
BAB I 

PEENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Liberalisasi politik yang melanda Indonesia satu dasawarsa ini tidak 

terlepas dari peran reformasi politik yang memungkinkan setiap manusia 

Indonesia mereposisi peran politiknya secara nyata. Orde Baru dengan hegemoni 

politik dan modal kekuasaan yang sangat superior berhasil menganeksiasi peran 

politik masyarakat dalam kerangka kekuasaan selama hampir 32 tahun. Hampir 

tidak ada ruang yang leluasa untuk masyarakat menyuarakan kepentingan dan 

harapan sadarnya pada bangsa ini. Semua ruang dibelenggu dalam teror, 

masyarakat tersudut dalam ketakutan, gejolak sedikitpun akan dianggap sebagai 

musuh negara yang dinyatakan berpotensi mengacaukan stabilitas politik dan 

ekonomi. Belenggu kuasa pemerintah yang otoriter dan represif berhasil 

mereduksi peran sejati masyarakat Indonesia di segala bidang khususnya politik. 

Partisipasi yang dilakuan bersifat semu karena semua proses kebijakan berasal 

dari rekayasa elit yang bersifat teknokratis. Semuanya terlihat membisu dalam 

ketidakberdayaan, meskipun tetap ada jejak-jejak perlawanan, hampir selalu bisa 

dijinakan oleh rezim yang lahir dari kolaborasi jahat antara birokrasi dan TNI. 

Sejarah umat manusia yang berjalan bak roda melahirkan fakta sejarah 

bahwa rezim yang despotik tetap akan berakhir ketika dominasinya sudah tak 

mampu lagi secara kuat melahirkan ketertundukan dan kesetiaan. Krisis ekonomi 

1996 yang berlangsung cukup lama di beberapa tahun kemudian membuat negara 

mengalami resesi ekonomi dalam skala besar. Semakin meningkatnya keresahan 



sosial mulai dari melonjaknya harga kebutuhan pokok sampai instabilitas 

keamanan merupakan dari efek domino krisis moneter membuat masyarakat 

kehilangan kepercayaan pada pemerintah. 

 Dalam stagnasi yang berkepanjangan tersebut, diperlukan modernisasi 

politik yang berlandaskan pada pembangunan politik yang orisinil, ilmiah, dan 

terbuka. Modernisasi politik ialah kemampuan adaptif sebuah sistem politik untuk 

mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan sosialnya dalam jangka waktu 

panjang dan lebih optimis dalam menggalang perubahan sesuai dengan tuntutan 

lingkungan sekitar sistem politik sebagai sebuah entitas politik yang utuh. 

Modernisasi politik setidaknya memiliki tiga ciri utama. Pertama, peningkatan 

pemusatan pada kekuatan negara, dibarengi dengan melemahnya beberapa 

kekuatan tradisional. Kedua, diferensialisasi dan spesialisasi pada lembaga politik. 

Ketiga, peningkatan partisipasi rakyat dalam politik, dan kesediaan individu 

mengintegrasikan dirinya secara aktif dan sadar dalam sistem politik secara 

keseluruhan
1
.  

Momentum akan hadirnya perbaikan kualitas hidup akibat krisis  

dimanfaatkan oleh beberapa tokoh oposisi untuk memobilisasi masa dan kekuatan 

untuk menjatuhkan rezim yang sudah terlalu tua dan tidak produktif lagi 

mewujudkan kesejahteraan. Keberhasilan pertama yang dicapai ialah reformasi 

politik dengan terbukanya akses sebesar-besarnya masyarakat untuk berpartisipasi 

aktif dan sadar dalam politik. Momen kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang 
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beradab hanya bias dibangun dalam rekonsiliasi kejujuran yang mendedepnkan 

etika moralitas
2
. 

Modernisasi politik walaupun telah lama dilakukan di Indonesia pasca 

merdeka, tapi belum sepenuhnya menghasilkan kualitas yang baik karena masih 

kentalnya desakan perangkap kekuasaan yang terlalu kuat lewat politisasi lembaga 

negara dan terlalu sentralnya kekuatan Soeharto. Semuanya dilakukan secara 

semu. lahirnya reformasi dianggap sebagai kelanjutan dari modernisasi politik 

yang sempat tertunda. Dengan itu harapan akan bangkitnya bangsa yang sempat 

tertidur lama kembali hadir dalam optimisme yang membara guna membawa 

bangsa ini lepas dari cengkrama oligarki yang jahat. Oligarki yang membuat 

disparitas kesejahteraan antara individu dan antar daerah sangat tinggi dan 

maraknya pemberian hak istimewa di beberapa aset negara terhadap kroni-kroni 

Soeharto, yang berimbas pada ekploitasi ekonomi atas sumberdaya alam yang 

tidak terbatas dan manusiawi. Lahirnya reformasi politik membuat peta kekuatan 

politik berubah secara drastis, keadaan ini juga berlaku terhadap gerakan gender 

politik di Indonesia. Gerakan yang dianggap sebagai pembaharu terhadap 

keterbatasan akses dan kesempatan perempuan dalam berpolitik.  

