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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum 

dan pemerintahan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menentukan “Segala Warga Negara bersamaan 

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan selanjutnya di dalam Pasal 

28D Ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan 

“Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan”. 

Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

dikemukakan di atas, terlihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak 

membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hal itu tercermin dari ketetapan 

awal kalimat, yang selalu menetapkan “Segala Warga Negara, atau Setiap Warga 

Negara”. Permasalahannya adalah bahwa apa yang sudah dirumuskan di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di dalam praktek bernegara tidak demikian. 

kaum perempuan masih saja kurang terakomodir Hak-haknya baik dalam 

kehidupan rumah tangga, bidang politik, pemerintahan, maupun dalam 

mendapatkan pekerjaan. Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembentukan lembaga legislatif ditingkat lokal, karena ditentukan siapa yang 

hendak berada dipuncak 



2 

 
 

kuasa pemerintahan daerah. Persoalan kemudian adalah bagaimana pelaksanaan 

Pemilu tersebut melibatkan perempuan didalamnya. Pertanyaan ini penting 

berkaitan dengan Pemilusebagai alat demokrasi, dimana demokrasi secara 

subtantif tidak dapat mengabaikan keterlibatan perempuan. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya pemilu tidak hanya menjadi ajang kontes politik bagi kalangan Laki-

laki. 

Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan berkualitas adalah sarana 

untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 guna menghasilkan dan memilih para wakil rakyat yang akan 

duduk dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian, lembaga perwakilan rakyat 

idealnya diisi oleh mereka yang mewakili rakyat dan dapat menyampaikan 

aspirasi rakyat yang diwakilinya baik di tingkat pusat ataupun daerah. 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan Indonesia adalah sebesar 118.010.413 

jiwa atau sekitar 49 % dari total jumlah penduduk Indonesia1. Artinya, kondisi 

ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan seharusnya 

mencapai rasio yang sama. Namun dalam kenyataanya jumlah wakil perempuan 

di lembaga legislatif belum sesuai dengan harapan. Dari beberapa kali 

pelaksanaan pemilihan umum, hasilnya juga hanya mengalami sedikit 

peningkatan. 

Dengan tidak terwakilinya hak-hak Perempuan dalam dunia politik, maka 

memunculkan banyak tuntutan dari kalangan aktivis perempuan, Lembaga 

                                                           
1 Draft kertas posisi komnas perempuan terhadap perubahan atas undang-undang nomor 

10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPR dan DPRD, Komnas Perempuan, 

http://www.komnasperempuan.go.id , diakses tanggal 2 oktober 2020 ,pukul 14.52 

http://www.komnasperempuan.go.id/
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Swadaya Masyarakat, perempuan anggota Partai Politik dan perempuan 

intelektual untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dalam jumlah 

yang signifikan dan salah satu bentuk tuntutan aktivis perempuan untuk dapat 

meningkatkan keterwakilan kaum perempuan dalam bidang politik di Indonesia 

adalah pemberlakuan sistem kuota untuk perempuan. Pada saat ini yang 

dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi politik kaum perempuan di Indonesia 

adalah membentuk suatu sistem politik yang berkeadilan gender dengan 

menerapkan tindakan afirmatif untuk perempuan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan 

dengan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjamin 

peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang 

mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% 

dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat 

berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan 

bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan 

membawa dampak bagi lembaga publik. Kemudian, dalam UU No.10 Tahun 2008 

ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi 
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persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada 

kepengurusan partai politik tingkat pusat. 

Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur 

bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. 

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008. Kedua 

kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin 

dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik2. 

Realitas partisipasi perempuan indonesia dalam politik masih sangat 

rendah. Hal itu terbukti dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, 

lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik dan juga di organisasi-

organisasi publik lainnya yang masih minim. Kondisi ini dipercaya oleh para 

pejuang perempuan berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara yang 

cenderung tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan Perempuan3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Data perempuan dalam parlemen https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belu 

m-pernah-tercapai , diakses tanggal 2 oktober 2020 

 
3Syafia.2015 “kegagalan calon perempuan dalam pemilukada kabupaten merangin 

tahun 2013”, diakses dari  https://media.neliti.com/media/publications/188724-ID-kegagalan-

calon-perempuan-dalam-pemiluka.pdf  , pada tanggal  3 oktober 2020,pukul 14.29 

https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belu%20m-pernah-tercapai
https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belu%20m-pernah-tercapai
https://media.neliti.com/media/publications/188724-ID-kegagalan-calon-perempuan-dalam-pemiluka.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/188724-ID-kegagalan-calon-perempuan-dalam-pemiluka.pdf
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Tabel 1.1 

