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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Potensi perempuan dalam bidang politik pada dasarnya sangat besar bukan saja 

secara kuantitas melainkan juga kualitas. Namun demikian di banyak negara di 

dunia, baik maju maupun sedang berkembang, partisipasi perempuan dalam dunia 

politik masih sangat terbatas. Bahkan di negara yang demokrasinya sudah mapan 

sekalipun, dimana perempuan sudah memainkan peranan penting dalam 

pemerintahan, secara hukum masih terdapat aturan-aturan yang melarang 

perempuan untuk terlibat dalam event-event politik dan faktor sosial budaya 

berbasis jender masih cenderung menghambat perempuan dalam politik. 

 

Di Indonesia, proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan umur tahun 1995-

2005, menunjukkan bahwa pemilih perempuan mempunyai potensi yang sangat 

besar yakni lebih dari lima puluh persen atau sejumlah 66.429.500 orang, 

sedangkan pemilih laki-laki berjumlah 64.146.450 orang dari proyeksi jumlah 

pemilih tahun 1999 yaitu 130.575.950 (BPS, 1997). Pada pemilu 2004 Komisi 

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) menetapkan bahwa jumlah pemilih 

tetap untuk Pemilu presiden dan wakil presiden adalah 153.357.307,sedangkan  

pada Pemilu legislatif jumlah pemilihnya ada 147.105.295. (KPU, 2004). 
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Menurut penelitian kajian wanita Universitas Indonesia (UI), tercatat total pemilih 

adalah 154.741.787 jiwa. Jumlah pemilih perempuan 76.659.325 jiwa, sedangkan 

pemilih laki-laki berjumlah 78.082.462 jiwa. Pada pemilu 2014 nanti jumlah 

pemilih perempuan  sebanyak 93.150.526 sedangkan jumlah pemilih laki-laki 

berjumlah 93.417.398, data yang terhimpun KPU Pusat per November 2013.
1 

 

Jumlah pemilih perempuan yang cukup besar ini merupakan akses politik penting 

yang seharusnya diperhitungkan baik oleh pemerintah, partai politik maupun oleh 

kaum perempuan itu sendiri. Oleh karena itu keputusan politik yang dihasilkan 

seharusnya memberikan iklim yang dapat meningkatkan akses bagi perempuan 

pada semua lini kehidupan berpolitik dan bernegara melalui anggota legislatifnya, 

dan pejabat pemerintah sebagai pelaksana negara adalah penentu keputusan yang 

harus mengetahui dan memperhatikan kepentingan perempuan. 

 

Berbeda dengan potensi kuantitas, posisi perempuan dalam kehidupan politik 

masih berada pada kondisi marginal.
2
 Posisi marginal ini tergambar dalam data 

yang terlihat dalam tabel-tabel lampiran. Berbagai data hasil pemilu menunjukkan 

bahwa sampai dengan tahun 2001 hanya terdapat seorang perempuan yang 

mampu menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat 

DPRD) Provinsi dari 27 orang ketua DPRD Provinsi, dan pada waktu yang sama 

hanya ada satu perempuan lain yang mampu menjadi wakil ketua 2 (dua) DPRD 

Provinsi.  

1 Data. KPU. Go.id.  Data Pemilih Tetap per TPS 
2 Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 2005. Perempuan dan Politik. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Hal.l6-17. Lihat juga Ani Widyani Soetjipto, 

2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 

hal. 2 dan hal. 15-17. 
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Data pada tingkat Kabupaten/Kota juga menunjukkan kecenderungan yang sama 

yaitu jumlah perempuan yang dapat menduduki posisi pimpinan DPRD 

Kabupaten/Kota masih sangat rendah. Selain dalam struktur kepemimpinan 

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, jumlah dan persentase perempuan sebagai 

anggota DPR secara total maupun berdasar partai juga masih rendah. Data lain 

menunjukkan bahwa secara kuantitas perempuan masih termarginalkan dalam 

keanggotaan DPR dan DPRD. Berikut tabel jumlah keanggotaan perempuan 

dalam lembaga legislatif masa keanggotaan dari 1955-2014. 

Tabel 1. 

Perempuan dalam DPR RI 1955-2004 

 

Periode 

  

Perempuan Laki-laki 

1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%) 

 

Konstituante 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 

 

1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 

 

1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 

 

1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 

 

1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 

 

1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 

 

1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 

 

1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 

 

2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 

 

2009-2014 

 

97 (17,32%) 463 (82,68) 

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 20013
3 

3 
Ani Widyani Soetjipto, “Politik Perempuan Bukan Gerhana” 

(Jakarta:Kompas, 2005), hal. 239 
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Dari sisi partai, persentase tertinggi keanggotaan perempuan di Dewan Perwakilan 

Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) periode 2004-2009 berasal dari Partai 

Bintang Reformasi (selanjutnya disingkat PBR yaitu 15,38% dari 13 orang 

anggotanya, disusul Partai Golongan Karya (selanjutnya singkat Golkar) dengan 

14,28% (dari 133 orang anggota DPR dari Golkar).
 