Reformasi politik hadir dengan pembangunan politik yang berkelanjutan 

dimana setiap masyarakat secara individu maupun berkelompok menemukan 

dirinya sebagai warga negara yang dihargai oleh iklim politik. Mereka 

mendapatkan penghargaan yang utuh dalam bingkai sosial dan politik dengan 

signifikansi peran mereka yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan politik 
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yang adil. Perempuan bisa menuai prestasi lewat kediriannya yang nampak pada 

lewat politiknya yang berpihak pada kesejahteraan, yang hanya bisa dilakukan 

dalam iklim politik yang egaliter. Perempuan bisa dengan cerdas dan cepat 

merespon peluang tersebut dengan mengkonsolidasikan kekuatan dan gerakan 

untuk meminimalisir ketimpangan paradigma gender selama ini. 

Ketidakadilan politik selama ini jelas berlaku dalam politik kenegaraan 

khususnya menyangkut tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam mengelola 

kekuasaan. Zaman Orde Baru memulai proses pembakuan gender dengan 

berbagai modus yang dilakukan lewat perangkap aturan, sosialisasi budaya dan 

stigmatisasi keharusan peran perempuan dalam masyarakat
3
. Misalnya teks Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978-1998 selalu ada kata kodrat sebagai 

bentuk dominasi pengetahuan terhadap perempuan. Akhirnya perempuan 

dikerdilkan perannya lewat opini yang digiring dalam GBHN.  

Politik menghadirkan iklim yang kurang bersahabat dengan perempuan, 

sebab dianggap kurang telaten dalam berpolitik dan beradaptasi dengan kerasnya 

politik yang penuh resiko. Kalaupun dilibatkan, peran perempuan hanya sebatas 

pada wilayah aministratif- yang sebenarnya justru lebih mengukuhkan posisi 

perempuan sebagai liyan dalam politik praktis. Wilayah adiminstratif hanya 

berkutat pada surat-menyurat, kurang menyentuh esensi politik karena tidak 

terlibat langsung dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Dengan kerangka 

seperti itu, akhirnya perempuan tunduk dalam sistem yang melanggengkan status 

quo laki-laki dan kesulitan untuk bangkit menyetarakan posisi karena himpitan 
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aturan-aturan dan politisasi agama yang begitu massif untuk memperkuat citra 

bahwa perempuan hanya berurusan dengan wilayah domestik semata.  

Perempuan Indonesia tergolong komunitas yang memiliki keragaman 

dalam memandang persoalan sosial, namun memiliki kesamaan dalam hal 

pengabaian dan penindasan yang dialami. Posisi perempuan yang subordinat 

dalam hal keluarga dan masyarakat, membuat kesibukan mereka hanya bergulat 

pada urusan domesitik bukan publik. Walaupun dalam sejarahnya perempuan ikut 

mengambil bagian dalam pergerakan perjuangan dalam berbagai zaman, namun 

sangat sedikit yang dicatat oleh sejarah nasional. Hal ini terjadi karena, pertama, 

perempuan dalam lingkup sejarah nasional tidak memiliki posisii strategis sebagai 

pihak penentu dalam kebijakan, kedua gaung perkumpulan perempuan kalah oleh 

prestasi laki-laki dan ketiga, perempuan terlalu sibuk dengan perkumpulannya 

sendiri yang terpisah dengan laki-laki. Maka, kehadiran revitalisasi gerakan 

gender perempuan bermaksud untuk memperkuat keterwakilan perempuan di 

politik sehingga akses perempuan untuk lebih berkembang dapat terpenuhi.  

Konsep gender ialah suatu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan 

perbedaan ilmiah laki-laki dan perempuan secara sosial. Istilah gender mulaii 

popular sekitar tahun 70an oleh Ann Oakley yang bertujuan menyediakan sebuah 

pisau analisis komprehensif terhadap fenomena diskriminasi terhadap perempuan 

secara umum
4
. Gender sebagai sebuah konsep merupakan hasill pemikiran atau 

rekayasa manusia dan kemudian lebih jauh diperlukan untuk membedakan peran 

laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Mansour Fakih menjelaskan 
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perbedaan gender perempuan dan laki-laki terjadi melalui proses yang sangat 

panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural, dan 

keagamaan, bahkan melalui kekuasan negara
5
.  

Oleh karena melalui proses yang begitu panjang itulah, maka lama 

kelaman perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah 

ketentuan Tuhan atau  kodrat yang tidak dapat diubah lagi. Demikian pula 

sebaliknya, sosialisasi kontruksi sosial tentang gender secara evolusi pada 

akhirnya mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis masing-masing jenis 

kelamin. Seperti misalnya, gender laki-laki harus kuat dan agresif, sehingga 

dengan kontruksi sosial semacam itu menjadikan laki-laki terlatih dan termotivasi  

mempertahankan sifat tersebut, dan akhirnya laki-laki menjadi lebih kuat dan 

lebih besar
6
. Akan tetapi, dalam berpedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat 

pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat tersebut dapat dipertukarkan, maka 

sifat tersebut adalah hasil konstruksi masayarakat dan sama sekali bukan kodrat. 

Berdasarakan analisis tersebut, pendekatan pada relasi perempuan sudah 

mulai harus berubah. Dalam konteks ini pendekatan keadilan perlu dicoba. 

Pendekatan keadilan menyadari bahwa perempuan adalah peserta aktif dalam 

proses pembangunan khususnya politik. Fokusnya ialah ketidakadilan antara laki-

laki dan perempuan dalam bidang individu, publik, maupun sosial ekonomi. 

Pendekatan ini mengkritisi pendekatan kesejahteraan yang lebih popuer karena 

lebih mengejar kenyamanan aspek politis serta tidak mempersoalkan peran 
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tradisonal perempuan dalam pembagian keja secara seksual. Asumsi tersebut 

dianggap mengesampingkan peran perempuan dalam program pembangunan yang 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang besar dan menyediakan dana 

pembangunan dalam proporsi yang signifikan
7
. 