Presentasi Keterwakilan Perempuan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Legislatif Tahun 2019: 4 

 

No. Nama Partai 

Politik 

Total Bakal Calon Legislatif 

Laki-Laki Perempuan L+P (%)Perempuan 

1 PKB 21 12 33 36,4% 

2 GERINDRA 17 10 27 37,0% 

3 PDIP 17 14 31 45,2% 

4 GOLKAR 22 13 35 37,1% 

5 NASDEM 22 13 35 37,1% 

6 GARUDA 3 2 5 40,0% 

7 BERKARYA 21 12 33 36,4% 

8 PKS 22 11 33 33,3% 

9 PERINDO 21 13 34 38,2% 

10 PPP 22 13 35 37,1% 

11 PSI 3 2 5 40,0% 

12 PAN 21 11 32 34,4% 

13 HANURA 19 10 29 34,5% 

14 DEMOKRAT 22 12 34 35,3% 

15 PBB 22 13 35 37,1% 

16 PKPI 10 6 16 37,5% 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin 

 

 

 

                                                           
4Data  komisi pemilihan umum kabupaten merangin tentang daftar calon tetap calon 

anggota DPRD kabupaten merangin pemilu legislatif tahun 2019  https://jejakjambi.com/daftar-

calon-tetap-calon-anggota-dprd-kabupaten-merangin-pemilihan-umum-legislatif-tahun-2019/ , dia 

kses tanggal 6 oktober 2020, pukul 15.16 wib 

https://jejakjambi.com/daftar-calon-tetap-calon-anggota-dprd-kabupaten-merangin-pemilihan-umum-legislatif-tahun-2019/
https://jejakjambi.com/daftar-calon-tetap-calon-anggota-dprd-kabupaten-merangin-pemilihan-umum-legislatif-tahun-2019/
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Tabel 1.2 

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin 

2019 Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin: 5 

 

No Nama Fraksi Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 DEMOKRAT 3 0 3 

2 PKB 2 0 2 

3 PKS 3 0 3 

4 PDIP 4 0 4 

5 GOLKAR 6 0 6 

6 GERINDRA 3 0 3 

7 NASDEM 3 0 3 

8 PAN 3 0 3 

9 PPP 2 0 2 

10 HANURA 2 0 2 

11 BERKARYA 1 0 1 

12 PERINDO 3 0 3 

JUMLAH 35 0 35 

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin  

    Tahun 2019 

Dari data keterwakilan perempuan di Kabupaten Merangin diatas bisa 

dilihat bahwa perempuan hanya dijadikan syarat memenuhi kuota dalam setiap 

pemilu legislatif tidak serta merta membuat wakil perempuan di gedung dewan 

juga memenuhi kuota tersebut. Bahkan di pemilihan legislatif 2019, Merangin 

tidak memiliki wakil perempuan di legislatif. Ini karena Caleg yang diusung partai 

                                                           
5Data  Komisi pemilihan umum kabupaten merangin tentang daftar calon tetap calon 

anggota DPRD kabupaten merangin pemilu legislatif tahun 2019,diakses dari 

https://jejakjambi.com/daftar-calon-tetap-calon-anggota-dprd-kabupaten-merangin-pemilihan-umu 

m-legislatif-tahun-2019/ , pada  tanggal 6 oktober 2020, pukul 15.16 wib 

https://jejakjambi.com/daftar-calon-tetap-calon-anggota-dprd-kabupaten-merangin-pemilihan-umu%20m-legislatif-tahun-2019/
https://jejakjambi.com/daftar-calon-tetap-calon-anggota-dprd-kabupaten-merangin-pemilihan-umu%20m-legislatif-tahun-2019/
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politik ternyata sulit bersaing. Bahkan terkadang hanya memenuhi syarat Undang-

undang saja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Egis Maulana pada tahun 2014 saat 

meneliti (egis maulana: 2014) “Diskriminasi Gender dan konsep Feminisme di 

berbagai Negara”berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui di dalam 

masyarakat, peran gender sesuai dengan masyarakat yang berbudaya dan tata nilai 

dibentuk sedemikian rupa sehingga ada peran yang dimainkan oleh kaum Laki-

laki dan peran yang diserahkan kepada perempuan. Peran publik yang 

menghasilkan uang, kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan diserahkan 

kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja seperti itu terjadi ketimpangan 

peran antara laki-laki dan perempuan.laki-laki berada di daerah yang semakin 

berkuasa, menghasilkan uang dan pengaruh, sedangkan perempuan tidak 

menghasilkan uang dan pengaruh.Dengan demikian, lahir ketimpangan gender 

dan ketidakadilan gender. 

