mereka harus mampu mengembangkan sebuah 

bentuk infrastruktur politik mereka sendiri yang berbeda. Meskipun 

dalam beberapa hal tidak dapat mentransformasikan sub-kultur subyek 

ke arah demokrasi, mereka dapat mendorong terciptanya bentuk-

bentuk perubahan. 

c. Kebudayaan Parokial Partisipan (The parochial participant culture) 

terjadi pada masyarakat/negara yang relatif masih muda/negara 

berkembang. Pada tatanan ini terlihat Negara itu sedang giatnya 

melakukan pembangunan, termasuk pembangunan kebudayaan. 

Norma-norma yang biasanya diperkenalkan bersifat partisipatif, yang 

berusaha meraih keselarasan dan keseimbangan, sehingga mereka 

lebih banyak menuntut budaya partisipan. Masalahnya bagaimana 

dengan kondisi masyarakat yang sedang berkembang dapat 

dikembangkan orientasi terhadap masukan dan keluaran secara 

simultan. Pada kondisi ini sistem cenderung ke arah otoritarianisme, 

sedang pihak lain ke arah demokrasi. Struktur untuk bersandar, tidak 

ada, sementara itu birokrasi tidak dapat berdiri atas kepentingan 

masyarakat, bahkan infrastrukturnya tidak berakar pada warga negara 

yang kompeten dan bertanggungjawab. 

d. Kebudayaan Parokial Subyek Partisipan
6
 (Civil Culture) menekankan 

pada partisipasi rasional dalam kehidupan politik digabungkan dengan 

adanya kecenderungan politik parokial dan subyek warganengara 

                                                 
6
Tipe budaya politik ini merupakan tipe budaya politik campuran (Mixed Political Culture) yang 

disadur dari buku Political Explore karangan Efriza tahun 2012 halaman 124.  
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maka menjadikan sikap-sikap tradisional dan penggabungannya dalam 

orientasi partisipan yang mengarah pada suatu budaya politik dengan 

keseimbangan aktivitas politik, keterlibatan dan adanya rasionalitas 

serta kepasifan, tradisionalitas dan komitmen terhadap nilai-nilai 

parokial.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik berkaitan 

orientasi individu terhadap tata nilai, simbol yang merupakan perwujudan 

dari suatu sistem. Orientasi yang dikembangkan selanjutnya mengarah 

pada orientasi sistem/kelompok yang bemuara pada suatu bentuk 

perubahan dari perilaku politik individu maupun kelompok. 

B. Perempuan dan Gender  

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis dalam bukunya 

Zaitunah Subhan (2004) Perempuan berasal dari kata empu yang artinya 

dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita 

keperempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan 

dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang 

dinafsui atau merupakan objek nafsu. Jadi secara simbolik mengubah 

penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek menjadi 

subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want atau men 

dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut 

mempunyai arti like, wish, desire, aim. Kata want dalam bahasa Inggris 
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bentuk lampaunya wanted. Jadi, wanita adalah who is being wanted 

(seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.
7
 

Para ilmuan seperti Plato (Muthahari, 2000) mengatakan bahwa perempuan 

ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih 

lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya 

perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut 

pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi 

atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, 

perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya 

lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan 

perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai 

sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan 

bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Perbedaan fisiologis 

yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur 

kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi 

serta pengaruh pendidikan dan hal inilah yang kemudian memunculkan istilah 

gender di masyarakat.  

Istilah gender sendiri digunakan pertama kali pada tahun 1890 guna 

menunjukkan suatu kepercayaan terhadap kesamaan dalam konteks seksual 

dan komitmen untuk menghapuskan dominasi dalam masyarakat, dimana 

perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dominasi ini 

mengakibatkan adanya kesenjangan terhadap peran perempuan dan laki-laki, 

serta diskriminasi pada hak-hak tertentu. 

                                                 
7
Kamus Besar Bahasa Indonesia.Hal. 448 
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Gender dalam padangan Natsir sebagaimana dikutip oleh Herlina Dyah 

Kuswanti (2009) dalam buku Gender and Politics diartikan sebagai 

pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan, 

yang ditetapkan oleh masyarakat serta budaya. Lebih lanjut dikemukakan 

oleh Haspels dan Suriyasarn (2005), gender adalah sebuah variabel sosial 

untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan 

peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan. 

Gender bukan kodrat atau ketentuan Tuhan. Keyakinan bahwa laki-laki kuat, 

kasar dan rasional sementara perempuan diartikan sebagai sosok yang lemah 

dan emosional merupakan hasil sosialisasi melalui sejarah panjang. Karena 

pada kenyataannya ada beberapa perempuan yang kuat, kasar, rasional dan 

ada pula laki-laki yang lembut dan emosional. 

Dalam pandangan masyarakat tradisional, laki-laki dianggap memiliki peran 

sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas pencarian nafkah 

dan perempuan hanya menjadi bagian privat sepertin urusan rumah dan 

mengurus anak-anak. Pandangan ini tidak berubah meskipun sekarang sudah 

banyak perempuan yang bekerja di sektor publik. 

Pandangan ini berkaitan dengan faktor culture sehingga perspektif gender 

melihat perempuan hanya menjadi subordinasi pada sektor publik. Sementara 

dalam kaitannya dengan faktor biologis, perspektif gender melihat bahwa 

faktor perbedaan secara biologis dapat bermakna politis, ekobiologis, normis 

dan sosial pada saat tatanan masyarakat mengenal pembagian kerja secara 

hierarkis antara perempuan dan laki-laki. Faktor kultural yang 

ditransformasikan bersama dengan hierarkis antara perempuan dan laki-laki 
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ke dalam masalah sosial dan politik pada akhirnya akan menyebabkan 

subordinasi perempuan oleh laki-laki baik di sektor publik maupun domestik. 

Dengan demikian, culture menjadi simbol dalam penajaman perbedaan 

biologis. 

Pemikiran seperti ini menyebabkan Bronislaw Malinowski (Dinara, 2009: 

386) menyimpulkan bahwa sistem kebudayaan masyarakat memungkinkan 

perempuan berada pada sisi subordinasi meskipun perempuan sudah berperan 

ganda. Akan tetapi dalam penelitian Moad di Samoa sebagaimana dikutip 

Dinara (Siti Hariti Sastriyani, 2009) menunjukkan posisi perempuan setara 

dengan laki-laki karena bisa saja Culture setempat memungkinkan untuk 

memiliki lebih dari satu pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa culture 

masyarakat memungkinkan perempuan berperan seperti halnya laki-laki lebih 

disebabkan sistem sosial budaya masyarakat yang melingkupinya. Artinya 

kesenjangan gender sangat dipengaruhi oleh budaya tempat mereka berada.  

Dalam memahami konsep gender ada beberapa hal yang perlu dipahami, 

antara lain: 

a. Ketidakadilan dan diskriminasi gender 

Merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial 

dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem 

tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan 

dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap 

dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-

undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan 
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yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai 

struktur yang ada dalam masyarakat. 

Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran 

yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk 

yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-

laki. Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi itu meliputi:  

1) Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang 

mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di 

Negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, 

eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat 

dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang 

hanya memfokuskan pada petani laki-laki. 

2) Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis 

kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis 

kelamin lainnya. Ada pandangan yang menempatkan kedudukan 

perempuan lebih rendah daripada laki-laki.  

3) Stereotype merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali 

bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan pada 

salah satu jenis kelamin tertentu.  

4) Kekerasan (violence), artinya suatu serangan fisik maupun serangan 

non fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang 

mengalami akan terusik batinnya.  
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5) Beban kerja (double burden) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi 

dan ketidak-adilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban 

lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.  

b. Kesetaraan gender 

 Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan 

siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. 

Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara 

perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender 

harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan 

berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan 

perbedaan peranan yang terjadi pada masyarakat secara umum yang terbentuk 

secara perlahan karena pengaruh budaya setempat. Gender akan 

mempengaruhi pola pikir masyarakat tertutama mereka yang mereka 

termarginalkan karena mengartikan konsep gender melalui cara yang berbeda.  

Dalam penelitian ini, perempuan juga akan diamati melalui kelompok-

kelompok tertentu. Perempuan dibedakan dalam dua bentuk kelompok. 

Kelompok pertama adalah perempuan yang mempunyai kelebihan dalam hal 

kepandaian, kekayaan dan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengontrol 

orang lain. Sementara kelompok kedua adalah kelompok perempuan yang 

termasuk dalam kategori kelompok biasa dan bukan pemimpin dari suatu 

kelompok tertentu. 
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Dalam memahami pembagian kelompok tersebut, akan dijelaskan melalui 

teori elite dan akar rumput di bawah ini.  

C. Konsep Elite dan Akar Rumput (grassroorts)  

Elite dalam pengertian sederhana merupakan minoritas yang efektif dan 

bertanggung jawab. Efektif yang dimaksudkan adalah pasca pelaksanaan 

kegiatan yang terkait dengan kepentingan dan perhatian kepada orang lain 

dimana golongan elite itu berada.  

Dalam pandangan Pareto (Varma, 2007: 200), setiap masyarakat diperintah 

oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang 

diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang 

penuh. Dengan kata lain, mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan 

adalah yang terbaik dan mereka inilah yang disebut sebagai elite.  

Konsep ini, menjadi titik ukuran bahwa terjadi lapisan-lapisan dalam 

masyarakat, sehingga Pareto kemudian membagi masyarakat kedalam dua 

kelas.  

1. Lapisan atas (elite) yang terbagi ke dalam elite yang memerintah 

(governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing 

elite)  

2. Lapisan yang lebih rendah, yaitu non elite.  

Selain Pareto, seorang sosiolog dan psikolog Gaetano mosca (1858-1941) 

mengembangkan konsep teori elite dengan teori pergantian elite. Dalam 

pandangan Mosca dalam masyarakat modern sekalipun akan selalu muncul 

dua kelas masyarakat, yiatu kelas yang memerintah dan diperintah. Kelas 

yang pertama jumlahnya lebih sedikit dan memegang semua fungsi politik, 
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memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang 

didapatkan dari kekuasaan tersebut. Sementara kelas kedua jumlahnya lebih 

besar yang diatur dan dikontrol oleh kelas pertama. Kelas kedua biasanya 

merupakan mensuplai kebutuhan kelas pertama dalam hal mendukung kinerja 

organisme politik yang ada.  

Menurut Mosca, semakin besar suatu masyarakat politik, maka akan semakin 

kecil proporsi yang memerintah untuk di atur dan akan semakin sulit bagi 

kelompok mayoritas untuk mengorganisir reaksi mereka terhadap kelompok 

minoritas tersebut. Hal ini yang kemudian menyebabkan munculnya istilah 

pergantian elite yang pada intinya dipengaruhi oleh kecapakapan untuk 

memimpin dan bagaimana menjalankan kontrol politik.  

Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya yang bukan bagian dari 

kelompok elite adalah kelompok non elite yang didefinisikan sebagai 

masyarakat tingkat bawah. Kelompok non elite ini juga dapat disebut sebagai 

sekelompok orang biasa, bukan pemimpin kelompok dalam organisasi 

tertentu. Pengertian ini mengarah pada pengertian Grass roots yang merujuk 

pada suatu kelompok orang yang terdapat pada lapisan bawah atau rakyat. 

Grass roots sendiri dialihbahasakan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia 

menjadi akar rumput. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa elite merupakan penegasan 

pada suatu kelompok tertentu yang memiliki kelebihan dalam hal kepandaian, 

kekayaan, dan bidang tertentu serta mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi dan mengontrol orang lain atau kelompok yang lebih besar. 
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Contohnya seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi, seseorang 

dengan peranan yang luas di masyarakat dan mampu memberikan pengaruh 

pada sebagaian besar masyarakat serta memiliki kedekatan pada poros 

kekuasaan. Kriteria ini condong pada seorang tokoh di masyarakat, seperti 

ketua suatu kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok lainnya. 

Sedangkan akar umput merupakan kelompok masyarakat yang berada pada 

lapisan bawah atau rakyat, yang juga memiliki makna rakyat biasa, bukan 

bangsawan atau hartawan.  

D. Kerangka Pikir  

Budaya merupakan alat kontrol bagi tindakan sosial manusia dan menjadi 

landasan bagi manusia dalam mewujudkan tingkah lakunya dan merupakan 

interperprestasi pengalaman manusia. Budaya juga merupakan serangkaian 

aturan-aturan, petunjuk, resep, rencana strategis yang terdiri dari serangkaian 

model kognitif yang dipunyai manusia dan digunakan secara selektif dalam 

menghadapi lingkungannya yang terwujud dalam tingkah laku dan 

tindakannya. Sementara itu, konstruksi budaya adalah pondasi awal dari 

munculnya budaya sebagai pedoman hidup bermasyarakat.  

Penelitian ini akan mengacu pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh 

Sindung Haryanto (2014) tentang hambatan sosio kultural peran politik 

perempuan etnik jawa dan etnik Semende. Penelitian sebelumnya 

menjelaskan bahwa terdapat perbedaan peran politik perempuan di tingkatan 

elite dan akar rumput. Peran politik perempuan yang tinggi terjadi pada 

perempuan elite di etnik jawa sementara peran politik perempuan pada etnik 

Semende justru lebih tinggi pada perempuan akar rumput. Oleh sebab itu, 
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penelitian ini akan mengarah pada bagaimana konstruksi budaya Semende 

mempengaruhi tingkat peran politik perempuan Semende di tingkat elite dan 

akar rumput. 

Konstruksi budaya Semende akan dilihat dari sistem perkawinan, sistem 

kekerabatan dan sistem pewarisan. Sistem-sistem ini akan menjelaskan 

bagaimana setiap simbol dan nilai adat yang dijadikan pedoman dalam 

masyarakat Semende mampu mempengaruhi peran politik perempuan 

Semende. Konstruksi budaya ini juga akan mengarahkan orientasi budaya 

politik yang dilihat dari orientasi individu dan orientasi sistem.  

