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ABSTRAK 
  
            Permasalahan mengenai ketidakadilan sosial gender sepanjang sejarah
kemanusiaan selalu terjadi dan hingga saat ini masih berpengaruh dalam membentuk
sistem kemasyarakatan umat manusia. Dalam kasus ini, Patriarki dalam Politik
merupakan salah satu turunan dari ketidakadilan sosial gender khususnya yang terjadi di
Indonesia. Atas latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang kami angkat
adalah bagaimana pengaruh dan dampak budaya patriarki dalam lingkup kehidupan
sosial, politik, dan ekonomi. Hipotesis yang diangkat untuk menjawab pertanyaan itu
adalah budaya patriarki yang kuat di Indonesia menjadi faktor utama dalam
melanggengkan ketidakadilan sosial gender. Kajian ini bertujuan untuk memaparkan
pengaruh buruk Patriarki dalam sosial, ekonomi, serta politik lebih lanjut dan secara
komprehensif. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber
kredibel menggunakan metodologi kualitatif berupa pendekatan dengan teori
developmentalisme, kelas sosial, dan feminisme.

Kata Kunci: Patriarki, Politik Gender, Kesetaraan Gender, Budaya Patriarki di
Indonesia

 
ABSTRACT

 
 Problems regarding gender social injustice throughout the history of humanity have
always occurred and are still influential in shaping the social system of mankind. In this
case, Patriarchy in Politics is one of the derivatives of gender social injustice, especially
in Indonesia. Based on this background, the research question that we raise is how
patriarchal culture influences and impacts the sphere of social, political, and economic
life. The hypothesis for that question is that the strong patriarchal culture in Indonesia is
a major factor in perpetuating gender social inequality. This study aims to explain the
bad influence of Patriarchy in social, economic, and political matters further and
comprehensively. The research was conducted by collecting data from credible sources
using a qualitative methodology with developmentalism, social classes, and feminism
theory.

Keywords: Patriarchy, Gender Politics, Gender Equality, Patriarchal Culture in
Indonesia    
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 BAB I
Pendahuluan