Telah banyak analisis kritis yang mencoba membongkar ketimpangan 

paradigma gender yang dipahami selama ini dan berusaha menawarkan gagasan 

baru yang solutif untuk memberdayakan perempuan terkait pelibataanya dalam 

dunia politik. Namun, sebelum itu harus dipenuhi terlebih dahulu basis dasar 

kebutuhan perempuan yakni kesejahteraan. Ada beberapa pendekatan untuk itu 

yakni : 

1. Pendekatan kesejahteraan dengan tiga asumsi yakni perempuan 

dianggap lebih sebagai penerima pasif daripada sebagai subjek 

pembangunan, peran pengasuhan merupakan peran yang paling penting 

bagi perempuan dalam masyarakat, mengasuh anak adalah peran 

perempuan yang paling efektif dalam aspek pembangunan ekonomi. 

2. Pendekatan keadilan dengan asumsi pokok bahwa strategi-strategi 

ekonomi seringkali berdampak negatif pada kaum perempuan, dan 

karena itu kaum perempuan harus dilibatkan dalam proses pembangunan 

dengan meningkatkan akses kesempatan kerja, sehingga pendekatan ini 

menyadari akan kebtuhan praksis gender terutama dalam memperoleh 

pekerjaan. 
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3. Pendekatan anti kemiskinan, melihat bahwa ketidakadilan ekonomi 

antara laki-laki dan perempuan tidak diakitkan dengan subordinasi, 

tetapi berkaitan dengan kemiskinan, karena itu perhatiannya bergeser 

dari upaya mengurangi ketidaksamaan pendapatan. 

4. Pendekatan efisiensi berasumsi tekanan pendekatan efisiensi, bergeser 

dari perempuan ke pembangunan, dengan asumsi bahwa meningkatnya 

partisipasi ekonomi perempuan di negara dunia ketiga, secara otomatis 

terkait dengan keadilan. Pendekatan ini melihat berdasarkan analisa 

pembangunan hanya akan efisien bila perempuan dilibatkan. 

5. Pendekatan penguatan diri, berasumsi dasar berupaya untuk mencapai 

kebutuhan strategis gender secara tidak langsung melalui kebutuhan 

praktis gender. Pendekatan ini membangun basis kebutuhan praksis 

gender sebagai basis bagi landasan yang kuat untuk mencapai kebutuhan 

strategis gender. 

Pendekatan di atas mempertegas keyakinan bahwa peran perempuan 

dalam politik sangat dibutuhkan. Dengan memberikan jalan yang lapang kepada 

perempuan dalam politik, maka partisispasi politik perempuan bisa sangat 

diharapkan memberikan kemajuan dalam pembangunan politik. 

 Gender berkaitan dengan berbagai macam kehidupan perempuan termasuk 

politik. Harus diakui, politik dicitrakan layaknya sebuah wilayah abu-abu yang 

selalu melahirkan stigma negatif mengenai keterlibatan perempuan. Ada dikotomi 

yang melekat sejak lama dalam tradisi politik Indonesia bahwa perempuan tidak 

bisa diharapkan terlalu berperan aktif memberikan sumbangsih besar dalam 



politik, faktor sosiologis berupa tradisi bahwa perempuan berperan sebagai 

pekerja domestik, faktor budaya, faktor fisiologis semakin menegaskan 

pembatasan peran perempuan di politik. Negasi hak-hak perempuan terjadi secara 

sistemtis karena laki-laki sudah terlanjur nyaman dengan status quo yang ada.  

Gender dalam politik bertujuan menggugat ketimpangan relasii perempuan 

dan laki-laki dalam politik. Perempuan yang selalu berada dalam bayang-bayang 

laki-laki akibat dari konstruksi sosial, budaya dan politik yang tidak sehat turut 

andil dalam mempersulit perempuan memperjuangkan persamaan derajat dengan 

laki-laki. Kompleksnya persoalan perempuan memerlukan perhatian serius oleh 

perempuan sendiri. Anggapan tersebut cukup beralasan karena laki-laki kurang 

serius dalam mengafirmasi pengentasan masalah perempuan. Kesulitan yang 

selama ini dialami oleh perempuan tak terlepas dari diskriminasi yang 

berlangsung dalam iklim demokrasi yang semu serta pengabaian pemerintah yang 

lama. Gerakan kesetaraan gender berusaha mengafirmasi kekuatan perempuan 

dalam dunia politik agar hak-hak perempuan yang dikebiri oleh sistem sosial dan 

politik dan sengaja diabaikan dapat teratasi.  

Masih banyakanya kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi secara 

maksimal yang harus diakomodir lewat perjuangan politik, yang diyakini hanya 

bisa dilakukan jika perempuan diberikan peran lebih adalah sebagai motivasi 

utama gender dalam politik. Gender yang dimaknai sebagai konsep hubungan 

sosial yang membedakan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan yang 

didasarkan atas faktor kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam 

pembangunan adalah perangkap politik untuk perempuan. Perempuan yang 



dianggap emosional dan labil tidak bisa diharapkan dalam memajukan 

pembangunan politik. Sehingga peran politik perempuan sangat minim dan 

kemudian diperparah oleh kecilnya kesempatan kepada perempuan menduduki 

jabatan politik yang strategis. Konstruksi budaya tersebut berusaha dilawan oleh 

gerakan gender yang mengatakan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah kodrat, 

karena sifatnya relatif dan dapat pula dipertukarkan. Kesimpulan tersebut menjadi 

dasar kuat untuk perempuan berhak menuntut kesetaraan dalam distribusi 

kekuasaan dalam politik.  