Orientasi budaya politik ini akan dilihat dari beberapa aspek spesifik budaya 

politik berupa kecakapan politik, kepercayaan politik, kepentingan dan 

pengetahuan politik dan partisipasi politik. Kecakapan politik terkait dengan 

ekspresi perasaan memiliki kekuatan dalam kaitannya dengan suatu sistem 

politik. Kecakapan politik merupakan komponen paling penting dari budaya 

politik karena kecakapan dianggap syarat terpenting bagi terbentuknya 

pastisipasi politik. Ukuran kecakapan politik cenderung membedakan antara 

kecakapan politik internal dan eksternal. Kecakapan politik internal mengacu 

kepada lokus kontrol internal yaitu perasaan bahwa seseorang memiliki 

ketrampilan dan sumber daya yang cukup untuk memahami sepenuhnya apa 

yang terjadi dalam suatu sistem politik. Sedangkan dimensi kecakapan politik 

eksternal mengacu pada ekspektasi bahwa para pembuat keputusan politik 

akan bertindak responsif terhadap tuntutan mereka. Dan kedua dimensi ini 

tidak pernah berjalan bersamaan. 
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Kemudian kepercayaan politik yang muncul pasca adanya kecakapan politik 

mengarah pada perasaan warga negara mempunyai kepercayaan terhadap 

isntitusi politik. Tingkat kepercayaan politik dapat dilihat sebagai suatu 

bentuk dukungan yang tersebar di masyarakat. Sementara itu, kepentingan 

dan pengetahuan tentang politik mengarah pada keaktifan warga negara untuk 

memperhatikan perkembangan politik dan hal ini dilakukan terus menerus 

dengan memberikan waktu terbaik mereka untuk mengembangkan politik 

agar menjadi lebih baik. Dalam hal ini, keterlibatan kognitif merupakan 

esensi terpentingnya. 

Setelah kecakapan politik kemudian kepercayaan politik dan mengarah pada 

kepentingan dan pengetahuan politik, yang terakhir yaitu partisipasi politik. 

Partisipasi politik tidak hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu 

namun juga mampu menyampaikan informasi mengenai kebutuhan dan 

preferensi mereka kepada para pengambil keputusan politik. Dan sebagian 

partisipasi politik dipengaruhi oleh sumber daya. 

Melalui aspek spesifik budaya politik ini akan dipetakan beberapa 

permasalahan yang terkait peran politik perempuan yang diawali dengan 

melihat peta konstruksi budaya Semende. Konstruksi budaya Semende ini 

akan diarahkan pada persepsi masing-masing perempuan Semende, baik 

perempuan di elite maupun perempuan di akar rumput. Hal ini akan 

memberikan gambaran perbedaan peranan perempuan di elite dan akar 

rumput.  

Adapun kerangka pikir dapat dilihat dalam bagan di bawah ini: 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian  

 

Metode riset yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana pada 

metode penelitian ini dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau 

kedalaman atas sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan sebuah 

bentuk pendekatan interpretif yang membuat sebuah interpretasi dari apa 

yang dilihat, didengar, dan dipahami. Interpretasi tidak bisa dipisahkan dari 

latarbelakang, sejarah, konteks, dan pemahaman sebelumnya (Creswell, 2009: 

176). 

Penelitian dengan metode kualitatif merupakan suatu cara untuk penggalian 

dan pemahaman makna individu atau kelompok yang berasal dari suatu 

permasalahan manusia dan sosial, di mana proses penelitiannya terkait 

dengan pemunculan pertanyaan dan prosedur, data yang di peroleh dari suatu 

keadaan partisipan tertentu, membangun analisis data secara induktif dari 

tema-tema yang khusus menuju sesuatu yang bersifat umum, dan peneliti 

membuat intepretasi makna yang berasal dari data yang diperoleh dari 

lapangan (Creswell, 2009:4).  

Pendekatan kualitatif juga memeriksa sebuah isu yang berhubungan tindakan 

individu, dengan cara mengumpulkan cerita-cerita dari individu dengan 
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menggunakan sebuah pendekatan naratif di mana seorang individu 

diwawancarai pada masa tertentu guna mengetahui pengalaman sebenarnya 

individu (Ibid, 2009: 18).  

Dalam menganalisis topik kajian dengan metode kualitatif (qualitative 

method) diharuskan melalui alat bantu pemahaman seperti cerita, mitos, dan 

tema. Alat-alat ini akan membantu untuk memahami bagaimana orang 

memaknai pengalamannya, karena metode kuanlitatif tidak tergantung pada 

analisis statistik untuk mendukung sebuah intepretasi tetapi lebih 

mengarahkan para peneliti untuk membuat sebuah pernyataaan retoris atau 

argument yang masuk akal mengenai temuannya  

Menurut Lexy Moleong (2012) terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai 

alasan pemilihan metode penelitian kualitatif. Ketiga hal tersebut adalah;  

1 metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak 

(kompleks/heterogen),   

2 metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan informan,   

3 metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi.  

Penelitian kualitatif menurut Finally dalam Mispamarti (2012) pada intinya 

berbasis pada konsep “going exploring” yang melibatkan in-depth and case 

oriented study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.  Penelitian kualitatif 

bertujuan agar membuat sebuah fakta dapat lebih mudah dipahami 
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(understandable) dan memungkinkan untuk dapat menghasilkan hipotesis 

baru. 

Berbicara metode penelitian kualitatif berarti berbicara pada proses dalam 

rangka pencapaian suatu tujuan (hasil akhir) yang diinginkan, bukan 

berbicara pada output (keluaran/hasil akhir), membatasi studi dengan fokus 

yang jelas, dan hasilnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan 

subyek penelitian). Dalam penelitian kualitatif, tidak sekadar 

mendeskripsikan sebuah fenomena, yang terpenting adalah menjelaskan 

makna, mendeskripsikan makna dari fenomena yang muncul, bahkan 

menjelaskan meta maknawi atau makna dibalik makna. 

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat memainkan peranan penting dalam 

menginterpretasikan data yang dikumpulkan hingga dapat menarik sebuah 

kesimpulan. Objektivitas argumen peneliti sangat menentukan keabsahan 

hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti harus dapat menjaga jarak emosional 

terhadap penyajian hasil penelitian. 

Pada penelitian ini, budaya politik perempuan Semende dipandang secara 

kualitatif. Melalui metode kualitatif dapat dilihat secara lebih mendasar 

karakteristik budaya dan konstruksi sejarah dalam hubungannya dengan 

perilaku politik perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif, faktor-

faktor yang mempengaruhi budaya politik perempuan Semende mampu 

dipetakan dan dideskripsikan melalui pendekatan behavioral. 

Adapun lokasi penelitian adalah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang 

dipilih berdasarkan jumlah penduduk suku Semende terkonsentrasi pada 3 

kecamatan besar. Selain itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
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merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak 

2004. Selama itu pula, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum 

menunjukkan kemajuan yang signifikan dari sisi pembangunan fisik dan 

pembangunan non fisik. Oleh sebab itu, dengan dipilihnya lokasi penelitian 

ini memungkinkan untuk melakukan pemetaan bagaimana konstruksi budaya 

mempengaruhi budaya politik masyarakat terutama perempuan sebagai 

bentuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat yang diharapkan 

mampu mendorong kemajuan pembangunan non fisik. 