     
1.1 Latar Belakang
             Dinamika Politik di Indonesia khususnya saat ini dirasa sudah
berkembang. Perlu adanya transformasi sosial dalam masyarakat untuk merevisi
kembali prinsip-prinsip sosial yang diterima sebagai sesuatu yang baku. Politik
Gender merupakan salah satu hal yang harus digaris bawahi dalam transformasi
sosial saat ini. Di Indonesia, isu mengenai gender akhir-akhir ini menjadi isu yang
krisis dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun
legislatif. Permasalahan tentang gender ini mencakup substantif pemahaman
tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya, gerakan gender
kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk di
Indonesia. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik gender yang
lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak
bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang
bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan
kepentingan seluruh penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan, laki-laki,
dan atau ‘gender’ lainnya. 
             Peran perempuan dalam politik sangat dibutuhkan sehingga perlu
diperhatikan partisipasi politiknya. Marginalisasi gender dalam pemerintahan
merupakan masalah yang perlu diatasi dengan aksi nyata, salah satu jalan yang
dapat ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam
meningkatkan peran politiknya dengan memberikan pendidikan sesuai dengan
makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai
peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap
politiknya. Alasan pentingnya partisipasi perempuan dalam kursi pemerintahan
sehingga perlu adanya perhatian khusus yang dikemukakan Hanna Pitkin dalam
The Concept of Representation 1967, sebagai berikut: 1) Perempuan mewakili
setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (justice
argument); 2) Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki
(biologis maupun sosial) yang diwakili (experience argument). Sejalan dengan
argumen ini perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan
terikat dalam politik yang berbeda;
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3) Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-
laki tidak dapat mewakili perempuan (interest group argument); 4) Politisi
perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk
mengikuti (Hanna, 1967).
            Naomi Wolf (1997) beranggapan bahwa distribusi kekuasaan akan
memunculkan ketakutan dari kaum pria. Ada kesadaran dari pria ketika terjadi
distribusi kekuasaan secara merata antara pria dengan wanita, maka muncul
anggapan seolah-olah perempuan mendominasi pria dan saat yang bersamaan
muncul kesadaran perempuan bahwa mereka mendominasi pria (Naomi Wolf,
1997). Penanaman nilai, norma, budaya pemberdayaan gender, pengabaian
seksualitas lain, pemahaman yang seksis telah berlangsung berabad-abad lamanya,
baik pada strata masyarakat atas, menengah maupun ke bawah. Penanaman norma
dan nilai-nilai tersebut dilakukan oleh berbagai media, seperti sekolah, keluarga,
media massa, teman sekerja. Sarana ini ternyata mempunyai pengaruh yang sangat
kuat membentuk ideologi gender kepada masyarakat (Naomi wolf, 1997).
             Dalam melukiskan mengenai representasi politik wanita di Asia, Kuzuki
Iwanaga (2008) menyebutnya sebagai satu bentuk paradoks politik, karena jumlah
wanita di kawasan ini adalah setengah dari populasi penduduk di Asia dan dalam
setiap pemilihan umum mereka menjadi penyumbang suara terbanyak, akan tetapi
pada saat yang sama wanita hanya menempati peranan dan posisi marginal serta
tidak strategis dalam berbagai tingkatan struktur pemerintahan (Iwanaga, 2008).
Apabila dibandingkan dengan kawasan dunia ketiga lainnya seperti Amerika
Latin, representasi politik wanita di kawasan Asia adalah lebih rendah. Bahkan
ada fakta yang lebih menarik, di negara negara Asia yang telah maju dalam
pembangunan ekonomi (misalnya Jepang, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan
Malaysia), banyak dari kalangan wanita yang telah berhasil secara pendidikan dan
jabatan profesional, ternyata dalam hal keterlibatan mereka di bidang politik
masih belum dianggap kokoh.
             Dalam lingkup Sosial-Ekonomi, perempuan dihadapkan dengan
kenyataan bahwa Patriarkisme sering berdasarkan pada sistem Kapitalisme yang
menyebabkan terjadinya penindasan sosial. Menurut Dorothy E Smith dalam The
Conceptual Practices of Power, Struktur sosial merupakan perwujudan dari
kepentingan aktor individual yang membuat keputusan sehingga struktur sosial itu
menciptakan penindasan (Smith, 1990). Smith juga melihat perjuangan 
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 melawan patriarkalisme berkaitan dengan supersession dari kapitalisme. Ada
fenomena yang menunjukkan kesulitan perempuan mencapai kondisi keadilan
sosial dalam beroperasinya sistem patriarki dan kapitalisme. Selama kedua hal itu
beroperasi dalam kehidupan keseharian selama itu pula kesetaraan terhadap
perempuan menjadi sulit diwujudkan (Smith, 1990). 
            Dalam pandangan Feminisme Sosialis, mereka menerima analisis relasi
kelas kapitalisme dari Marx sebagai penjelasan salah satu struktur penindasan.
Namun, mereka menolak analisis Teori Marxisme tentang patriarki sebagai efek
samping dari produksi ekonomi yang sama. Dalam hal ini mereka justru
mendukung penjelasan feminis radikal dan terbukti bahwa patriarki ketika
berinteraksi dengan kondisi ekonomi merupakan struktur penindasan yang
independen. Kemudian, feminisme sosialis menyatukan dua pengetahuan ini,
yakni: pengetahuan penindasan di dalam kapitalisme dan patriarki kedalam
penjelasan lengkap dan memadai tentang semua bentuk dari penindasan sosial.
Istilah ini populer dengan patriarki kapitalis, tetapi ada juga yang menyepadankan
patriarki kapitalis dengan dominasi. Istilah ini merujuk pada suatu hubungan
antara satu pihak sebagai pihak dominan yang berhasil membuat pihak lain
menjadi alat mencapai kehendak pihak dominan, dan pihak pihak dominan
menolak mengakui subjektivitas independen pihak yang disubordinasi itu (Allan,
2000).
1.2 Identifikasi Masalah
             Berdasarkan latar belakang yang tertulis, maka kami dapat
mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang terjadi. Pertama, adalah belum
adanya distribusi kekuasaan yang merata antara perempuan dan laki-laki
(Iwanaga, 2008). Kedua, masih besarnya pengaruh kultur Patriarkis dalam aspek
sosial di masyarakat Indonesia. Ketiga, marginalisasi perempuan dengan
mengatasnamakan Kapitalisme masih marak terjadi dalam lingkup ekonomi (The
Conceptual Practices of Power, 1980). 
1.3 Pertanyaan Penelitian
             Bagaimana pengaruh dan dampak budaya Patriarki dalam lingkup
kehidupan sosial, politik, dan ekonomi?
1.4 Pembatasan Masalah
             Adapun batasan masalah dari kajian ini untuk menghindari penyimpangan
ataupun pembahasan pokok masalah yang terlalu luas agar isi dari kajian ini lebih
terarah sesuai dengan rumusan masalah. Batasan masalah 
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 Gender dan Marginalisasi secara struktural terhadap Perempuan
Hegemoni Maskulinitas dan arah gerakan Feminisme
Posisi Buruh khususnya buruh Perempuan dalam Struktur Developmentalisme
di Indonesia
Manifestasi Gender pada posisi kaum Perempuan dalam bidang sosial,
ekonomi, dan politik semenjak tahun 2000 sampai sekarang
Politik Perempuan khususnya di Indonesia