Pandangan gender juga dapat menimbulkan Subordinasi terhadap 

perempuan, anggapan bahwa perempuan pola pikirnya adalah irasional atau 

emosional sehingga berimbas pada stigma ketidakmampuan tampil untuk 

memimpin, berakibat munculnya sikap bahwa perempuan berada disisi yang tidak 

penting dan tidak strategis (second person). Kedudukan sebagai “Liyan” 

mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan. Sedangkan 

Stereotipe menurut Fakih merupakan pemberian citra baku atau pelabelan atau 

penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang sering kali 

menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan ini sering diberikan kepada perempuan 
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yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga, Perempuan dibebankan dengan 

tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syafia pada tahun 2015 saat meneliti 

(Syafia:2015) “Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten 

Merangin tahun 2013 (studi kasus Fauziah,SE)” Ada beberapa hambatan yang 

dialami calon legislatif perempuan di Kabupaten Merangin yaitu : 

1. Bahwa Masih kuatnya budaya patriarki, isu gender dimanfaatkan sebagian 

oknum politik untuk mendoktrin masyarakat Merangin agar memilih calon 

berdasarkan gender dan yang dirugikan disini tentunya perempuan karena 

memang struktur pemerintahan yang selalu mengutamakan laki-laki 

sebagai pemimpin karena ruang geraknya lebih bebas sehingga secakap 

apapun perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena keterbatasan 

mobilitasnya dan konstruksi budaya yang dilazimkan pada masyarakat 

Indonesia yang selalu mendiskreditkan peran Perempuan dalam keluarga 

lebih penting dari pada hal apapun. Minimnya keterwakilan Perempuan di 

dalam lembaga-lembagapengambilan keputusan di Indonesia menjadi 

persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan 

keadilan perempuan. Kondisi sosio kultur bangsa yang pekat dengan 

budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi 

perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya 
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patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak 

memberikan kesampatan pada perempuan6. 

2. Faktor finansial, Tentu faktor finansial menjadi hal yang sangat penting. 

karena untuk maju di dalam pertarungan pemilu membutuhkan finansial 

yang tidak sedikit. Faktor uang hingga kini memang masih mendominasi 

setiap kali pemilu. Berkembangnya budaya patriarki memunculkan 

tingginya  dominasi Laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada 

perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan lebih 

memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan kondisi 

seperti ini, maka kemampuan finansial kaum perempuan juga menjadi 

terbatas. 

3.  Faktor Popularitas, Popularitas bisa didapat oleh pengaruh seseorang 

dalam suatu masyarakat, baik ia sebagai pembuat kebijakan bahkan publik 

figur sekalipun. Sistem pemilu Indonesia yang kini menganut sistem 

proporsional terbuka mengharuskan calon legislatif dikenal oleh 

masyarakat, karena itu popularitas menjadi aspek yang penting bagi 

keterpilihan suatu calon terlebih saat ini sistem pemilu di Indonesia 

menganut sistem proporsional terbuka dimana calon harus diingat dan 

setidaknya diketahui oleh sang pemilih nantinya agar dapat meraih banyak 

suara7. 

                                                           
6Syalfia 2015 “kegagalancalon perempuan dalam pemilukada kabupaten merangin tahun 

2013” diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/5776/5571 pada 

tanggal 24 oktober 2020, pukul 14.42 wib. 

 
7RA masykur, “keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia”Diakses dari 

repository.uinjkt.ac.id  pada tanggal 18 november 2020,pukul 15.23 wib. 
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Perbedaan Penelitian diatas dengan Penelitian ini terletak pada faktor-

faktor dan fokus Pemilihan Umum. Pada penelitian diatas fokus pada calon 

Pemilihan umum kepala daerah sedangkan Penelitian ini fokus pada Pemilihan 

umum calon legislatif dan pada penelitian diatas ada 3 Faktor yang ditemukan 

oleh Peneliti terdahulu sedangkan pada penelitian ini terdapat 2 faktor yang juga 

mempengaruhi kegagalan calon perempuan di Kabupaten Merangin antara lain: 

1. Faktor Partai politik, peran serta politik perempuan seperti diwujudkan 

didalam partai politik belumlah seoptimal mungkin. Perempuan masih 

berada pada kerangka elemen penunjang seperti misalnya menjadi 

pengurus dari organisasi perempuan partai politik tersebut dan berperan 

serta didalam proses pengambilan keputusan internal partai secara 

struktural. Hal ini dikarenakan oleh adanya ideologi patriarki yang sangat 

kuat didalam masyarakat dan didalam partai politik. 