B. Fokus Penelitian  

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, 

tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah 

(Moleong, 2012). Sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu 

pada sesuatu fokus. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau pun kepustakaan lainnya. 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka fokus penelitian 

adalah konstruksi budaya yang dilihat dari: 

1. Sistem Perkawinan  

Dalam sistem perkawinan, terdapat beberapa aspek yang akan diteliti, 

yaitu: 

a. Adat pembatasan jodoh dalam perkawinan  

b. Adat melangsungkan perkawinan  

c. Adat menetap setelah melangsungkan perkawinan (Koentjaraningrat, 

2002) 
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2. Sistem kekerabatan  

Adapun fokus kajian dalam variabel ini adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip keturunan  

b. Kelompok kekerabatan  

c. Sopan santun dalam kekerabatan (Koentjaraningrat, 2002) 

3. Sistem pewarisan  

a. Prinsip Pewarisan  

b. Proses Peralihan Warisan  

c. Bentuk warisan (Iskandar, 2003)  

Adapun kontruksi budaya ini akan dilihat pengaruhnya pada orientasi politik 

perempuan Semende yang diarahkan pada aspek spesifik pengukuran 

orientasi politik, yaitu:  

1. Kecakapan politik  

Ukuran kecakapan politik di lihat dari dua fokus berikut ini: 

a. Kecakapan politik internal yang dilihat dari perasaan seseorang yang 

mempunyai ketrampilan dan sumber daya yang cukup untuk 

memahami sepenuhnya apa yang terjadi dalam sistem politik  

b. Kecakapan politik eksternal mengarah pada ekspektasi dari seseorang 

bahwa pembuat keputusan akan cenderung bertindak responsif 

terhadap tuntutan (Ishiyama, 2013) 

2. Kepercayaan politik  

Kepercayaan politik akan diamati dari tiga bentuk kepercayaan, yaitu:  

a. kepercayaan terhadap isntitusi politik/pemerintahan  

b. kepercayaan terhadap partai politik  
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c. kepercayaan terhadap institusi sosial modern  

d. kepercayaan terhadap institusi sosial tradisional. (Mujani, 2008) 

3. Kepentingan dan pengetahuan politik  

Variabel kepentingan dan pengetahuan politik diamati dari seberapa besar 

kesadaran politik seseorang dan aspek pengaruh pemerintah terhadap 

kepentingan politik seseorang. Sedangkan pengetahuan politik akan 

diamati dari seberapa besar informasi yang sudah diterima dan kesadaran 

untuk memberikan opini atau tanggapan terhadap informasi yang 

diperolehnya serta tumbuhnya harapan terhadap institusi politik (Almond 

dan Verba, 1984)  

4. Partisipasi politik  

Variabel partisipasi politik akan mengarah pada pengamatan seberapa 

besar seseorang mampu aktif dalam mensosialisasikan atau memberikan 

informasi preferensi pilihan alternatif kepada para pengambil keputusan 

disamping memberikan suara dalam pemilu (Ishiyama, 2013) 

Fokus penelitian yang diteliti juga menyangkut tentang aspek pendukung dan 

penghambat orientasi politik perempuan baik secara individu maupun sistem. 

Selain itu, fokus penelitian juga akan berkaitan dengan perbedaan peranan 

perempuan di tingkat elite dan tingkat akar rumput yang diamati melalui 

orientasi politik perempuan tersebut.  

C. Informan  

Informan adalah orang yang diwawancarai. Informan adalah orang yang 

diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari 

suatu objek penelitian (Bungin, 2010: 108). Informan yang dijadikan sebagai 
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sumber informasi pada penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik 

purposive. Teknik pengambilan informan purposive adalah informan yang 

ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalam hubungan ini lazimnya 

dinyatakan atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, 

jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik 

random.  

Pengambilan informan dengan metode purposive ini memiliki beberapa 

persyaratan, yaitu: 

1. Pengambilan informan harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi;  

2. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi 

(key subyectis); 

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan.  

Agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria 

yang perlu dipertimbangkan antara lain: 

1. Subyek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang 

menjadi sasaran atau perhatian penelitian; 

2. Subyek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau  

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian; 

3. Subyek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan; 
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4. Subyek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan 

yang  mengetahui kejadian tersebut. 

Informan yang ditentukan oleh penulis berdasarkan pertimbangan di atas, 

yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian 

No.  Nama Informan Keterangan 

1 

1. Sihrun  

2. Aridi  

3. Risdan  

4. Meilina Kesuma  

nama-nama tersebut merupakan informan 

penelitian yang mempunyai informasi 

tentang konstruksi adat Semende terutama 

adat Tunggu Tubang. Keseharian informan 

merupakan petani dan pekebun serta 

pemangku adat pada Desa-Desa yang ada di 

Kecamatan Mekakau Ilir, salah satunya 

Desa Kota Dalam, Desa Teluk Agung dan 

Desa Tanjung Besar.  

Agenda rutin yang dilaksanakan para 

informan ini, sebagai pemangku adat yaitu 

melaksanakan rapat pembahasan mengenai 

pengembangan adat dan penyelesaian 

masalah-masalah adat.  

Pemangku adat yang ada di Kecamatan 

Mekakau Ilir masih sangat diakui 

kepemimpinan karena besarnya kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga adat.  

2 

1. Darwin  

2. Ismanudin  

3. Rasdin   

Informan selanjutnya merupakan tokoh 

masyarakat yang masing-masing 

mempunyai pengaruh pada masyarakat. 

Informan-informan tersebut merupakan 

pejabat di tingkat Desa.  Secara langsung 

mereka sangat memahami setiap pergerakan 
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yang terjadi pada masyarakat.  

3 

1. Lili Susanti  

2. Saidah  

3. Lili Suryani  

4. Siswati  

5. Maya  

6. Aini  

7. Endang Satria 

Yunita  

8. Juswati  

9. Noviza 

Wulandari 

10.  Sri Fitriyana 

Informan-informan tersebut merupakan 

perempuan-perempuan Semende yang 

memiliki perbedaaan umur, tingkat 

pendidikan dan pekerjaan. Masing-masing 

informan memberikan tanggapan beragam 

atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.  

Informan ini dihimpun dari 3 Kecamatan 

berbeda, yaitu Kecamatan Mekakau Ilir, 

Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan 

Sungai Are.  

Beberapa informan dalam penelitian ini 

merupakan perempuan-perempuan yang 

masuk dalam kriteria elite karena 

merupakan perempuan yang menduduki 

posisi dimana kekuasaan menjadi lebih 

dekat. Seperti Panwaslu dan tokoh politik 

perempuan yang aktif di partai sejak tahun 

2013 dan pernah mencalonkan diri menjadi 

anggota DPRD Ogan Komering Ulu Selatan 

namun tidak terpilih serta anggota-anggota 

kelompok sosial yang terbentuk di 

lingkungan mereka.  