dalam kajian komprehensif adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.

4.

5.

1.5 Metodologi Penelitian
             Metode penelitian yang digunakan dalam kajian komprehensif ini adalah
metode kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang
alamiah, tidak dimanipulasi baik keadaan maupun kondisinya, sehingga metode
ini merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah
sebagaimana adanya. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau
objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya
yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya
(Setiawan dan Anggito, 2018, hal. 14). Secara mendasar penelitian kualitatif
memiliki dua tujuan, yaitu: (1) menggambarkan dan mengungkapkan, dan (2)
menggambarkan dan menjelaskan (Setiawan dan Anggito, 2018, hal. 14). Melalui
penelitian metode kualitatif, peneliti berupaya menjawab pertanyaan penelitian
dengan merujuk pada penggambaran proses, maksud, dan tujuan serta meninjau
dampak pembangunan Ibu Kota Negara Baru terhadap pengangguran sarjana di
Indonesia.
              Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah studi kasus. Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo (2011), studi kasus
merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam tentang
suatu peristiwa baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau
organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.
Studi kasus ini dikumpulkan dari berita dan jurnal yang diarsipkan secara daring.
Pengumpulan data pada kajian ini merupakan bagian dari teknik pengumpulan
data dalam penelitian kualitatif (Rahardjo, 2011, hal.3). Setelah data dikumpulkan,
data dianalisis berdasarkan pengelompokan tertentu sesuai rumusan masalah yang
diajukan.
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              Pada penelitian ini akan digunakan teknik pengolahan data triangulasi
data karena menggunakan berbagai sumber data untuk menentukan validitas hasil
studi kasus. Triangulasi data merupakan metode yang digunakan untuk
meningkatkan kredibilitas dan validitas dalam penemuan penelitian (Rahardjo,
2011, hal 19). Kredibilitas menunjukkan nilai kelayakan dan dapat dipercayanya
suatu studi kasus. Sementara, validitas merujuk kepada seberapa jauh suatu studi
kasus mampu merefleksikan atau mengevaluasi konsep atau ide yang sedang
diteliti (Rahardjo, 2011, hal 19). Teknik ini dibagi lima jenis yaitu, triangulasi
data, triangulasi penyelidik, triangulasi teori, triangulasi metodologi, dan
triangulasi lingkungan (Rahardjo, 2011, hal. 19).

1.6 Kerangkan Pemikiran 
1.6.1.  Teori Developmentalisme
              Teori atau konsep yang akan digunakan untuk menelaah kondisi sosial
politik dan gender di Indonesia yang pertama adalah teori developmentalisme atau
teori pembangunan. Pendekatan teori ini didapatkan dari hasil penelitian terhadap
perkembangan ekonomi negara-negara Asia Timur yang sangat pesat pasca
Perang Dunia Kedua. Developmental State merupakan pendekatan politik
ekonomi internasional yang membahas mengenai percepatan ekonomi suatu
negara akibat dari keterlambatan industrialisasi seperti halnya di Asia Timur pada
awal abad 20 (Richard Peet dan Elaine Hartwick, 2015). Teori ini hanya akan
relevan apabila digunakan untuk membantu analisa kondisi perekonomian negara
dunia ketiga atau negara berkembang terutama negara dengan PDB yang terus
mengalami kenaikan secara signifikan. 
              Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dan fokus negara maju
dengan negara berkembang terhadap perekonomian negaranya. Teori ini
mendasari pembangunan negara yang akan bersaing dengan negara-negara Barat.
Dibantu dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi, transformasi
ekonomi dalam negeri harus dilakukan oleh legitimasi politik yaitu secara
keseluruhan dilakukan oleh pemerintah. Mengingat bahwa teori ini menghendaki
dalam reformasi ekonomi suatu negara yang berperan sebagai aktor utama adalah
pemerintah atau bersifat state centric.
              Secara historis, keterlibatan perempuan di Indonesia dalam sosial hanya
sebatas “kaum rendahan” karena dianggap lemah dan tidak setara dengan laki-
laki. Stereotip tersebut alhasil menyebabkan banyak terjadi kasus eksploitasi 
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terhadap kaum wanita dalam pekerjaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan
Indonesia yang terus bertransformasi secara industrialis, lingkup kerja bagi wanita
semakin dipersempit dengan adanya kemajuan teknologi dan budaya patriarkisme
yang masih mengakar di kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