 

Meski demikian tingginya persentase keanggotaan DPR dari Partai Bintang 

Reformasi lebih disebabkan jumlah total anggota DPR dari PBR yang sangat 

sedikit, yaitu 11 orang, sehingga persentase perempuan menjadi tinggi meski 

jumlah absolutnya hanya sedikit, yaitu 2 (dua) orang. Diantara 10 partai yang 

mempunyai 10 orang anggota DPR atau lebih, Partai Bulan Bintang (selanjutnya 

disingkat PBB) tidak memiliki seorang perempuanpun di antara 11 orang anggota 

DPRnya. 

 

Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disingkat PPP) hanya memiliki 5,26% 

sementara Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disingkat PKS) 6,66%. 

Persentase tersebut cenderung lebih tinggi pada partai-partai nasionalis atau 

nasionalis religius, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (selanjutnya 

disingkat PDIP), Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa 

(selanjutnya disingkat PKB, dan Partai Amanat Nasional (Selanjutnya disingkat 

PAN). 
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Kondisi yang mirip terjadi pada masa keanggotaan 1999-2004. Persentase 

keterwakilan perempuan pada partai-partai agama (yaitu PBB dan PPP) serta 

partai nasionalis religius (PAN dan PKB) jauh lebih rendah dibanding pada partai-

partai nasionalis, yaitu Partai Golkar dan PDI-P. Jika persentase keterwakilan 

perempuan pada masa keanggotaan DPR periode 1999-2004 diperbandingkan 

secara berturut-turut antara Partai Golkar: PDI-P: PPP: PKB: PAN: PBB, maka 

perbandingannya adalah 13,3%: 9,8%: 3,52%: 5,9%: 4,9%: dan 7,7%. Persentase 

di Partai Golkar dan PDI-P jauh lebih tinggi dibanding dengan persentase di PPP, 

PKB, PAN dan PBB. 

 

Merujuk pada keterwakilan perempuan di DPR masa 1999-2004 dan 2004-2009 

yang sudah dikemukakan dalam paragraf-paragraf terdahulu, dapat dinyatakan 

bahwa perempuan masih merupakan minoritas dalam struktur kekuasaan di DPR. 

Perempuan masih menjadi minoritas dalam kehidupan politik adalah bahwa dalam 

pemilu yang menggunakan sistim proporsional daftar tertutup (pemilu legislatif 

1999 dan 2004 menggunakan sistem ini), maka sedikitnya jumlah perempuan di 

DPR disebabkan oleh tidak diletakkannya perempuan dalam posisi yang 

menguntungkan dalam daftar calon usulan partai yang memungkinkan mereka 

terpilih dalam pemilu. Dapat disimpulkan bahwa sedikitnya jumlah dan persentase 

perempuan di DPR merupakan indikator kuat masih lemahnya posisi perempuan 

dalam partai sehingga tidak memiliki daya tawar untuk dicalonkan pada posisi 

yang memungkinkan terpilih menjadi anggota DPR.  
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Berikut hasil rekapitulasi perolehan kursi perempuan di legislatif periode 2009-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data KPU. Go. Id 
4 

 

Lemahnya peran perempuan dalam kehidupan politik, khususnya di partai berupa 

sedikitnya perempuan yang dapat menduduki berbagai jabatan penting di partai 

dan sedikitnya perempuan yang dapat menduduki kursi DPR sebagai wakil partai 

di lembaga perwakilan rakyat merupakan fenomena yang akan berimplikasi 

terhadap kualitas demokrasi. Hal ini terlihat dari pernyataan Inter-Parliamentary 

Union berikut
5
: 

The achievement of domocracy presupposes a genuine partnership 

between men and women in the conduct of the affairs of society in which 

they work in equality and complementarity, drawing mutual enrichment 

from their differences. (Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan sebuah 

kemitraan yang sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk 

melaksanakan berbagai urusan kemasyarakatan dalam kondisi saling 

bekerjasama secara setara dan saling melengkapi, dengan saling 

memperkaya atas dasar perbedaan yang ada di antara mereka). 
  

 

 

5
 Inter-Parliamentary Union, "Reports and Documents", No. 35,1999, ISBN 

92-942-065-2 
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Begitu pentingnya peran perempuan dalam kehidupan politik sehingga dinilai 

berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi. Pencapaian tujuan demokrasi 

mensyaratkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan 

urusan-urusan masyarakat atas dasar saling melengkapi karena perbedaan yang 

ada di antara perempuan dan laki-laki. 