 

D. Sumber dan Jenis Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh 

(Arikunto, 2010: 172). Menurut Lofland dan Lofland seperti yang dikutip 

Moleong (2012) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
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Pada penelitian ini diperlukan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder sebagai berikut:  

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap 

obyek penelitian. Adapun data primer yang didapatkan dalam penelitian 

ini berupa data hasil wawancara dan observasi tentang kontruksi budaya 

Semende, peran perempuan Semende, pandangan-pandangan perempuan 

Semende tentang sikap atas kebudayaan mereka dan hambatan-hambatan 

sosial budaya perempuan Semende serta beberapa informasi terkait dengan 

orientasi politik perempuan Semende.  

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur 

yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi atau 

dokumen serta melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, 

majalah, serta karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa catatan-

catatan dari anggota lembaga adat Semende tentang adat Semende yang 

masih berlaku dan menjadi acuan dalam bermasyarakat. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini juga didapatkan dari hasil pustaka 

berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan adat 

Semende dan budaya politik. 
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E.   Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 

2010: 224).  

Dalam penelitan ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:  

1. Observasi  

Merupakan pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-gejala 

yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang 

menempatkan diri sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga 

interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan 

melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan 

mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh 

tentang objek yang akan diteliti.  

Obeservasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati interaksi 

sosial budaya yang terbentuk dalam masyarakat Semende. Observasi juga 

dilakukan untuk mengamati pengaruh-pengaruh lingkungan sosial budaya 

terhadap budaya politik perempuan Semende. 
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Pada observasi yang dilakukan selama bulan Desember 2015 sampai 

Januari 2016, kesulitan pertama adalah medan tempuh menuju lokasi 

penelitian yang memiliki akses jalan yang tidak memadai. Selain 

berlobang, dibeberapa titik juga masih jalan Desa dan berlumpur dan 

dipenuhi batu serta kayu yang digunakan agar pengguna jalan tidak 

terpeleset.  

Meskipun dalam kondisi yang demikian, rumah-rumah penduduk tidaklah 

dapat disebut sebagai rumah yang tidak layak huni. 75% rumah yang 

tersebar dibeberapa Desa di tiga kecamatan tersebut merupakan rumah 

permanen yang terbuat dari beton dan kayu kualitas tinggi. Sebagian 

lainnya masih kayu dan berada di atas bukit.  

Pada observasi ini juga, kendala utama adalah minimnya ditemukan 

simbol-simbol budaya. Sehingga penulis hanya mampu 

mengidentifikasikan beberapa gambar tentang simbol tersebut.  

2. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu dengan menyertakan panduan wawancara. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data-data berupa persepsi perempuan terhadap adat dan 

pandangan tokoh adat terhadap peran perempuan di ruang publik serta 
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padangan tokoh masyarakat terkait dengan peran perempuan dalam 

lingkungan sosialnya. 

Pada proses pengumpulan data melalui wawancara, kesulitan terbesar 

adalah bagaimana membuat masyarakat mengerti tentang pentingnya 

penelitian ini sehingga sikap jujur dan kerjasama yang mereka berikan 

dalam memberikan informasi penelitian akan sangat membantu dalam 

proses penyelesaian penelitian ini. Meskipun pada awalnya mereka 

tertutup, akan tetapi secara berkala mereka mau membuka diri dan 

memberikan informasi-informasi penelitian dengan baik. 

Kesulitan lainnya adalah waktu yang tidak tepat untuk melakukan 

wawancara. Mengingat sebagian besar mereka adalah petani yang menetap 

maka butuh waktu tertentu dimana mereka semua terkumpul di Desa dan 

bukan di kebun mereka yang jaraknya lumayan jauh dari rumah mereka di 

Desa. Waktu yang mereka atur adalah waktu dimana orang-orang ini turun 

dari bukit pada setiap hari Jum’at, akhir pecan maupun pada saat pasar 

Desa dibuka yang sesuai dengan tiap Desa masing-masing.  

3. Dokumentasi  

Merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi 

maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan 

yang tertulis. 

Adapun bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

berupa catatan-catatan dari tokoh adat, hasil-hasil penelitian terdahulu 
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tentang adat Semende dan tentang budaya politik. Catatan-catatan dan 

hasil penelitian terdahulu dijadikan rujukan untuk membantu dalam 

analisis data. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan 

sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan 

analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan 

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010) terdiri dari beberapa 

tahapan antara lain:  

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang 

compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 

untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber 

data yang diharapkan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan 

berupa persepsi-persepsi informan terkait dengan adat dan budaya politik 

di masyarakat Semende. Informasi yang berhasil dihimpun juga berkaitan 

dengan persepsi perempuan Semende terhadap adat Semende terutama 

adat Tunggu Tubang.  

2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan di lapangan selama meneliti, tujuan diadakan transkrip data 

(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai 
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dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di 

lapangan. Reduksi data ini berupa penyusunan hasil wawancara yang 

ditulis dalam bentuk transkip wawancara dari beberapa informan yang 

berhasil dihimpun.  

3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 

bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 

mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 

kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penyajian data 

dalam penelitian ini berupa penjelasan naratif yang menjelaskan fenomena 

yang didapatkan pada saat obervasi dan hasil reduksi data. Adapun data ini 

disampaikan pada bab IV dan bab V penelitian ini.  

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 

drawing/verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 

dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 

ulang pada catatan-catatan di lapangan dan hasil penelitian terdahulu 

sebagai rujukan pada analisis di penelitian ini.  

Langkah-langkah analisis di atas memiliki output yang akan dijelaskan dalam 

tabel berikut ini:  
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Tabel 3.1 Langkah Analisis 

No. Langkah Analisis Output 

1 
Mengidentifikasi sumber data 

primer yang didukung dengan 

data sekunder berupa dokumen 

terkait tentang budaya 

matrilineal suku semende  

Teridentifikasi tentang adat 

tunggu tubang dan fungsinya 

dalam masyarakat semende 

dan pengaruhnya terhadap 

perempuan 

2 Menganalisis orientasi politik 

perempuan Semende  

Orientasi politik perempuan 

Semende  

3 Menganalisis perbedaan peranan 

perempuan di tingkat elite dan 

akar rumput  

Menjelaskan perbedaan 

peranan yang bersumber pada 

orientasi perempuan Semende 

dan hambatan dari orientas 

tersebut 

4 Menganalisis hambatan orientasi 

politik perempuan Semende  

Menjelaskan beberapa isu 

terkait dengan rendahnya 

partisipasi politik perempuan 

5 Menyimpulkan hasil analisis 

data  

Kesimpulan  

 

 

G. Teknik Keabsahan Data  

Data yang sudah diperoleh dan dianalisis perlu untuk dilakukan pemeriksaan 

keabsahan dari data tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengecekan 

terhadap data tersebut melalui metode triangulasi data.  

Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dapat 

dilakukan dengan memnafaatkan penggunaan sumber, metode, antar peneliti 

dan teori. Pertama, triangulasi dengan sumber/data yang berarti 

membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.  

Kedua, triangulasi antar peneliti yaitu triangulasi yang menggunakan 

professional yang menguasai teknik spesifik dan akan membawa perspektif 
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yang berbeda. Ketiga, triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai perspektif 

teori untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori ini dapat 

membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data. 