1.6.2. Teori Kelas Sosial
              Teori ini digunakan dalam menganalisa keadaan kaum buruh di
Indonesia. Teori kelas sosial termasuk dalam teori konflik (Marxisme) yang
dicetuskan oleh Karl Marx sebagai kritik ekonomi liberal dan sistem kapitalis
dimana terdapat pembagian kelas sosial yang sangat signifikan yaitu, para pemilik
modal dan sumber produksi atau para penguasa disebut sebagai kaum borjuis, lalu
kaum proletar yang menjual tenaga mereka untuk bekerja terhadap kaum borjuis
atau disebut juga sebagai kaum pekerja. Sistem kapitalis membuat kaum proletar
untuk bekerja lebih keras namun upah yang didapat tidak sebanding dengan upaya
kerja mereka dan sangat berbanding dengan kaum borjuis yang terus mendapatkan
keuntungan, sehingga terjadi kesenjangan yang signifikan (Joshua S. Goldstein,
2017).
           Teori Marxisme sangat mengutamakan kesetaraan dalam segala hal
termasuk bidang sosial dan kekuasaan. Beberapa kelompok dan individu
mendapatkan peruntungan untuk mengakses kehidupan yang lebih baik. Sebagian
masyarakat tersebut berusaha untuk mempertahankan keamanan ekonomi mereka
dan terus menerapkan budaya kelas sosial ini demi mempertahankan apa yang
mereka miliki dengan mengesampingkan kepentingan dari kaum proletar yang
sudah bekerja untuk memenuhi kepentingan dari kaum borjuis. Dalam kasus ini,
nasib kaum buruh Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Sering ditemui para
pekerja dibayar dengan upah yang tidak semestinya dan tidak mendapatkan gaji
tambahan meskipun lembur hingga larut malam. 
 Meskipun secara rasional para pekerja di Indonesia mengalami kesulitan yang
serupa, kaum buruh wanita lah yang perlu mendapat atensi lebih. Hal ini merujuk
pada konsep kesetaraan ideologi Marxisme, kerap kali baik buruh wanita dan laki-
laki mendapatkan porsi pekerjaan yang sama namun upah buruh wanita lebih kecil
dari buruh laki-laki. Selain itu, buruh wanita kerap kali mendapatkan pelecehan
dan eksploitasi di tempat kerja. Perusahaan sebagai kaum pemilik usaha,
sementara buruh yang dipekerjakan termasuk kaum proletar, penyalahgunaan
kekuasaan kaum borjuis dalam dunia kerja sangat mengintimidasi kaum buruh 
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khususnya buruh wanita. Selain dari kerap mendapatkan pelecehan dan praktik
eksploitasi, pelanggaran HAM dan pelanggaran kode etik dalam bekerja pun turut
disoroti dalam kehidupan buruh di Indonesia.