 

Dua prinsip penting terdapat dalam deklarasi ini. Pertama, kerjasama yang 

sungguh-sungguh antara perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan politik 

adalah prasyarat demokrasi. Kedua, perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

adalah kekuatan yang harus saling melengkapi untuk melaksanakan urusan 

masyarakat, bukan alasan diskriminasi terhadap perempuan seperti selama ini 

terjadi. 

 

Namun demikian, kenyataan yang amat memprihatinkan adalah bahwa 

keterwakilan perempuan dalam badan legislatif baik di tingkat pusat maupun 

daerah masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan populasi perempuan itu 

sendiri. Perempuan yang menjadi wakil rakyat tersebut masih dibawah 18% dari 

total anggota legislatif yang ada. Dari aspek kualitasnya, kiprah perempuan 

sebagai anggota parlemen masih perlu dipertanyakan. 

 

Pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan adalah seberapa besar kemampuan 

mereka dalam mengagendakan berbagai isu ketidakadilan yang menimpa 

perempuan ke dalam berbagai kebijakan publik strategis? Pertanyaan ini masih 

relevan mengingat masih terdapat banyak hambatan dalam perjuangan hak-hak 

perempuan. Minimnya pengetahuan teknis perempuan anggota parlemen misalnya 
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mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif 

merupakan barikade pertama yang menghambat perjuangan hak-hak perempuan. 

 

Jika perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih banyak menghadapi 

kendala kultural dan maka dapat diperkirakan bahwa hambatan tersebut akan 

lebih besar dihadapi perempuan pada umumnya ketika mereka akan memasuki 

dunia politik. Rintangan kultural yang sering muncul misalnya adalah pelabelan 

(stereotipe) terhadap perempuan. Masyarakat kita cenderung skeptis ketika 

melihat penampilan sosok perempuan di wilayah publik (dunia politik). Suara-

suara sumbang terhadap diskursus kuota 30% perempuan di parlemen beberapa 

waktu yang lalu merupakan bukti skeptisisme tersebut. 

 

Kendala kultural lain misalnya adalah rendahnya akses perempuan terhadap 

informasi yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain kemiskinan, pola kerja 

perempuan yang terbatas pada ranah domestik, dan ketrampilan teknis seperti 

kemampuan berbahasa. Harapan peningkatan peran politik perempuan muncul 

ketika dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang baru dinyatakan adanya 

kuota 30% suara perempuan dalam lembaga legislatif. Akan tetapi aturan baru itu 

belum mampu menjamin secara riil keterwakilan perempuan dalam lembaga 

tersebut. Hal ini mengingat undang-undang tersebut masih mengandung 

problematika pada tataran tekstual yang kemudian berimplikasi pada tataran 

kontekstual. 
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Realisasi pelaksanaan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% tersebut 

mensyaratkan komitmen partai politik yang tinggi dan hal itu tercermin dalam 

daftar calon legislatif yang disusunnya. Dalam kenyataannya, komitmen tersebut 

masih diragukan banyak orang, dan jikapun ada komitmen, banyak partai politik 

yang masih mengalami kesulitan besar dalam memenuhi besaran kuota tersebut. 

Kondisi ini terkait dengan terbatasnya peran perempuan dalam dunia politik. Pada 

dasarnya ideologi patriarkhi berlaku universal pada semua budaya, namun 

demikian sebenarnya terdapat variasi di dalamnya. 

 

Hal ini berarti antar masyarakat terdapat perbedaan "derajat kekentalan"  ideologi 

patriarkhi tersebut. Variasi tersebut meliputi berbagai aspek seperti misalnya: 

jenis-jenis pekerjaan domestik tertentu yang "boleh" dilakukan laki-laki, jenis-

jenis pekerjaan publik tertentu yang "boleh" dimasuki perempuan, relasi laki-laki - 

perempuan dalam pembuatan keputusan rumahtangga, nilai-nilai yang berkaitan 

dengan relasi jender dan sebagainya. Variasi demikian perlu dipahami mengingat 

perbedaan tersebut memiliki implikasi kebijakan yang berbeda. Penelitian ini akan 

berusaha memahami variasi tersebut khususnya yang terjadi di Provinsi Lampung 

sebagai provinsi yang memiliki keragaman budaya. 