Keempat, triangulasi metode yaitu pemeriksaan konsistensi temuan yang 

dihasilkan dengan motede pengumpulan data yang berbeda seperti 

penggabungan metode kualitatif dengan kuantitatif atau melengkapi data 

wawancara dengan data observasi hasil survey yang dapat dibandingkan 

untuk hasil temuan yang sama.  
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Konstruksi Adat Matrilineal dalam Suku Semende   

 

Di seluruh wilayah Indonesia pada tingkatan masyarakat terdapat pergaulan 

hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan 

terhadap dunia lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata 

susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-

masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang 

sejawarnya, hal menurut kodrat alam. 

Sampai pada titik tersebut, tidak ada seorang dari mereka yang mempunyai 

pikiran akan kemungkinan pembubaran kelompok-kelompok yang sudah 

terbentuk. Kelompok ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri. 

Kelompok-kelompok demikianlah yang bersifat persekutuan hukum. Jadi, 

persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata 

susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan 

sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan yang non material. 

Kekayaan yang ada pada kelompok-kelompok tersebut tentunya harus 

diturunkan pada pengurus kelompok selanjutnya sebagai upaya untuk 

menjaga harta kekayaan tersebut sehingga muncullah sistem kewarisan. 

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat dilepaskan dari sistem 



61 

 

kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di 

Indonesia. Masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang 

berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga 

bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula. 

Salah satu sistem kekerabatan yang ada di Indonesia adalah Sistem 

Matrilineal
8
, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari 

pihak Ibu. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga dianggap dari 

keluarga ibu, anak-anak masuk dari nasab keluarga ibu, serta mewaris dari 

keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak 

masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang 

ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan perempuan lebih menonjol daripada pria 

di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain 

masyarakat Minangkabau dan Semende.  

Pada dasarnya dalam susunan kekerabatan masyarakat adat yang 

mempertahankan garis keibuan yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-

anak perempuan, sedangkan anak-anak laki-laki bukan ahli waris. Kedudukan 

anak-anak perempuan sebagai ahli waris dalam susunan matrilineal berbeda 

dari kedudukan anak-anak laki-laki sebagai ahli waris dalam susunan 

                                                 
8
Pada tingkatan pertama dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan, manusia hidup 

kelompok dan hubungan antara perempuan dan laki-laki bebas tanpa ikatan. Semakin lama 

mereka menyadari akan pentingnya hubungan Ibu dan anak yang nantinya akan menjadi 

keluarga inti yang pada waktu itu belum tercipta. Oleh sebab itu, dalam keluarga inti Ibu 

sebagai kepala keluarga karena anak tidak mengenal Ayah mereka. Hal ini berdampak pada 

dilarangnya Ibu menikahi anak laki-lakinya sehingga muncul adat pernikahan 

eksogami.Kelompok keluarga yang mulai meluas ini semuanya ditarik garis keturunannya 

dari pihak Ibu, yang saat itu disebut matriarkhaat. Istilah ini juga sebagai pertanda bahwa 

manusia telah sampai pada tahap kedua perkembangan kebudayaannya. Pada 

perkembangannya istilah Matriarkhaat mulai ditinggalkan karena dianggap tidak ada, yang 

kemudian berubah menjadi Matrilineal yang berarti sistem kekerabatan yang 

diperhitungkan dari garis keturunan Ibu. 

(Disadur dari Buku Pengantar Antropologi II Koentjaraningrat hal. 86).  
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patrilineal. Dalam susunan patrilineal kedudukan anak-anak laki-laki 

sebagaimana diikatakan Ter Haar (Thaher, 2006) bersifat ”vaderreechtelijke 

ordening”, yaitu berdasarkan tata hukum bapak, yang berarti segala 

sesuatunya dikuasai oleh kebapakan, sedangkan dalam susunan matrilineal 

kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris bersifat ”moedererechtelijke 

groepering”, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. 

Jadi, bukan semata-mata para ahli waris perempuan yang menguasai dan 

mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara 

ibu yang laki-laki. 

Pada suku Semende hanya anak perempuan pertama yang akan mewarisi 

harta kekayaan keturunannya yang disebut sebagai Tunggu Tubang dan tidak 

terbagi-bagi pemilikannya, tetapi tetap dikuasai dan diatur Payung Jurai 

sebagai saudara laki-laki dari Ibu yang mengawasi penggunaan harta 

kekayaan tersebut. Para ahli waris anak Perempuan boleh menggunakan, 

mengusahakan dan menikmati harta kekayaan seperti tanah sawah dan rumah 

bersama-sama. Hal ini sama dengan pengertian dari Semende itu sendiri yang 

berasal dari kata “Seme” dan “Ende” yang diartikan sesame atau kebersamaan 

bergotong-royong. Cermin kebersamaan dari keluarga itu tercermin dari nilai 

dan falsafah Pusat Jale dalam adat Tunggu Tubang.  

Dalam sistem sosial politik di suku Semende, Kekuasaan Ibu adalah mutlak 

dalam keluarga. Semua garis keturunan dihitung dari pihak Ibu dan Nenek. 

Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga Ibu, anak-

anak masuk dalam keluarga Ibu, serta pewaris dari keluarga Ibu. Suami dan 

anak laki-laki tidak termasuk dalam keluarga Ibu sehingga kedudukan 
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perempuan menjadi lebih menonjol dalam sistem pewarisan karena sistem 

kekeluargaan yang ditarik dari pihak Ibu. 

Suku Semende sendiri merupakan bagian dari kelompok Pasemah Besar atau 

Basemak Besak. Pasemah merujuk pada pegunungan Bukit Barisan tepatnya 

di sekitar Pagar Alam Sumatera Selatan. Versi secara umum menjelaskan 

bahwa asal muasal nenek moyang Suku Semende merupakan sisa-sisa laskar 

Kesultanan Palembang yang dulu mengungsi ke Pasemah dan sebagian 

lainnya mengungsi ke Prapau dan terus ke pulau panggung. Pengungsian itu 

terjadi karena adanya pertempuran dengan kerajaan Mataram. Sebelumnya, 

saat penjajah Belanda masuk Pasemah, suku Semende bermigrasi ke Provinsi 

Lampung dan Bengkulu melalui daerah Pulau Beringin dan Pulau Panggung. 

Saat ini marga Semende yang ada di Sumatera Selatan adalah meliputi marga 

Semende Darat, Mekakan Ulu, Mekakan Ilir, dan Bayur. Marga Semende 

yang berada di Lampung meliputi Marga Rebang, Kasui, Seputih, Pugeng dan 

Way Tenong. Sementara marga Semende yang berada di Bengkulu meliputi 

Marga Sindang Danau, Sungai Are, Muara Saung dan Nasal. (Iskandar, 

2003).  

Berdasarkan obeservasi yang dilakukan pada Januari 2016, mata pencaharian 

utama suku Semende adalah bercocok tanam dan berkebun kopi terutama di 

daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Mekakau, Pulau Beringin, Sungai 

Are, dan Kecamatan Sindang Danau. Dari hasil bercocok tanam ini, 

masyarakat suku Semende mampu mendirikan rumah dan memberikan 

pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Kualitas hidup yang ditopang 

dengan pesatnya perkembangan perekonomian dari sektor perkebunan ini 
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menjadikan kawasan perbukitan menjadi kawasan yang menjadi tujuan utama 

dalam mencari komoditi utama seperti kopi dan padi.  