Dunia yang setara dalam politik bisa dibangun dengan beragam cara. 

Misalnya perlunya menciptaan ruang publik yang penuh dengan opini kesetaraan 

gender yang dilaukan secara terus menerus agar muncul kesadaran gender yang 

tidak biasa dan gerakan gender mendapakan apresiasi dan dukungan oleh 

masyarakat. Irigaray menantang perempuan jika ingin membuka jaman kesetaraan 

lewat  tulisan
8
. 

Menulis sama dengan membangun sebuah keadaban baru. Di dalamnya 

terdapat muatan kontemplasi yang netral dan obyektif mengenai hakekat peran 

perempaun yang asasi. Muatan yang kritis membuka cakrawala pemikiran kita 

yang telah lama dipengaruhi oleh budaya patriarki yang terlalu dikultuskan. 

Membangun semacam penyadaran kritis bahwa peran perempuan dalam dunia 

politik adalah sebuah keharusan, karena terbukti sangat berpotensi membangun 

iklim politik yang bermartabat. Tentunya dengan tidak mengesampingkan faktor 
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alamiah yang telah terberi yang bisa ditutupi oleh potensi –potensi perempuan 

yang tidak terbatas.  

Lebih lanjut Irigaray menulis bahwa perempuan harus mengembangkan 

kreatifitasnya dalam politik dengan cara harus melatih diri untuk tidak berhenti 

pada deskripsi, reproduksi, pengulangan dalam segala bidang, tetapi harus pandai 

membanyangkan yang belum pernah terjadi. Imajinasi politik mereka perlau 

dilatih untuk mampu memberikan sumbangsih positif pada kebekuan politik yang 

dengan itu sterotipe tentang mereka akan berubah di masyarakat. Dengan itu pula 

perempuan bisa mengembangkan sayap politiknya dengan leluasa dalam suasana 

yang bebas dimana ada kebersamaan antara dirinya, politik, dan masyarakat yang 

terintegrasi
9
.  

 Politik Indonesia dipandang sebagai wilayah yang riskan untuk perempuan 

geluti. Padahal Politik menurut Hanna Arendt adalah sarana kebajikan dimana 

setiap manusia mengabdikan dirinya demi kemaslahatan masyaraat secara luas
10

. 

Politik yang berujung pada kekuasaan ialah model kebijakan yang komunikatif 

dan setara. Tidak ada dikotomi ekstrem antara laki-laki dan perempuan, keduanya 

saling melengkapi dan melindungi. Perempuan  yang memang memiliki kodrat 

berbeda dengan laki-laki tetap perlu dimanusiakan dalam politik karena peran 

perempaun tak terkira nilainya. Selama ini berkembang tuduhan tidak berdasar 

bahwa politik yang memiliki entitas berupa kompetisi, konspirasi dan lobi kurang 

bisa maksimal diperankan oleh perempuan akibat dari beberapa keterbatasan 
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perempuan. Sayangnya pemahaman ini terkadang terlalu berlebihan. Politik yang 

membutuhkan ketelitian, komunikasi yang lama lewat rapat-rapat sampai tengah 

malam misalnya dianggap akan membuat perempuan kehilangan kekedediriaanya 

secara perlahan-lahan dan jelas melabrak tradisi ketimuran. Apalagi politik yang 

penuh resiko dengan taruhan nyawa sekalipun sangat rentan terhadap perempuan 

yang dianggap lemah. Paradigma tersebut berlangsung cukup lama, sehingga 

selama ini peran politik perempuan sangat kecil di politik Indonesia. 

Memotret fenomena tersebut selalu melahirkan ketertarikan karena 

perempuan ibaratnya permata yang selalu memiliki sisi-sisi tersembunyi nan 

menarik untuk diteliti lebih jauh. Dalam konteks ini, penyusun berusaha menelaah 

secara kritis dengan mengelaborasi teori dan fakta mengenai peran politik 

perempuan secara mikro di lembaga legislatif DPRD Kota Malang. Apalagi UU 

Pemilu 2009 memberikan peluang keniscayaan keterwakilan perempuan 30% di 

Parlemen.
11

 

Demokrasi desentralisasi berbasis otonomi daerah sangat berperan penting 

dalam pembentukan karakter kedewasaan politik perempuan. Otonomi i Daerah 

dengan peluang peran besar aktor lokal, perlu diperkuat secara sungguh-sungguh 

melalui partisipasi politik perempuan yang aktif. Otonomi daerah bisa dipahami 

sebagai proses pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah berdasarkan UU 

yang proporsional
12

. Dengan itu lembaga-lembaga pemerintahan di daerah bisa 

bekerja lebih maksimal karena memiliki otonomi 
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i yang luas. Lembaga yang terdesentralisasi memiliki beberapa 

keunggulan
13

 yakni pertama, lembaga terdesentralisasi jauh lebih fleksibel 

daripada yang tersentralisasi; lembaga tersebut dapat member respon dengan cepat 

terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Kedua, lembaga 

terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi. Ketiga, Lembaga 

terdesentralisasi jauh lebih inovatif dibanding yang tersentralisasi. Keempat, 

lembaga terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih 

banyak komitmen, dan lebih besar produktifitasnya. 