2. Belum adanya kepastian hukum, bahwa ketentuan didalam pasal 65 (1) 

UU pemilu no.12 tahun 2003 mengenai minimal 30% keterwakilan 

perempuan didalam proses nominasi calon legislatif memang secara 

sungguh-sungguh akan di tetapkan oleh partai politik peserta pemilu. Hal 

ini disebabkan oleh ketentuan tersebut, yang tidak meningkat dan tidak 

memberikan sanksi pada partai politik serta bersifat jangka panjang. Kuota 

yang bersifat sukarela ini membuat partai politik tidak memiliki kewajiban 

hukum untuk melaksanakan hal tersebut. Akibat dari kuota sukarela ini 

maka pelaksanaan sepenuhnya hanya tergantung pada kehendak dan 
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kesungguhan pada partai yang bersangkutan yang masih sangat disadari 

oleh ideologi patriarki dan kepentingan politik laki-laki8. 

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Analisis faktor- faktor Kegagalan 

Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 

2019 di Kabupaten Merangin”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penyebab kegagalan keterwakilan politik Perempuan dalam Pemilihan 

Umum legislatif  tahun 2019 di Kabupaten Merangin.  

1.2 Rumusan Masalah. 

Dalam menyusun skripsi Analisis Kegagalan Keterwakilan Politik 

Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten 

Merangin, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apa faktor-faktor 

penyebab kegagalan keterwakilan politik calon legislatif perempuan tahun 2019 di 

Kabupaten Merangin  ? 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Dalam rumusan masalah terdapat beberapa pertanyaan yang akan 

diidentifikasi, yang tujuannya yaitu: untuk menganalisis dan mengetahui faktor-

faktor penyebab kegagalan keterwakilan politik Calon Legislatif Perempuan di 

Kabupaten Merangin. 

1.4 Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, akademisi, 

dan peneliti lainnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

                                                           
 8Dr.H.Hadri hasan,MA,dkk.Pengantar pendidikan gender (jambi. sulthan thaha 

press.2011). hlm 73 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui dan 

menganalisis apa saja faktor-faktor kegagalan keterwakilan politik calon legislatif 

perempuan pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2019  di Kabupaten Merangin 

serta mengasah kemampuan penulis dalam meneliti fenomena yang terjadi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi bagi 

pihak terkait dalam mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan keterwakinlan 

politik caleg perempuan dan bagi peneliti diharapkan dapat  menambah wawasan 

dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian pada 

permasalahan yang sama. 

1.5 Landasan teori. 

1.5.1 Gender 

Secara terminologis gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan 

budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Defenisi lain tentang gender 

dikemukakan oleh Elaine Showalter, menurutnya, gender adalah pembedaan laki-

laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Lebih tegas lagi 

disebutkan dalam women’s studies ensyclopedia bahwa gender adalah suatu 

konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan 

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat 9. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Dengan kata lain 

                                                           
 9Marzuki “kajian awal tentang kajian-kajian gender” jurnal civics.vol.4, No.2, desember 

2007 
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gender berarti konstruksi sosial yang memberikan Stereotipe (penanda) kepada 

laki-laki dan wanita. Hal yang sama dikatakan oleh Narwoko dan Suyanto, gender 

adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada 

laki-laki dan perempuan. Hasil konstruksi sosial dan kultural yang menghasilkan 

gender yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.Di dalam 

masyarakat, peran gender sesuai dengan masyarakat yang berbudaya dan tata nilai 

dibentuk sedemikian rupa sehingga ada peran yang dimainkan oleh kaum Laki-

laki dan peran yang diserahkan kepada perempuan.Peran publik yang 

menghasilkan uang, kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan diserahkan 

kepada kaum laki-laki.Akibat pembagian kerja seperti itu terjadi ketimpangan 

peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di daerah yang semakin 

berkuasa, menghasilkan uang dan pengaruh, sedangkan Perempuan tidak 

menghasilkan uang dan pengaruh. Dengan demikian, lahir ketimpangan gender 

dan ketidakadilan gender. 

Pandangan gender juga dapat menimbulkan subordinasi terhadap 

perempuan, anggapan bahwa perempuan pola pikirnya adalah irasional atau 

emosional sehingga berimbas pada stigma ketidakmampuan tampil untuk 

memimpin, berakibat munculnya sikap bahwa perempuan berada disisi yang tidak 

penting dan tidak strategis (second person). Kedudukan sebagai “Liyan” 

mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan. Sedangkan 

Stereotipe menurut Fakih merupakan pemberian citra baku atau pelabelan atau 

penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang sering kali 

menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan ini sering diberikan kepada perempuan 
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yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga, Perempuan dibebankan dengan 

tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga10. 