1.6.3. Pendekatan Feminisme
              Menganalisis budaya Patriarki dalam lingkup sosial, politik dan ekonomi
di Indonesia digunakan pula pendekatan Feminisme sebagai tolok ukur.
Feminisme merupakan sebuah gerakan emansipasi kaum perempuan untuk
mengentaskan ketimpangan gender dan memperjuangkan kesetaraan (J.Ann
Tickner dan Laura Sjoberg, 2012). Teori ini berlandaskan pengalaman dari kaum
perempuan yang terus mengalami ketidakadilan. Feminisme mendefinisikan
gender sebagai konstruksi sosial yang mengkarakteristikan seperti apa semestinya
perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Jawaban dari mengapa bias
gender di Indonesia kerap terjadi meskipun upaya perjuangan kesetaraan gender
terus digencarkan disebabkan oleh budaya patriarki yang sangat kental di
Indonesia dan “mengagungkan” laki-laki dalam kelas sosial. Hal ini dibuktikan
dengan kasus pelecehan seksual yang menimpa kaum perempuan dan minim
kasus laki-laki yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. 
              Secara liberal, Feminisme bertujuan untuk mengadvokasi perlakuan yang
sama antara laki-laki dan perempuan menurut institusi dan hukum. Fokus daripada
kaum feminis adalah untuk melawan dunia Patriarki. Faktanya, kaum feminis
menyoroti bahwa kaum perempuan jarang terlibat dalam kegiatan politik dan
ekonomi. Representasi kaum perempuan dalam dunia perpolitikan Indonesia
masih sangat minim, masih perlu diteliti lebih dalam penyebab kurangnya jumlah
politisi perempuan di Indonesia. Apakah hal tersebut murni karena budaya
Patriarki yang merajalela dalam birokrasi sistem politik Indonesia atau ada faktor
lain dari para perempuan Indonesia sendiri yang membuat mereka enggan dan
pesimis untuk turut serta dalam badan perpolitikan Indonesia.
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BAB II
KAJIAN LITERATUR

2.1   Gender dan Marginalisasi secara Struktural terhadap Perempuan
             Permasalahan gender sering kali dirasakan oleh perempuan, permasalahan
ini timbul sudah lama. Bahkan, walaupun RA Kartini sudah memperjuangkan
emansipasi perempuan tetapi pada kenyataannya permasalahan gender masih
dirasakan oleh kaum perempuan hingga saat ini. Marginalisasi gender merupakan
salah satu bentuk diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan, salah satu
penyebab terjadinya marginalisasi gender karena adanya UU Perkawinan No.1
Tahun 1974 tepatnya Pasal 31 Ayat (3) UUP yang berbunyi “Suami adalah
kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) yang
berbunyi “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) Istri wajib
mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Pasal ini menunjukkan adanya
marginalisasi gender karena dalam Pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa
perempuan dituntut untuk mengurus keperluan rumah tangga sehingga
kesempatan perempuan untuk mencari penghasilan sendiri seakan tidak
diperlukan sebab hanya suamilah yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga.
              Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki stereotype bahwa perempuan
harus menjadi ibu rumah tangga dan pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga
sehingga pada akhirnya menyebabkan kapasitas perempuan untuk terlibat penuh
di wilayah sosial, politik, serta ekonomi menjadi menjauh. Dikuatkan dengan hasil
riset Women Research Indonesia (WRI) pada tahun 2009 yaitu masih kuatnya
nilai patriarki yang tercermin pada sistem budaya dan agama yang interpretasinya
seringkali mendiskriminasikan perempuan (Listyani, 2022).
       Peran perempuan dalam politik sangat dibutuhkan sehingga perlu
diperhatikan partisipasi politiknya. Marginalisasi gender dalam pemerintahan
merupakan masalah yang perlu diatasi dengan aksi nyata, salah satu jalan yang
dapat ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam
meningkatkan peran politiknya dengan memberikan pendidikan politik sesuai
dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan
mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam
menentukan sikap politiknya (Novianti, 2022).