Otonomi daerah kembali memperlebar ruang publik ideal yang selama ini 

sempat tertutup. Mengingat ruang publik yang tercipta walaupun tidak setara 

seperti yang dibayangkan, namun perempuan memperoleh kelonggaran lebih 

untuk memacu nalar politiknya. Dalam konteks membangun kualitas Hidup 

perempuan kemandirian dan kebudayaan adalah persoalan utama
14

. Kemandirian 

berarti perempuan mampu membuktikan perannya tanpa harus selalu bergantung 

pada laki-laki. Kebudayaan berarti respon sosial masyarakat terhadap kirah 

prempuan serta kematangan perempuan dalam merespon situasi disekitarnya 

dengan logika yang sehat. 

Otonomi daerah menjadi peluang besar daerah untuk melakukan 

pembangunan politik lokal dengan menyeluruh dan merata. Otonomi daerah yang   

yang memberi jalan besar bagi keterlibatan aktor lokal dalam melakukan 

pembaharuan pada politik lokal sebenarnya ditujukan untuk mengurangi 
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ketergantungan pada pusat akibat dari sistem sentralisasi yang berhasil membuat 

daerah menjadi sangat tergantung pada pusat. Aktor lokal yang memang lebih 

paham pada kondisi lokal karena pergulatan sosialnya mengharuskan dirinya 

memahami seluk-beluk situasi lokal, dituntut untuk mandiri dan kreatif dalam 

menyajikan pilihan-pilihan kebijakan baru yang mampu merangsang perbaikan 

kualitas sosial masyarakat. Aktor lokal baik perempuan dan laki-laki memiliki 

kesamaan yang sama sebagai penentu keberhasilan. Dengan anggapan demikian, 

maka persamaan hak dan kewajiban semestinya adalah keharusan, sebab 

keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Perempaun dengan potensi diri 

yang luar biasa akan mampu berbuat banyak dalam pembangunan politik lokal, 

jika mendapatkan ruang luas untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan 

berkreatifitas.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kota Malang yang dikenal sebagai kota Pendidikan. Kota Malang memiliki 

jumlah penduduk 820.243 ditahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per 

tahun.
15

 memiliki anggota DPRD sebanyak 45 orang anggota dengan perempuan 

sebanyak 12 orang atau sekitar 26,7 % . Perempuan pun menduduki beberpa pos 

strategis seperti Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Malang dan 2 Wakil Ketua 

Komisi yakni Komisi A Bidang Pemerintahan dan Komisi B Bidang 

Perekonomian dan Keuangan. Bukti seperti ini dapat dijadikan sebagai asumsi 

dasar bahwa perempuan sudah bisa bersaing dan perannya sudah mulai 

diperhitungkan dan diakui. Walaupun posisi perempuan belum diakomodir dalam 

pimpinan DPRD, namun setidaknya peran perempuan mulai dianggap menetukan 
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dalam kinerja DPRD. Entah karena faktor politik atau kemampuan, posisi seperti 

ini sangat strtategis kepada kaum perempuan untuk mengembangkan potensinya 

secara maksimal dan berkontribusi nyata dalam pembangunan di Kota Malang. 

Pembuktian diperlukan sebagai eksistensi diri agar segala perspektif yang telah 

lama melekat dan berkembang dalam budaya patriarki perlahan-lahan dapt 

dikikis. Perempuan yang bagian utuh dari elit, memiliki andil besar dalam 

pembangunan di segala bidang di Kota Malang. Harapan tersebut harusnya 

menjadi pelecut semangat perempuan di DPRD Kota Malang untuk maksimal 

dalam kinerja. Mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) yang partisipatif, 

mendorong anggaran yang berbasis sektor publik serta melakukan pengawasan 

yang efektif. Sebab gender akan berkembang manakala perempuan mampu 

mengotimalkan perannya dengan baik tanpa harus terlalu jauh melihat dikotomi 

antara dirinya dan laki-laki. 

Pembangunan Politik Lokal diarahkan pada penciptaan stabilitas politik 

yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang baik serta didukung oleh 

stabilitas sosial yang memadai. Pembangunan politik Kota Malang secara statistik 

mengalami peningakatan dari tahun ke tahun. Secara teoritis Pembangunan politik 

lokal memang berkisar pada beberapa sektor penting yakni  

1. Pembangunan Politik sebagai Prasyarat Politik bagi Pembangunan 

Ekonomi 

2. Pembangunan Politik sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat 

Industri 

3. Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik 



4. Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa 

5. Pembangunan Politik sebagai pembangunan Administrasi dan Hukum 

6. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Massa. 

7. Pembangunan Politik sebagai Pembinaan Demokrasi 

8. Pembangunan Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur 

9. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan 

10. Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang 

Multidimensi 

Dari semua kisaran diatas, perluasan kesejahteraan dengan derajat 

partisipatif masyarakat yang tinggi adalah generalisasi dari semuanya. Dimensi 

Pembangunan politik lokal ialah kesejahteraan masyarakat dimana garis 

triangulasi antara 3 aktor penting yakni masyarakat, pemerintah dan swasta 

terletak dalam garis keseimbangan yang stabil. Ketiganya saling mengontrol dan 

melengkapi dalam kerja sama dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan.  

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini perempuan dan laki-laki 

memiliki andil dan tanggungjawab yang sama dalam pembangunan. Begitupun di 

DPRD Kota Malang sebagai representasi rakyat harus mampu menjawab segala 

tantangan yang ada menjadi keberhasilan. Selama ini peran pembangunan politik 

lokal yang kerapkali didominasi oleh laki-laki membuat perempuan kehilangan 

peran, padahal secara kemampuan sama.  