B. Nilai dan Konsepsi Adat Suku Semende  

Dalam kehidupan sosial suku Semende terdapat beberapa nilai yang diartikan 

sebagai idea ataupun persepsi dan anggapan mengenai apa yang patut atau 

layak untuk dilakukan sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial mereka.  

Salah satu nilai adat dalam suku Semende adalah Seganti Setungguan dan 

Tunggu Tubang
9
. Nilai adat seganti setungguan merupakan falsafah hidup 

lembaga adat Lampik Empat Merdike Due Jurai Pasemah dan Semende. Tata 

nilai ini berisikan kesetiaan terhadap nilai hidup bersama, falsafah dan 

prasetia kehidupan yang mencakup sikap dan perilaku, larangan dan nilai 

pribadi dalam bermasyarakat.  

Nilai adat seganti setungguan ini diuraikan dalam beberapa sikap dan 

perilaku yang harus dimiliki oleh pribadi suku Semende. Sikap yang pertama 

adalah lukhus tali belandar papan niat iluk, tertip lukhus, rusak adak binase 

dikde yang mempunyai arti lurus tali beralas papan niat baik, tertib, lurus 

tidak rusak dan tidak binasa.  

Adapun makna dari sikap ini adalah harus bebuat yang lurus, selalu 

mempunyai niat yang baik, menyukai ketertiban dan menjunjung tinggi 

peraturan. Apabila sikap ini dijalankan maka tidak akan binasa kehidupan 

seseorang.  

                                                 
9
 Penjelasan tentang nilai dan konsepsi adat Semende didapatkan dari hasil wawancara dengan 

tokoh lembaga adat Semende Kecamatan Mekakau Ilir dan dokumentasi berupa catatan-

catatan tentang nilai dan konsepsi adat Semende serta beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan adat Semende.  
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Sikap lainnya yaitu janji nunggu katik berlaruh yang mempunyai arti janji 

ditunggu kata yang mempunyai akibat. Sikap ini mempunyai makna bahwa 

janji harus ditepati dengan menghargai waktu dan setia pada ucapannya. 

Sikap ini akan membawa pribadi seorang suku Semende yang selalu 

memperhatikan perkataan sehingga tidak menimbulkan permasalahan 

nantinya.  

Sikap lainnya yaitu utang mbayar piutang ditagih, me ukhang ne ukhang nde 

dikhi yang bermakna bahwa masyarakat Semende mampu memisahkan mana 

kepunyaannya dan mana yang bukan kepunyaannya. Selanjutnya sikap pacak 

ulak di ula’i pacak jangan dihindari takut jangan belakhi melawan jangan 

njagal yang mempunyai arti bahwa jangan mudah terpancing dengan 

keadaan. Sabar harus dikedepankan karena kalau masih dihindari itu lebih 

baik.  

Sikap pribadi lainnya yaitu berangkekelah pedang siagilah jangan kayik 

simpanilah senjata bersihkanlah jalan ke sungai yang mempunyai arti untuk 

menyimpan senjata dan menghentikan pertikaian dan menyelesaikan 

perselisihan dengan adil dan bijaksana tanpa merugikan salah satu pihak yang 

berselisih.  

Bentuk sikap-sikap di atas adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap 

pribadi suku Semende. Sementara dalam hal berinteraksi suku Semende juga 

mempunyai beberapa nilai falsafah yang diturunkan dari nilai seganti 

setungguan. Sikap dalam bermasyarakat salah satunya adalah si ati 

serupuk’an sipincang seperjalanan yang bermakna bersatu hati dalam 

pemikiran dan berjalan bersama-sama. Selain itu, terdapat prinsip sasarang 
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seundang se khase sepenanggungan yang berarti saling bahu membahu dan 

bertanggung jawab.  

Sikap lainnya adalah lukwi pegarang rakit timbul tenggelam same-same ye 

kecik nurut, ye besak peralah, ye mude ngikut ye tue ngipat yang mempunyai 

arti seperti rotan pengikat rakit, timbul tenggelam bersama-sama, yang kecil 

menurut sementara yang besar lebih bertoleransi, yang muda mengikuti dan 

yang tua menyusun. Makna dari sikap ini mengajarkan bahwa dalam hidup 

bermasyarakat, suku semende harus mampu memahami apa perannya dan 

kedudukannya baik yang muda maupun yang tua. 

Prinsip dalam bermasyarakat suku semende lainnya adalah bugae beline iluk 

buruk same mekhase yang berarti besar atau kecilnya laku perempuan harus 

sama dirasakan. Yang baik sama-sama dirasakan dan yang tidak baik pun 

sama dirasakan. Prinsip terakhir adalah se khepat luk sukat sekachung luk 

tabung yang artinya adalah rata seperti pengukur dan runcing seperti 

peruncing. Makna dari prinsip ini adalah memperlakukan sesuatu sesuai 

dengan kenyataanya.  

C. Nilai dan Konsepsi Adat Tunggu Tubang  

Dalam suku Semende, selain nilai dan konsepsi adat seganti setungguan 

terdapat nilai dan konsepsi adat yang lebih dikenal dan saat ini masih kental 

diterapkan dalam suku Semende. Nilai dan konsepsi adat ini adalah Tunggu 

Tubang. Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, Tunggu Tubang 

mengaharuskan perempuan paling tua sebagai pemelihara dan penerus harta 

keluarga besar seperti sawah, kebun, ternak dan rumah. Meskipun menjadi 

pemelihara dan penerus, perempuan tidak mempunyai hak kepemilikan. Hak 
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tersebut masih melekat pada keluarga besar. Adat ini mengharuskan laki-laki 

dalam keluarga ini harus merantau untuk mencari sumber kehidupan bagi 

keluarganya nanti. Meskipun dibantu oleh perempuan Tunggu Tubang tapi 

dalam pencariannya tetap dilakukan secara mandiri.  

Perempuan dipilih menjadi Tunggu Tubang berlandaskan pada pemikiran 

bahwa perempuan tidak bisa merantau sehingga kecil kemungkinan akan 

dapat hidup dengan baik. Oleh sebab itu, perempuan menjadi Tunggu Tubang 

agar kemungkinan harta keluarga berpindah kepada orang lain tidak akan 

terjadi.  

Adapun makna dari adat Tunggu Tubang sendiri adalah perempuan sebagai 

pusat jala. Artinya sebagai tempat berkumpul seluruh keluarga besar. 

