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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan. 

 Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, memberikan perlindungan 

HAM kepada warga negara adalah ciri yang harus melekat di dalamnya. Upaya 

meningkatkan peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatif 

kuota 30%, merupakan bagian dari perlakuan khusus yang diberikan kepada kaum 

perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun kebijakan afirmatif tersebut 

konstitusional, namun prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam 

sistem negara demokratis tidak boleh dilanggar.  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi menyebabkan rendahnya 

keterwakilan politik perempuan di pemilihan legislatif di Kabupaten Merangin 

tahun 2019. Banyaknya perempuan yang turut berpartisipasi dalam dunia politik 

tidak menjadi penjamin bahwa perempuan memiliki keterwakilan diri dalam 

berpolitik. Hal itu diterjadi alibatadanya beberapa faktor, seperti: 

1. Budaya patriarki. Rendahnya keterwakilan anggota legislatif perempuan 

disebabkan adanya budaya patriarki yang masih mengental dalam masyarakat 

di Kabupaten Merangin. Sistem dan struktur sosial patriaki telah 

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, dan 

beranggapan panggung politik adalah dunianya laki-laki. Hal inilah yang 

membuat kesempatan perempuan terbatasi untuk menjadi seorang anggota 

legislatif.  



56 
 

 
 

2. Popularitas adalah modal sosial calon legslatif agar memiliki peluang besar 

sebagai kandidat terpilih. Hal tersebut tidak dimiliki oleh calon legislatif 

perempuan sehingga masyarakat tidak merasakan adanya kepercayaan dan 

kebersamaan yang diberikan calon legislatif perempuan sebagai sosok 

pemimpin masyarakat. 

3. Partai politik. Secara khusus, pandangan masyarakat tentang partisipasi 

perempuan dalam berpartai politik banyalah sebatas syarat formalitas dan 

aturan politik dengan sistem kebijakan affirmative action.. Masyarakat 

melihat bahwa perempuan masih sangat minim dalam hal kepemiminan 

politik. Hal tersebut terlihat dari upaya partai politik yang kurang 

memberdayakan perempuan dalam hal kepemimpinan dan berjiwa sosial. 

4.2 Saran. 

1. Memberikan pendidikan sadar gender dalam masyarakat, pendidikan ini harus 

dilakukan bersama-sama. Bukan hanya oleh partai dan penyelenggara pemilu 

atau LSM yang concern terhadap pemilu dan perempuan saja, tetapi 

masyarakat juga dituntut aktif untuk sadar gender, bahwa perempuan juga 

bisa dan mampu berkecimpung dalam ruang-ruang publik khususnya dalam 

ruang politik, sebagai lokus pembuatan kebijakan baik di tingkat legislatif 

maupun eksekutif. 

2. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan data dalam 

tulisan ini dengan sebaik mungkin serta dapat menambahkan berbagai hal 

yang dirasa kurang guna menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang 

bermanfaat bagi orang lain dan khasanah ilmu pengetahuan.  