Peran politik perempuan perlu ulasan lebih jauh. Dalam konteks politik, 

mininimnya peran politik perempuan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yakni. 

Pertama, Perempuan masih dianggap sebagai objek politik, belum menempatkan 



perempuan sebagai subjek politik. Kedua, Keterwakilan perempuan sebagai 

pengambil sebuah kebijakan ditingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif masih 

minim Ketiga, Aspek kultur. Perempuan masih disibukan oleh urusan-urusan 

yang lebih bersifat urusan domestik. Sehingga jika perempuan ingin berkiprah 

dalam ranah publik, masih banyak pertimbangan. Keempat, sulitnya menciptakan 

suatu kondisi masyarakat yang sensitif gender. 

Lewat judul penelitian ini, diharapkan ada penemuan ilmiah mengenai 

kualitas perempuan di DPRD Kota Malang dalam Pembangunan Politik Kota 

Malang. Apakah ditengah cibiran dan stigma negatif yang selalu dekat dengan 

kiprah politiknya, mereka mampu memberikan terobosan-terobosan progresif 

dalam pembangunan kota Malang sekaligus mematahkan mitos-mitos tak berdasar 

selama ini.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah peran politik perempuan di DPRD Kota Malang selama 

ini dalam rangka pembangunan politik lokal Kota Malang? 

2. Kendala apa yang dihadapi oleh perempuan di DPRD Kota Malang 

dalam mengoptimalkan peran politiknya? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran politik 

perempuan di DPRD Kota Malang sekaligus mencoba membongkar kesalahan 

paradigma relasi perempuan dan Laki-laki dalam politik serta berusaha 

memberikan sebuah gagasan mengenai reposisi perempuan yang ideal dalam 

politik. 



D. Manfaat Penelitian 

1.   Secara praksis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara pribadi bagi 

penyusun dan orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang serupa 

sehingga lahir sebuah kesadaran baru yang berpijak dari relasi yang 

seimbang dan adil antara perempuan dan laki-laki tanpa harus mereduksi 

kekedirian masing-masing. 

2.    Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah refensi ilmiah 

untuk kepentingan pengetahuan. Tidak terbatas pada mahasiswa saja 

namun terbuka kepada siapa saja yang memiliki concern pada gerakan 

politik gender perempuan, sehingga ada kesadaran bersama dalam 

melakukan pengawasan dan koreksi terhadap relasi politik yang 

terbangun di DPRD kota Malang khususnya dan seluruh lembaga 

legislatif di Indonesia umumnya. 

E. Definisi Konseptual 

1. Gender 

Gender bisa diartikan  sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh 

faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan 

perempuan. Gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat 

dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa 

dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu. 

Ada beberapa teori yang menjelaska konstruksi budaya tentang perempuan 

yakni,  

a. teori Kodrat Alam 



Menurut teori ini perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin 

dalam memandang gender Teori ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Teori Nature  

Teori ini memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam yang 

tidak perlu dipermasalahkan  

2. Teori Nurture 

Teori ini lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil 

rekayasa budaya dan bukan kodrati, sehingga perbedaan gender 

tidak berlaku universal dan dapat dipertukarkan  

b. Teori kebudayaan 

Teori ini memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya 

Menurut teori ini terjadi keunggulan laki-laki  terhadap perempuan 

karena konstruksi budaya, materi, atau harta kekayaan. Gender itu 

merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran 

sosial laki-laki dan perempuan. Pemilahan peran sosial berdasarkan 

jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk dan dilatihkan . 

c. Teori Fungsional Struktural 

Berdasarkan teori ini munculnya tuntutan untuk kesetaraan gender  

dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan 

struktur  nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam era globalisasi yang 

penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi 

mengacu kepada norma-norma  kehidupan sosial yang lebih banyak 



mempertimbangkan faktor jenis kelamin,  akan tetapi ditentukan oleh 

daya saing dan keterampilan
16

.  

2. Pembangunan Politik Lokal 

Pembangunan politik adalah syarat politik berlangsungnya pertumbuhan 

ekonomi. Ketika para ahli diminta mengidentifikasi apa persoalan yang dihadapi 

oleh pertumbuhan ekonomi, jawaban mereka adalah bahwa kondisi sosial dan 

politik yang harus bisa lebih berperan. Kalangan ini meyakini pembangunan 

politik sebagai kondisi kepolitikan yang harus memfasilitasi pertumbuhan 

ekonomi. Cara pandang seperti ini memiliki persoalan karena lebih mudah 

memprediksi kemungkinan sistem politik melindungi pembangunan ekonomi 

yang sudah dicapai (misalnya dengan mempertahankan stabilitas) daripada 

memfasilitasi (merintis) pertumbuhan ekonomi itu sendiri. 