 

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai 

komunitas etnis yang masing-masing masih memiliki eksistensi nilai-nilai budaya 

cukup kuat sebagai referensi pola persepsi, sikap dan perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari baik secara individual maupun kelompok. Dalam konteks kehidupan 

politik, nilai-nilai budaya tersebut mempengaruhinya (mendorong/menghambat). 
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Dalam penelitian ini akan diteliti komunitas dari etnik Lampung. Etnik Lampung 

memiliki falsafah hidup yang termaktub dalam Kitab Kuntara Raja Niti, diantara 

falsafah ulun lampung diantaranya 

a. Piil-Pesanggiri 

Masyarakat ulun lampung malu melakukan pekerjaan hina menurut aturan agama 

serta memiliki harga diri. 

b. Nengah-Nyappur 

Masyarakat ulun lampung hidup secara bermasyarakat, turut aktif dalam 

kehidupan masyarakat pada umumnya dan menghindari sikap individualistis. 

c. Juluk-Adek 

Masyarakat ulun lampung memegang teguh adat istiadat, termasuk gelar adat 

yang disandang. Masyarakat ulun lampung akan senantiasa menjaga dan hidup 

sesuai dengan kepribadian berdasarkan gelar yang disandangnya. 

d. Sakai-Sambaian 

Masyarakat ulun lampung secara umum punya pokok hidup Nengah-Nyampur, 

maka dimanapun berada ulun lampung akan senantiasa giat bergotong royong dan 

saling membantu anggota masyarakat lainnya. 

e. Nemui-Nyimah 

Masyarakat ulun lampung saling mengunjungi untuk bersilahturahmi serta ramah 

menerima tamu. 
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Dalam hal ini peneliti memiliki dugaan yang cukup kuat ada keterkaitan antara 

falsafah hidup ulun lampung yaitu Nengah-Nyappur terhadap peran politik 

perempaun etnik  Lampung. Dalam hal ini etnik Lampung juga merupakan wakil 

budaya patrilineal (suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan 

berdasarkan dari pihak ayah atau garis keturunan laki-laki) dimana anak tua laki-

laki pada etnik Lampung memiliki keistimewaan hak dibandingkan dengan anak-

anak lainnya baik laki-laki maupun merempuan. Meskipun tidak selalu terdapat 

korelasi antara budaya/ideologi patriarkhi dengan sistem kekerabatan masyarakat, 

namun terdapat dugaan yang cukup kuat adanya keterkaitan antara sistem 

kekerabatan dengan "derajat kekentalan" ideologi patriarkhi yang berkembang di 

suatu masyarakat. 

 

B. Perumusan Masalah 

  

Secara garis besar rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui relasi politik laki-laki perempuan dalam keluarga pada etnik 

Lampung?. Aspek-aspek yang diteliti yaitu: 

a. Peran laki-laki perempuan dalam pembuatan keputusan penting/strategis 

dalam keluarga. 

b. Peran laki-laki-perempuan dalam komunikasi politik dalam keluarga. 

c. Peran laki-laki-perempuan dalam sosialisasi politik dalam keluarga. 

d. Respon laki-laki-perempuan bila terjadi perbedaan pandangan/aspirasi 

politik antar keduanya. 
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2. Mengetahui tingkat interdependensi perempuan dalam menentukan pilihan-

pilihan/keputusan-keputusan dalam bidang politik pada etnik Lampung?. 

Aspek-aspek yang diteliti yaitu: 

a. Kebebasan untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan 

dunia politik/publik. 

b. Kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan politik pada berbagai even-

event politik seperti pemilihan RT, kepala desa, pejabat publik lainnya, 

atau partai politik dalam pemilu. 

c. Kebebasan untuk berperan dalam lembaga-lembaga politik lokal. 

d. Kebebasan untuk berperan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan 

lokal. 

e. Kebebasan untuk terjun/atau tidak terjun dalam dunia politik/publik. 

 

3. Mengetahui rintangan sosio-kultural yang mencegah perempuan terlibat 

dalam dunia politik (publik) pada etnik Lampung? Aspek-aspek yang diteliti 

yaitu: 

a. Nilai-nilai budaya Lampung lokal yang berkaitan dengan keterlibatan 

perempuan dalam dunia politik/publik. 

b. Derajat keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut. 

c. Dukungan masyarakat (laki-laki-perempuan) terhadap upaya-upaya 

peningkatan peran politik perempuan. 

d. Respon  masyarakat (laki-laki-perempuan) terhadap  kemunculan sosok 

perempuan dalam dunia politik tingkat nasional/lokal. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi dan persepsi politik 

perempuan Lampung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna secara akademik maupun praktis: 

1. Kegunaan secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai hambatan Sosio-Kultural peran politik perempuan pada 

komunitas Lampung yang berhubungan dengan disiplin ilmu Sosiologi 

Budaya, Sosiologi Politik, Sosiologi Gender dan Sosiologi Keluarga. 

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