Sehingga Tunggu Tubang menjadi simbol keluarga besar tersebut. Dalam 

adat Tunggu Tubang selain terdapat pusat jala juga terdapat balau/tombak, 

kapak dan guci yang masing-masing mempunyai arti. Balau diartikan sebagai 

sebuah tindakan yang dinginkan oleh keluarga harus dipatuhi. Sementara 

kapak berarti sebagai sikap dalam menyelesaikan masalah tidak boleh 

timpang, harus berada ditengah-tengah. Sedangkan guci mempunyai makna 

sikap dalam menjaga rahasia keluarga yang harus dijaga rapat.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai orientasi 

politik perempuan Semende maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Konstruksi budaya matrilineal yang ada pada suku Semende 

memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku sosial perempuan 

Semende namun tidak memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku 

politik perempuan Semende kearah budaya politik partisipan 

meskipun perempuan dalam suku Semende dianggap mempunyai 

peran sejajar dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena ikatan adat yang 

terbentuk dalam suku Semende begitu mengikat gerak langkah 

perempuan Semende, terutama perempuan dengan ikatan adat Tunggu 

Tubang.  

Dalam adat Tunggu Tubang, perempuan diberikan kuasa atas 

pengurusan harta keluarga dan penghimpun keluarga. Kuasa tersebut 

menyebabkan perempuan hanya berkutat pada permasalahan-

permasalahan keluarga dan kerabatnya sementara hubungan dengan 

keluarga dan kerabat lain masih dilakukan oleh pihak laki-laki, seperti 

Jenang Jurai dan Payung Jurainya.  
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2. Berdasarkan pada analisis orientasi politik perempuan yang mengarah 

pada budaya politik perempuan menunjukkan bahwa pada perempuan 

Semende, oreintasi kognitif pun tidak berhasil dihimpun. Perempuan 

Semende hanya mempunyai motivasi dalam politik tapi tidak 

memiliki keingintahuan terhadap politik yang diinginkan oleh 

orientasi kognitif. Sementara pada orientasi afektif, perempuan 

Semende mampu mengidentifikasi simbol-simbol politik. pada 

oreintasi ini perempuan Semende memahami posisinya sebagai subjek 

dari sebuah output namun tidak memposisikan dirinya untuk 

menggunakan output tersebut. Sedangkan pada orientasi evaluatif,  

perempuan Semende belum dapat dikatakan memiliki partisipasi 

efektif.  

3. Perempuan Semende akan akan lebih terbuka pada masalah-masalah 

publik apabila telah selesai menjalankan perannya sebagai seorang 

tunggu tubang dan memperoleh dukungan dari keluarga dan kerabat 

terutama payung jurainya. Hal ini membuktikan bahwa perempuan 

Semende masih dibayangi akan dominasi laki-laki bukan mandiri 

secara pemikiran.  

Meskipun tidak sedikit perempuan yang kemudian terbuka 

pemikirannya dan mengarah pada perilaku partisipatif, perempuan 

Semende kemudian masih membawa ikatan adatnya dalam ranah 

publik. Perempuan Semende dianggap masih bergantung pada Payung 

Jurainya dan perempuan yang tidak memperoleh dukungan dari 

Payung Jurai akan dianggap sebagai seseorang yang sudah memutus 
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ikatan adat dan akan berakibat pada rendahnya modal sosial dan 

diberikan oleh lingkungan sosialnya.  

4. Perbedaan peranan perempuan Semende di tingkat elite dan tingkat 

akar rumput disebabkan oleh dukungan adat itu sendiri terhadap 

perempuan Semende dan pola interaksi yang terbangun pada 

masyarakat akar rumput. Pada tingkatan perempuan elite, kelompok 

yang tercipta lebih kecil dan tidak memiliki kemampuan dan 

mengontrol kelompok lainnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa 

sikap dan perilaku sosial perempuan Semende terbentuk karena 

adanya dukungan adat di akar rumput. Sementara dukungan yang 

mengarahkan perempuan pada sikap dan perilaku politik justru 

didapatkan dari luar dukungan adat pada perempuan elite Semende.  

5. Perbedaan peranan perempuan Semende juga dipengaruhi oleh 

beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal. Hambatan 

internal berupa hambatan yang terjadi dari dalam diri perempuan itu 

sendiri. Perempuan Semende masih belum memiliki kemampuan 

kognitif tentang politik dalam dirinya sendiri, hal ini menyebabkan 

perempuan kemudian enggan untuk berinteraksi lebih jauh dalam 

kegiatan politik dalam skala lebih besar karena menganggap dirinya 

sendiri tidak mampu melakukannya.  

Sementara hambatan eksternal diawali dengan hambatan lingkungan 

sosial perempuan yang kurang mendukung peran ganda yang 

dilakukan perempuan Semende. Perempuan Semende masih sangat 

tergantung pada dukungan keluarga dan dukungan budaya. Perempuan 
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akan dapat maju ke ranah publik jika memperoleh dukungan dari 

keluarga yang sebelumnya sudah memperoleh dukungan dari adat 

melalui payung jurai.  

Hambatan perempuan juga berasal dari lingkungan sosial ekonomi 

dan politik. Perempuan dengan tingkat ekonomi yang memadai akan 

lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Sementara dukungan 

politik seperti sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh 

partai politik serta adanya dukungan dari pemerintah akan 

menyebabkan perempuan berani lebih aktif dalam kegiatan politik. 

Sedangkan perempuan Semende tidak memperoleh dukungan tersebut 

meskipun kondisi ekonominya termasuk dalam kategori menengah ke 

atas.  

Hambatan-hambatan di atas dapat diubah menjadi sumber dukungan 

bagi perempuan Semende. Dengan memanfaatkan dukungan keluarga 

dan adat, perempuan Semende akan lebih berkembang pada posisi 

tawar di tingkat lokal dimana permasalahan-permasalahan yang terjadi 

merupakan permasalahan yang setiap harinya dihadapi perempuan. 

Hal ini akan menjadikan perempuan sebagai rekan kerja bagi laki-laki 

dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang membutuhkan 

kemampuan perempuan dalam membedakan kebutuhan politik dan 

kepentingan politik.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan terkait dengan orientasi politik perempuan 

Semende, terdapat beberapa hal yang disarankan, yiatu:  
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1. Konstruksi budaya Matrilineal pada intinya merupakan sebuah nilai 

yang sudah dipahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan Suku 

Semende sehingga untuk menghilangkan adat bukan cara terbaik, 

akan tetapi akan lebih mudah untuk menjadikan adat sebagai alat 

pendorong tingkat partisipasi perempuan Semende. Melalui adat 

Tunggu Tubang, perempuan-perempuan yang sudah mempunyai basis 

dukungan sosial dan politik dari keluarga dan kerabat serta 

mempunyai kemampuan finansial dan manajemen rumah tangga harus 

diberdayakan agar mempunyai orientasi politik kognitif, afektif dan 

evaluatif yang baik sehingga mampu menciptakan budaya politik 

partisipan dikalangan perempuan Semende. Sehingga hal ini juga akan 

berpengaruh pada pola budaya politik masyarakat Semende pada 

umumnya.  

2. Dalam hal pemberdayaan perempuan, diperlukan pembaharuan tujuan 

agar perempuan lebih diarahkan pada bentuk-bentuk kemandirian 

pemikiran dan pembentukan karakter pemikiran agar perempuan 

menjadi lebih terbuka terhadap ranah publik. Pemberdayaan ini juga 

harus melibatkan pemerintah daerah dan partai politik sebagai dua 

lembaga yang akan memberikan pengaruh besar terhadap perilaku 

perempuan kedepan.  
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