1.5.2 Keterwakilan Perempuan dalam Politik 

Pasca disahkannya undang-undang keterwakilan perempuan dalam partai 

politik menyebabkan kaum perempuan terjun ke dunia politik. Namun 

keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, khususnya dalam kelembagaan 

formal masih jauh dari yang diharapkan11. 

Perbincangan tentang perempuan politik Indonesia setidaknya bersentuhan 

dengan upaya untuk memajukan demokrasi, di dalamnya setiap penghuni negeri 

ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, tidak terkecuali perempuan 

untuk masuk dalam wilayah politik. Selama ini, perempuan dalam bingkai politik 

belum sampai pada tingkat maksimal. 

Kekuasaan dalam konsep feminisme adalah kekuasaan yang penuh 

dilimpahi kasih sayang. Kekuasaan semacam ini tidak berpusat pada diri sendiri 

melainkan lebih diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu kekuasaan 

Perempuan juga mencakup gagasan memberdayakan orang lain. Perempuan dan 

politik sering digunakan slogan untuk kampanye agar perempuan tertarik 

menyumbangkan suaranya pada partai politik. Akan tetapi itu hanya sebagai 

sebatas slogan karena saat pemilu berakhir partai politik lupa akan janjinya. 

Kepentingan perempuan saat kampanye dijanjikanakan dijadikan sebagai agenda 

                                                           
10L.unsriana,2014 ‘diskriminasi gender dalam novel ginko karya junichi watanabe”, 

Diakses dari http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-1-00583-JP%20Bab2001.pdf  

pada tanggal 3 november 2020, pukul 15.55 wib. 
 
11Siti nimrah dan sakaria “perempuan dan budaya patriarki dalam politik ( studi kasus 

kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislative 2014)” Jurnal Magister Ilmu Politik 

Universitas Hasanuddin. Vol. 1 No. 2, July 2015 hlm.176 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-1-00583-JP%20Bab2001.pdf
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politik tidak pernah di realisasikan. Kalaupun diajak namanya ditempatkan pada 

urutan bawah atau yang dikenal dengan nomor sepatu. Berbagai alasan 

dikemukakan oleh para pemimpin partai perihal penurunan keterwakilan 

perempuan di DPR. Pertama partai politik kesulitan dalam merekrut anggota 

legislatif perempuan. Persoalan mengadang tidak hanya pada kuantitas tetapi juga 

kualitas calon. Alasan minimnya kader perempuan terkait dengan sistem 

pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang 

pada perempuan. Kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan 

terlibat dalam wacana politik, karena rendahnya kesadaran politik. Selain kendala-

kendala tersebut perempuan juga terhambat karena modal. Karena untuk bisa 

masuk ke lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya 

ekonomi (modal)12. 

Perempuan pada setiap tingkat sosial-politik merasa dirinya kurang 

terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pembuatan 

keputusan.perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik secara kenyataan 

bahwa publik dan budaya sering bermusuhan. Perempuan dan politik sering 

mengalami pasang surut yang berakhir pada penyempurnaan. Partisipasi 

perempuan dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan dan 

menduduki posisi strategis sangat rendah, baik di bidang eksekutif, legislative, 

yudikatif maupun lembaga lainnya. 

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit dibayangkan 

terutama pada negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan telah dibentuk oleh 

                                                           
12Siti Musdah Mulia & Anik Farida.Perempuan dan politik.(Jakarta. Gramedia Pustaka 

Utama. 2005). hlm 17 
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budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan 

wanita berkisar dalam lingkungan keluarga. Sedangkan politik yang digambarkan 

sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan.Akan tetapi kedudukan 

perempuan yang demikian ternyata tidak dapat dipertahankan karena dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedikit demi sedikit bermula 

dari dunia barat perempuan dapat menaikkan posisinya di berbagai bidang 

termasuk politik. Memang masih terdapat hambatan yang besar untuk menembus 

pandangan bahwa politik adalah hanya milik laki-laki, tetapi kini masyarakat 

mulai menyadari bahwa baik di timur maupun barat perempuan dapat terjun dan 

terlibat dalam politik asalkan diberi kesempatan13. 