9



2.2   Hegemoni Maskulinitas dan Arah Gerakan Feminisme dalam Aspek
Sosial Politik 
              Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Wery Gusmansyah pada tahun 2019
dengan judul “Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di
Indonesia” dapat dilihat bahwa isu kesetaraan gender tidak hanya berkembang
pada lingkup sosial masyarakat namun juga dalam dinamika kehidupan politik di
Indonesia. Faktor penyebab kesetaraan gender semakin diperjuangkan adalah
mispersepsi dan pemahaman tentang makna kesetaraan gender beserta
kebijakannya secara substansial. Indonesia merupakan negara demokrasi,
kesetaraan gender patut diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif
yang pada kenyataannya partisipasi perempuan dalam dunia politik masih sangat
minim. Untuk berproses dalam politik demokrasi, representasi dan persoalan
akuntabilitas tokoh perempuan dalam dunia politik menjadi syarat mutlak agar
kehidupan demokrasi di Indonesia lebih bermakna. Sebab, sistem demokrasi
berarti mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat negara. 
              Pada hakikatnya, istilah “gender” merupakan hasil dari konstruksi sosial
yang merujuk pada peranan dan fungsi yang ada di masyarakat. Namun realitanya,
perbedaan gender justru membuat stratifikasi sosial antara laki-laki dan
perempuan di masyarakat. Laki-laki dinilai lebih berguna dan diunggulkan dari
perempuan di segala bidang. Kemudian dari hal ini lah pemikiran bahwa laki-laki
lebih unggul terbentuk dan diturunkan, diperkuat, dan didistribusikan oleh sosial
budaya dan interpretasi agama. 
             Rekonstruksi peran dalam gender oleh masyarakat yang menjadikan peran
domestik dan pekerjaan di dominasi oleh laki-laki. Hal ini menurunkan derajat
perempuan yang selalu dinomorduakan dalam keluarga dan masyarakat (Wery
Gusmansyah, 2019). Meskipun kesetaraan derajat perempuan dan laki-laki adalah
sama dimata hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD NKRI
1945. Berkat gerakan aktivis feminisme beserta NGO lokal yang secara aktif
bekerja sama dengan NGO internasional, pemahaman mengenai kesetaraan gender
semakin menguat, namun pemahaman tersebut juga harus didorong oleh
interpretasi nyata keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga negara baik
eksekutif maupun legislatif, terutama partisipasi perempuan dalam membuat
kebijakan. 
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             Dalam jurnal ini disebutkan bahwa secara empiris kesetaraan gender tidak
lagi menjadi pokok permasalahan. Namun, hak-hak serta keikutsertaan perempuan
dalam dunia politik harus tetap diperjuangkan. Sebab melalui peningkatan peran
perempuan yang memiliki wawasan mengenai gender dan politik sebagai peran
atau tokoh publik dinilai dapat mewujudkan pembangunan nasional serta
demokrasi yang sehat, adil, dan realistis. Melalui edukasi serta sosialisasi kepada
masyarakat luas mengenai perempuan dalam dunia politik, diharapkan dapat
mengubah budaya patriarki di masyarakat sehingga kesempatan untuk perempuan
untuk dapat eksis di lembaga perpolitikan semakin luas.