Pembangunan politik lokal adalah modernisasi politik wilayah lokal, degan 

maksud memberian kebutuhan politik yang sesuai dengan aras lokal. Pandangan 

ini mirip dengan konsep sebelumnya yakni masih berkaitan dengan prestasi 

ekonomi. Prestasi ekonomi terutama dalam hal industrialisasi-isme dianggap 

sebagai kondisi puncak yang menyelesaikan semua masalah, dan harapan yang 

sama dibebankan pada pembangunan politik. Konsep seperti ini sudah dikritik 

oleh penganut relativisme kultural yang mempertanyakan Barat sebagai ukuran 

standar dan universal untuk semua sistem politik di dunia ini. Pertanyaan yang 

pertama kali perlu dijawab adalah apakah pembangunan politik ditujukan untuk 

meningkatkan kapasitas sebuah negara dalam kepolitikannya seperti parpol, 
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administrasi sipil yang rasional, dan badan legislatif? Kalau jawabannya adalah 

iya, maka muncul persoalan etnosentrisme Barat di sini, karena semua unsur itu 

memang menjadi karakter Barat. Kalau jawabannya hanya sebatas tercapainya 

tujuan-tujuan dari elemen politik tersebut, maka akan banyak persoalan lokal yang 

muncul. 

Pembangunan Politik lokal sebagai salah satu bentuk dari mobilisasi massa 

dan partisipasi masyarakat lokal. Karena pembangunan politik adalah menyangkut 

peran warganegara lokal dalam bentuk kesetiaan barunya terhadap daerah. 

Pemimpin dan pengikut merasa pembangunan politik makin berkualitas dilihat 

dari tingkat demonstrasi di seluruh negeri. Pembangunan politik memang 

menyangkut partisipasi warganegara. Namun yang harus juga dipikirkan adalah 

bahaya adanya emosionalisme warganegara yang diolah oleh demagog. 

Karenanya penting menyeimbangkan gelora, sentimen warganegara dengan tertib 

politik. Inilah proses demokrasi yang sesungguhnya. 

Pembangunan politik sebagai bentuk stabilitas dan perubahan sosial. 

Mereka yang berpendapat bahwa demokrasi tidak konsisten dengan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat, memahami pembangunan semata-mata soal ketertiban 

ekonomi dan sosial, karenanya konsep kapasitas untuk perubahan yang teratur 

menjadi penting dalam pandangan ini. Pembangunan politik adalah mobilisasi dan 

kekuasaan. Pengakuan bahwa sistem politik harus bermanfaat bagi masyarakat 

membawa kita pada pemahaman soal kapabilitas sistem politik. Kalau ada 

argumen bahwa demokrasi akan mengurangi efisiensi, berarti tingkat efisiensi 

politik bisa diukur. Artinya lagi, sistem politik dapat dievaluasi dari bagaimana 



kekuasaan absolute bekerja memobilisasi. Sistem yang tidak stabil akan 

beroperasi dengan margin kekuasaan yang rendah, dan para pengambil keputusan 

adalah lembaga-Iembaga impotent untuk mampu mencapai tujuan-tujuan politik. 

3. Definisi Operasional 

Sering dikenal sebagai proses yang dilakuan oleh peneliti untuk mengurangi 

tingat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur dengan jelas
17

. 

Operasional dalam judul penelitian ‘’ Gender Dalam Pembangunan Politik Lokal 

(Studi Penelitian Tentang Kiprah Politik Perempuan Pada DPRD Kota Malang 

Periode 2009-2014) ‘’ adalah sebagai berikut : 

a. Perspektif Anggota DPRD Perempuan Kota Malang dalam 

memandang relasi gender dalam pembangunan politik lokal. Perspetif 

sangat penting sebagai penunjuk sikap da kerja serta berfungsi 

menunjang optimalisasi kerja Legislatif. Untuk lebih mendapatkan 

analisa yang sebanding perlu juga dilihat perspektif laki-laki (anggota 

DPRD Kota Malang) dalam  melihat ketimpangan gender yang terjadi 

selama ini, serta relasi ideal tentang gender dalam DPRD Kota 

Malang guna optimalisasi kerja dalam  pembangunan politik lokal. 

b. Upaya perempuan dalam mengatasi segala stretotip tentag gender 

yang seolah-olah dianggap sebagai kebenaran lahiriah (kodrat) dengan 

menunjukan kierja memuaskan dalam menghadiran pembangunan 

yang nyata adalam politik kota Malang, Baik lewat kesejahteraan 

maupun keadilan.  Dan itu bisa diwujudkan dalam representasi politik 
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yang memadai di DPRD Kota Malang serta adanya kesadaran 

perempuan itu sendiri untuk meningkatkan kapasitas politiknya. 

c. Perempuan sebagai representasi politik yang sah di DPRD Kota 

Malang perlu segera merekonstruksi pemikiran keliru yang 

berkembang cukup lama bahwa perempuan gagap dengan politik yang 

berimplikasi luas pada minimnya kontribusi nyata perempuan pada 

pengembangan politik yang bermartabat. Layaknya laki-laki, 

perempuan harus meletakan segala perhatiannya pada maksimalisasi 

fungsi dewan yang mencakup fungsi legislasi, pengawasan, dan 

anggaran. DPRD sebagai lembaga politik, membuat perempuan tak 

memiliki pilihan selain memposisikan diri sebagai aktor politik yang 

cerdas tapi tetap santun. Politik yan riskan dengan beragam intrik dan 

konspirasi menuntut perempuan panda-panadai dalam bersikapa dan 

mementukan pilihan. Intensitas pada pergaulan publik yang semakin 

meningkat menimbulkan sisi dilematis untuk perempuan, beradaptasi 

dengan iklim politik yang sulit diterka dan cenderung tak bersahabat 

dengan perempaun ataukah hnya menjadi aktor pasif yang hanya 

mengandalkan naluri kepermpuannanya dalam berpolitik. DPRD yang 

berfungsi memberikan keseimbangan pada pelaksanaan eksekutif 

aderah agar tetap dijalurnya, harus diisi oleh orang-orang pilihan yang 

kompatibel. Tak terkecuali perempuan yang bisa memainkan peran 

politiknya dalam lembaga DPRD dengan santun tanpa harus 

meninggalkan kekedirianya sebagai perempuan. Peran politik tersebut 



bisa berupa inovasi-inovasi kreatif dalam kinerja DPRD  lewat 

saran dan masukan yang progresif, mendorong pengelolaan lembaga 

yang transparan dan responsif serta melakukan sikap politik yang 

konsekuen tapi memihak rakyat.  