1.5.3. Faktor kegagalan perempuan dalam pemilu 

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU 

pemilu telah membuahkan hasil dengan dimaksudkannya kuota pencalonan 

perempuan minimal 30% dalam pasal 65 Undang-Undang No 12 tahun 2003 

tentang pemilu. Akan tetapi ketersediaan kuota tersebut tidak menjadi tongkat 

keberhasilan perempuan dalam pemilu. Perempuan kurang mendapatkan citra 

yang layak bagi masyarakat, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kegagalan 

perempuan dalam pemilu. Adapun faktor - faktor yang menyebabkan perempuan 

gagal dalam pemilu, yaitu :  

1. Faktor budaya patriarki, Budaya patriarki membuat perbedaan antara laki-

laki dan perempuan yang mengakibatkan terjadinya pembagian kerja 

sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim dalam Abbas, pembagian 

                                                           
13T. O. Ihromi. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 

1995. hlm 482 
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kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses 

sosialisasi dan diinternalisasikan orang-orang di lingkungan tempat 

manusia itu dibesarkan. Internaliasasi sedemikian rupa menurut 

Djajanegara melahirkan pelabelan atau streotipe bahwa laki-laki adalah 

sosok yang mendiri, agresif, bersaing, memimpin, berorientasi ke luar, 

penegasan diri, inovasi, disiplin dan tenang. Sedangkan perempuan adalah 

sosok yang tergantung, pasif, lembut, non agresif, tidak berdaya saing dan 

mengandalkan naluri 

2. Faktor popularitas,  Sistem pemilu Indonesia yang kini menganut sistem 

proporsional terbuka mengharuskan calon legislatif dikenal oleh 

masyarakat, karena itu popularitas menjadi aspek yang penting bagi 

keterpilihan suatu calon terlebih saat ini sistem pemilu di Indonesia 

menganut sistem proporsional terbuka dimana calon harus diingat dan 

setidaknya diketahui oleh sang pemilih nantinya agar dapat meraih banyak 

suara. 

3. Faktor partai politik, lebih khusus pada pandangan masyarakat melihat 

bagaimana partai politik memberdayakan perempuan. 

Untuk memperjuangkan memenuhi kuota 30% ini memang bukan hal 

yang mudah terutama jika menyadari bahwa budaya patriarki sudah sedemikian 

merasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi perlu dipikirkan 

juga sesungguhnya dibutuhkan bukan hanya sekadar memenuhi kuota tersebut 

melainkan bagaimana mempersiapkan landasan kerja yang dapat memfasilitasi 

perempuan untuk masuk ke arena politik sehingga yang dipersiapkan adalah 
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kualitas. Dengan begitu di masa depan tidak lagi ditemukan wakil-wakil 

perempuan di parlemen yang menjadi hiasan belaka. Karena yang dibutuhkan 

bukan hanya perempuan dalam arti fisik jasmani melainkan perempuan yang 

memiliki komitmen pada upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perempuan 

yang dapat mengartikulasikan kepentingan strategi perempuan menuju terciptanya 

kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam ruang 

lingkup keluarga, masyarakat dan Negara14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Ibid hlm.120 
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1.6 Kerangka Konseptual. 

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori – teori ataupun 

konsep yang akan mendukung kegiatan penelitian sebagai pedoman dalam 

menyusun alur penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk 

menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Alur 

penelitian ini digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Gambar diatas menjelaskan bahwa penelitian ini berlandaskan pada 

kegiatan pemilihan umum legislatif di kabupaten merangin tahun 2019 yang 

kemudian dilakukan tindakan analisis terhadap kegagalan calon legislatif 

Analisis Faktor 

Kegagalan Calon 

Legislatif 

Perempuan 

- Budaya Patriarki 

- Popularitas 

- Partai politik 

 

 

 

 

 

 

Pandangan Masyarakat Hambatan 

- Citra Perempuan 

- Calon legislatif Perempuan 

Pemilihan Umum 

Legislatif Kabupaten 

Merangin 2019 
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perempuan. Melalui analisis tersebut didapatkan beberapa faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya kegagalan tersebut seperti: budaya patriarki, popularitas, dan 

partai politik. Faktor – faktor tersebut diperoleh dari pandangan masyarakat 

beserta hambatan yang akan mempengaruhi citra perempuan dan calon legislatif 

perempuan. 

1.7 Metodologi Penelitian. 

1.7.1 Jenis Penelitian. 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian 

dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem 

pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. 

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, 

deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat 

serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki15. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam 

penelitian kuantitatif ini, metode yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data 

yang berasal dari berbagai literatur, dokumentasi dan angket yang dilakukan 

kepada sumber utama terkait dengan cara menganalisis Faktor-faktor kegagalan 

yang ditemukan dilapangan saat dilakukannya penelitian. 

                                                           
15Achmad Sumaidi 2014, “Pengertiansumber data, jenis-jenis data dan metode 

pengumpulan data”diakses dari https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-

sumber-data-jenisjenis-data dan-metode-pengumpulan-data/ pada tanggal 17 nov 2020, pukul 

12.40 wib. 
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1.7.2 Lokasi Penelitian. 

Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan di Kabupaten Merangin. Alasan 

peneliti ingin meneliti faktor-faktor Kegagalan keterwakilan politik Calon 

Legislatif Perempuan di Kabupaten Merangin, karena terjadi sebuah fenomena 

yang menarik, dimana Merangin tidak memiliki wakil Perempuan di Legislatif . 

1.7.3 Populasi dan sampel   

1.7.3.1 Populasi  

menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar populasi adalah 

semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun 

kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenaii sekelompok objek yang 

lengkap dan jelas. Populasi ialah kelompok yang ditentukan atau perangkat 

universal yang mengandung unsur-unsur kepentingan dalam suatu proyek 

penelitian16. 

 berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai daftar 

prmilih tetap pada pemilihan legislatif di Kabupaten merangin 2019. Jumlah 

daftar pemilih tetap per dapil bisa dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

                                                           
16Andi Bulaeng, metode penelitian komunikasi kontemporer (Yogyakarta: ANDI), 2004, 

hlm.160 
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Tabel 1.3 

Daftar Pemilih Tetap Menurut Dapil Kabupaten Merangin Pemilihan Umum 

Legislatif Tahun 2019 

 

No Dapil Jumlah Dpt 

1 Merangin I 83.233 

2 Merangin II 89.697 

3 Merangin III 54.586 

4 Merangin IV 36.168 

Jumlah             263.684 

Sumber : KPU Kabupaten Merangin 

1.7.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi. Nana 

sudjana dan Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “penelitian dan penilaian 

pendidikan” mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang 

dimiliki sifat karakteristik yang sama sehingga betul-betul mewakili populasi17. 

Dalam Penelitian ini samplenya adalah seluruh penduduk Kabupaten Merangin 

yang terdaftar sebagai DPT kabupaten Merangin. Karena jumlah populasi yang 

akan diteliti berjumlah lebih dari seribu, maka untuk menentukan besaran sampel 

yang akan diambil peneliti menggunakan teknik slovin. 

  

Keterangan :  

s = sampel 

                                                           
17Syaifuddin Azwar .Metode Penelitian. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 1998. hlm.79. 
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N = populasi 

e = terjadinya kesalahan 

Dalam penelitian ini masyarakat yang akan diteliti sebanyak 263.684 

orang. Peneliti disini mengambil taraf 0,1 dengan keyakinan akan keberhasilan 

penelitian ini adalah 90% dan akan terjadi kesalahan 10%. Maka besarnya sampel 

menurut rumus slovin ini akan menjadi: 

jadi,  s  = =  

= = 99,96 = 100 (dibulatkan) 

Maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 orang guna memudahkan 

penelitian ini dan untuk menentukan responden yang akan dijadikan sampel 

penelitian adalah 100 orang dari 4 dapil yang terdapat di Kabupaten Merangin.  

1.7.3.3 Teknik Sampling 

Penulis menggunakan Accidental Sampling, teknik ini biasanya digunakan 

dan didesain untuk penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sumber data. Dalam teknik 

accidental pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung 

saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui18. 

1.7.4 Teknik pengumpulan data. 

1.7.4.1 Kuesioner. 

                                                           
18 Anwar hidayat, 2017. Teknik sampling dalam penelitian. Diakses dari statiskian.com 

pada tanggal 17 maret 2021,pukul 08.56 wib 
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Kuesioner atau angkat adalah seperangkat pertanyaan yang disusun untuk 

diajukan kepada responden. Menurut Nasution angket adalah daftar pertanyaan 

yang didistribusikan melalui pos, melalui media internet untuk didistribusikan dan 

dikembalikan, atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti19. 

Penyebaran kuesioner ini akan dilakukan melalui media internet bagi responden 

yang tidak memungkinkan untuk didatangi langsung. 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kuesioner tertutup yaitu berisi 

pertanyaan dengan Sejumlah jawaban sebagai pilihan20.  Sehingga responden 

dapat mengecek jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya. 

1.7.4.2 Studi Kepustakaan. 

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan 

mengumpulkan data tambahan dari berbagai refrensi berupa dokumen, buku-buku 

teori,  jurnal ilmiah, surat kabar online, dan jurnal online. 