2.3   Posisi Buruh Khususnya Buruh Perempuan dalam Struktur
Developmentalisme
           Menurut Syalihin, konstruksi persepsi sosial yang mendarah daging disertai
modernisasi menimbulkan dampak yang masif terhadap situasi pekerja
perempuan. Sebagai kaum yang termarjinalkan, tuntutan akan kesetaraan dan hak-
hak perempuan terus berevolusi seiring dengan perubahan-perubahan dalam
sistem ekonomi. Dilema mengenai keadilan mencuat ketika industrialisasi yang
menjadi tuntutan negara malah melebarkan jarak antara perempuan dan laki-laki
dalam ranah publik. Hal ini menyebabkan maraknya eksploitasi pekerja
perempuan dalam berbagai bentuk sehingga menciptakan penindasan dan
ketidakadilan di era globalisasi.
              Pecahnya gerakan feminisme di Indonesia pada tahun 1983 membuktikan
eksistensi ketimpangan yang didasari oleh gender sekaligus menunjukan respon
kepedulian bangsa terhadap urgensi tersebut. Bermula dari akses terhadap
pendidikan, kaum perempuan kemudian melayangkan tuntutan akan
keikutsertaannya dalam melaksanakan pembangunan negara melalui ranah politik,
ekonomi, sosial, dan industri (Sohn, 2015). Seiring perkembangan zaman, Sumber
Daya Manusia (SDM) menjadi aset krusial yang mampu memunculkan ide-ide
baru dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang perempuan. Akan
tetapi, partisipasi yang meningkat nyatanya belum mampu menghilangkan stigma
sosial yang kemudian menghasilkan problema baru dalam lingkup pekerjaan.
     Kapitalisme yang membentuk kaum proletar sebagai produk yang
diperjualbelikan kaum borjuis memberikan implikasi yang semakin buruk
terhadap buruh perempuan. Di lain sisi, pemerintah perlu mengedepankan roda
perekonomian negara dalam rangka menjamin dan memperjuangkan 
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kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Sistem kapitalisme pada hakikatnya
menuntut profesionalitas dan keefektifan bekerja untuk mampu mendaki atau
sekurang-kurangnya bertahan dalam strata sosial. Perubahan pola pekerjaan yang
signifikan membebani kaum perempuan yang masih mengalami diskriminasi
terhadap akses menuju pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan
perempuan cenderung memasuki lingkungan kerja dengan upah yang rendah
dengan jam terbang yang tinggi akibat nihilnya pilihan yang dimiliki. Belum lagi,
pandangan merendahkan masyarakat terhadap karakteristik perempuan seringkali
menempatkan buruh perempuan dalam lingkungan pekerjaan yang tidak layak.
            Developmentalisme merupakan ideologi ekonomi yang menyatakan bahwa
pembangunan negara-negara dunia ketiga (Third World Country) dapat
diwujudkan dengan baik apabila menggunakan sistem pasar dalam negeri yang
kuat dan beragam, industrialisasi besar-besaran, serta tarif barang impor yang
tinggi (William, 1991). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa selain tiga tahap
pembangunan untuk semua negara, ada satu gerakan linier dari satu tahap ke tahap
lain yang merentang dari ekonomi tradisional atau primitif ke ekonomi modern
atau terindustrialisasi. Developmentalisme dalam konteks ekonomi internasional
dapat dipahami sebagai kumpulan ide yang bersama-sama menempatkan
pembangunan ekonomi di tengah proses politik dan lembaga serta cara untuk
menciptakan legitimasi politik. Ideologi ekonomi Developmentalisme percaya
bahwa perkembangan kesuksesan ekonomi di negara berkembang (terutama di
Amerika Latin dan Asia Timur) memicu terbentuknya pemerintahan sah yang
dipimpin para tokoh politik yang mendapatkan manfaat dari kesepakatan bersama
mengenai siapa yang harus memimpin dan bagaimana mereka harus berperilaku di
dunia internasional. Dengan teori ini, pembangunan ekonomi dirancang mengikuti
kriteria Barat modern: kesuksesan ekonomi diciptakan mengikuti pemikiran
kapitalisme bahwa sebuah negara perlu berkembang, otonom, dan berdiri secara
sah.
         Beriringan dengan evolusi ekonomi, sistem ideologi developmentalisme
yang diyakini mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan karena bertumpu
pada perkembangan serta pembangunan ekonomi negara, justru memunculkan
polemik baru yang lebih buruk dalam kehidupan sosial (Shalihin, 2019). Ideologi
westernisasi yang direkayasa untuk negara-negara dunia ketiga nyatanya tidak
memihak kaum perempuan. Masuknya teknologi yang mendominasi seluruh
sektor pekerjaan menyingkirkan peranan perempuan yang sedari awal tertindas 
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oleh gagasan struktural. Urgensi ini semakin terlihat ketika ideologi
developmentalisme menimbulkan justifikasi terhadap penindasan secara tidak
langsung, serta mempermudah aktivitas eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.

2.4 Manifestasi Gender pada Posisi Kaum Perempuan
            Realitanya perbedaan gender telah melahirkan sebuah ketidakadilan antara
perempuan dan laki laki yang berdampak kepada posisi yang disandang oleh
kaum perempuan. Menurut Fakih (1996: 147-157), perbedaan gender yang
berdasar pada anggapan dan penilaian oleh konstruksi sosial pada akhirnya
menimbulkan sifat stereotip yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan
kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotip yang sebetulnya
merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial dan akhirnya dikukuhkan menjadi
kodrat kultur, dalam proses yang panjang dan akhirnya telah mengakibatkan
terkondisikannya beberapa posisi perempuan. 
 Dalam ranah sosial di Indonesia yang budaya patriarkinya masih melekat kental
baik itu dalam rasa skeptis ketika dipimpin atau pengambilan keputusan oleh
perempuan yang nantinya sangat berdampak bagi motivasi dalam diri perempuan
untuk mengikuti kontribusi dalam dunia parlemen., inilah mengapa Keterlibatan
perempuan sekurang kurangnya 30% sulit tercapai. 
      Secara ekonomis, perbedaan dan pembagian gender melahirkan proses
marginalisasi perempuan secara ekonomis dalam kultur, birokrasi, maupun
program - program pembangunan. Misalnya dalam program pertanian yang
dikenal Revolusi Hijau, kaum perempuan. Banyak sekali pekerjaan khususnya
dalam bidang agraris yang ada di pedesaan perempuan tidak mendapatkan
kesempatan untuk mendapatkan pelatihan untuk mengembangkan dirinya karena
adanya sebuah pengakuan bahwa laki laki menjadi “Kepala Rumah Tangga”.
Perlakuan seperti ini secara tidak langsung menggusur keberadaan kaum
perempuan yang selalu dianggap tidak produktif/bernilai rendah dibandingkan laki
laki, sehingga mendapat imbalan ekonomis yang lebih rendah. Perbedaan dan
pembagian gender yang membentuk stereotip terhadap kaum perempuan yang
berakibat pada penindasan terhadap mereka. Label pemberian pada perempuan
yang memojokan mereka.