F.  Metode Penelitian 

Metode penelitian didefinisikan sebagai strategi komprehensif untuk dapat 

menemukan data yang diperlukan, sehingga ada kontiniusitas dalam satu kesatuan 

utuh dan konsisten antara metode yang digunakan
18

. 

Metode penelitian juga pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang 

dimaksud  

berarti kegiatan penelitian didasarkan pada  cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis.
19

 

Maka penelitian ini berusaha menelaah dengan data yang sebisa mungkin 

valid dan lengkap tentang peran politik perempuan (anggota DPRD) kota Malang 

dalam pembangunan politik di Kota Malang ditengah segala keterbatasan dan 

anggapan miring yang ada.  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian deskriptif dengan maksud berusaha untuk 

memberikan gambaran keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada 

maksud membuat kesimpulan atau generalisasi. Gambaran tersebut 

dielaborasi dengan teori-teori yang memadai agar diperoleh analisas 
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kritis yang seilmiah mungkin tanpa bermaksud  mengklaim ini sebagai 

kebenaran tunggal
20

. 

2. Teknik Pengambilan Data 

Menurut Irawan Soehartono, teknik pengambilan data ialah upaya 

khusus yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang 

menunjang penelitiannya. Penelitian ini menggunakan beberapa cara 

untuk mendapatkan data penunjang yakni
21

 

a. Observasi 

Observasi ialah kegiatan pengamatan tanpa harus mengjaukan 

pertanyaan untuk mendapatkan data-data yang terukur. Observasi 

bisa memberikan data yang diperoleh ialah data segar dalam arti 

data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya 

tingkah laku serta keabsahan alat ukur dapat diketahui langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi 

tersebut dilakukan dengan dialog ( Tanya jawab ) secara lisan, baik 

langsung maupun tidak langsung. Wawancara memiliki 

keuntungan berupa kita dapat  mengecek langsung kebenaran 

jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding, 

atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. 

c. Dokumentasi 
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  Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 

berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang 

dianggap relevan dalam artian mampu memberikan informasi secara 

lengkap dan ilmiah mengenai penelitian yang dilakukan. Sebab itu, 

penelitian ini mengambil subyek penelitian sebagai berikut: 

a. Anggota DPRD Kota Malang, 4 Perempuan dengan asumsi bahwa 

jumlah responden dengan kualitas yang memadai yang dianggap 

mampu memberikan sumber informasi yang akurat dan tepat. 

b. 1 orang Akademisi, yang nantinya diharapkan memberikan 

landasan teoritis yang diterjemahkan dalam analisa kritis, obyektif 

dan netral mengenai judul penelitian yang dilakukan. Akademisi 

yang notabene memiliki pengetahuan yang mumpuni akan sangat 

berperan terhadap analisa fenomen melalui keakuratan data yang 

dielaborasi dengan teori yang memadai. Sebagai perbandingan dan 

menambah khazanah pengetahuan yang telah dianalisa maka dipilij 

1 orang akademisi yang memang benar-benar menaruh perhatian 

lebih pada judul penelitian yang dilakukan 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Malang dan lokasi lain yang 

dianggap perlu di Kota Malang. 



5. Sumber Data 

a. Data Primer  

Ialah dokumen yang didapatkan langsung dari obyek penelitian 

atau yang secara langsung mengalami peristiwa yang akan diteliti. 

Sumber data primer memiliki kekuatan karena diperoleh secara 

langsung oleh narasumber sehingga keakuratan datanya bisa 

terjamin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung dta primer 

atau lebih melengkapai data penelitian. Data sekunder bisa 

didapatkan dari buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi, 

Koran, internet atau sumber-sumber lain yang kira-kira bisa 

memberikan penjelasan tambahan mengenai penelitian yang 

dilakukan.  

6. Analisis Data 

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. 

Penelitian ini menggunakan beberapa model analis data yang bertujuan 

menguraikan data secara sistematis dalam penyajian yang sederhana agar mudah 

dipahami dalam pengambilan kesimpulan selanjutnya. Penelitian ini memakai 

analisis data kualitatif dengan tetap menyertakan teori-teori pendukung sebagai 



bahan analisis kritisnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data, yaitu proses menganalisa data dengan jalan mempertegas 

dan mempertajam sajian data yang terkumpul dengan judul penelitian 

sebagai batasanya. Reduksi data juga bermaksud melakukan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang 

tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi
22

. 

2. Display Data. Yakni sekumpulan informasi yang disusun dalam kerangka 

sistematis yang berfungsi memberikan kemudahan bagi peneliti dalam 

menarik kesimpulan berdasarkan logika ilmiah dan obyektif.  

3. Pegambilan Keputusan yakni proses penemuan benang merah lewat 

pemahaman yang utuh dan komprhenesif tentang penelitian yang 

dilakukan. Hal ini penting agar data yang diperoleh semakin mudah 

dipahami serta ada arah jelas mengenai kemana penelitian ini akan 

diarahan secara fokus. 
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