1.7.5 Teknik analisis data. 

1.7.5.1 Uji Validitas. 

Dalam penelitian ini uji validitas data yang digunakan adalah teknik 

korelasi Product Moment atau Korelasi Pearson yang akan dibantu dengan 

Aplikasi SPSS 16 dalam pengaplikasian nya. Uji validitas ini akan digunakan 

untuk menyatakan bahwa jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden 

                                                           
19Nasution, Metode Research (PenelitianIlmiah). Jakarta: BumiAksara, 2012, hlm. 128. 
20Ibid, hlm 129. 
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bersifat sah dan dapat menjadi data acuan penulisan skripsi ini. Adapun rumus 

Koefesien Korelasi Pearson adalah sebagai Berikut: 21 

 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi Product Moment / Korelasi Pearson 

N  = Jumlah individu dalam sampel  

X  = Angka mentah untuk variabel X  

Y  = Angka mentah untuk variabel Y 

Penentuan validitas suatu item dapat ditentukan oleh perbandingan r 

hitung dan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka item dapat dinyatakan valid, 

apaabila r hitung < r tabel maka item dinyatakan tidak valid dan item tidak dapat 

dilakukan pengujian lanjutan atau dihilangkan dalam kebutuhan penelitian. Dalam 

hal ini, peneliti menggunakan r tabel = 0,1966 (N = 100 atau df - 2) 

1.7.5.2 Uji Reabilitas. 

 Uji reliabilitas menurut Priyatno digunakan untuk mengetahui handal atau 

konsistensi alat ukur yang menggunakan kuesioner tersebut.  Tujuannya apakah 

pengukurannya akan konsisten jika dilakukan kembali22. Uji reliabilitas 

merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang valid saja yang masuk 

                                                           
21Hasan Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: 

Ghalia Indonesia.2002.hlm . 103. 
22Ibid, hlm. 64 
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pengujian. Untuk menentukan apakah instrument reliable atau tidak menggunakan 

batasan 0,6. Jika kurang dari 0,6 maka kurang baik namun jika 0,7 dapat di terima 

sedangkan 0,8 adalah baik. 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Alpha 

Cronbach (α) yang dibantu dengan aplikasi SPSS 16 dan dikutip dari Ety 

Rochaety dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis. Dengan rumus 

sebagai berikut:23 

R=  ( ) 

Keterangan :  

α  = Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

 = Varians skor keseluruhan  

 = Varians masing-masing item 

1.7.6 Teknik Pengelolaan Data. 

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan variabel tunggal sehingga teknik  

pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

univariat. Jenis analisis ini digunakan untuk penelitian satu variabel. Analisis ini 

dilakukan terhadap penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. 

Hasil penghitungan statistik tersebut nantinya menjadi dasar dari penghitungan 

selanjutnya24 . Dengan rumus seperti berikut :  

P =  

                                                           
23Rochaety Ety .Metode Penelitian Bisnsi, dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 2007. hlm. 54. 
24 Sandu Siyoto & Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing. 2015. Hlm. 119. 
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Keterangan :   

p  = Presentase  

F  = Frekuensi 

N   = Jumlah responden/Sampel 

 Teknik pengelolaan data ini penulis menggunakan kombinasi Ms. Exel dan 

SPSS untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Sehingga 

membawa kontribusi dalam melihat hasil akhir persepsi masyarakat terhadap 

keterwakilan politik perempuan dan rekomendasi terkait penelitian yang 

dilakukan. Oleh karena itu, setiap pernyataan tentang variabel Analisis kegagalan 

keterwakilan politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di 

Kabupaten Merangin akan diberikan skor nilai yang berbeda-beda, seperti: 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Setuju 3 

Sangat Setuju 4 

   

 Selain dari pada skor variabel Analisis kegagalan keterwakilan politik 

perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Merangin 

tersebut. Penulis juga memberi ruang bagi reponden untuk memberikan alasan, 

jika responden menyatakan sikap untuk tidak memilih calon legislatif perempuan 

pada saat pemilihan umum legislatif dan jika memberi ruang bagi responden yang 

memilih calon legislatif laki – laki pada saat pemilihan umum dengan tetap 

memberi skor pada setiap alasan sebagai angka untuk mempermudah pengolahan 

data peneliti, seperti: 
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Alasan Responden Tidak Memilih Perempuan Skor 

Karena Perempuan Cocoknya Mengurus Rumah Tangga Saja 1 

Tidak Mengenal Calon Legislatif Perempuan 2 

Karena Perempuan Berada Pada Nomor Urut Terakhir 3 

Partai Politik Tidak Terlalu Memberdayakan Calon Legislatif Perempuan 4 

 

Alasan Responden Memilih Laki -Laki Skor 

Laki-Laki Lebih Pantas Menjadi Pemimpin Dibanding Perempuan 1 

Laki-Laki Lebih Populer Ketimbang Calon Legislatif Perempuan 2 

Calon Legislatif Laki-Laki Berada Pada Urutan Pertama 3 

Pemimpin Partai Politik Kebanyakan Laki-laki 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