2.5   Posisi Perempuan di tengah Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia 
            Kesetaraan dan keadilan gender sudah layak dan sepantasnya tercipta pada  
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semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Dari era kolonialisme hingga era
Industrialisasi 4.0, peran perempuan di kalangan keluarga dan masyarakat masih
termarjinalkan. Secara historis, posisi kaum perempuan Indonesia dianggap
sebagai kaum rendahan. Pekerjaan perempuan hanya sebatas dalam hal rumah
tangga seperti memasak, mencuci, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Mereka
pun tidak diizinkan untuk mengenyam pendidikan. Dalam kasus keluarga miskin
yang berpenghasilan rendah, penghasilan keluarga hanya bergantung pada suami
yang notabene berpendidikan rendah dan belum tentu memiliki keahlian khusus
atau keterampilannya juga rendah (Siti Nur Khaerani, 2017). 
           Maka dari itu, para perempuan dalam keluarga seharusnya dapat membantu
menyokong perekonomian keluarganya. Apabila permasalahannya adalah tidak
tersedianya modal usaha dan relasi jaringan untuk memperluas usaha ekonomi
keluarga maka para ibu rumah tangga perlu diberdayakan dan diberi sosialisasi
untuk membantu kepala rumah tangga dalam mencari nafkah. Meskipun tidak
dapat dipungkiri bahwa diskriminasi gender akan tetap terjadi apabila para
perempuan ini memasuki dunia kerja. Pada kawasan industri atau perkotaan,
perempuan mendapat porsi yang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan formal
di perusahaan swasta atau pada institusi pemerintahan. Diskriminasi gender dalam
hal pembagian upah pun kerap terjadi pada buruh perempuan, peraturan mengenai
upah minimum dan keselamatan kerja sering diabaikan dan dianggap sepele. 
             Seperti halnya dengan perempuan di daerah pedesaan yang mengalami
kesulitan untuk mendapatkan akses sumber daya yang dibutuhkan agar dapat
membantu menambah penghasilan. Mereka terpaksa untuk berkompromi atas apa
yang mereka punya untuk mendapat harga atau penghasilan yang lebih layak.
Peraturan negara dan norma sosial dianggap menyulitkan perempuan Indonesia,
seperti misalnya ibu rumah tangga tidak dapat memiliki harta benda atau tidak
dapat menandatangani kontrak keuangan apabila tidak disertai tanda tangan
suami. Hal-hal yang terjadi di masyarakat seperti ini sudah mengakar dan menjadi
sebuah keyakinan layaknya ideologi bagi kedua belah pihak, sehingga hal seperti
ini menjadi sangat sulit untuk diubah.
            Terjadinya ketidaksetaraan gender pada suatu negara baik itu dalam
bentuk marjinalisasi, subordinasi, dan stereotip, maupun kekerasan yang terjadi
dalam lingkup kecil yaitu keluarga maupun lingkup besar yaitu negara akan
menyebabkan tujuan pembangunan suatu negara tidak tercapai. Menurut
Khaerani, adanya ketidakadilan merupakan indikasi dari tidak tercapainya akses, 
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partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan yang seharusnya dapat
dirasakan oleh seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan
diadakannya pembangunan adalah agar terciptanya kesetaraan dan keadilan
gender. Meskipun dalam praktiknya sering terjadi bias gender, upaya kesetaraan
gender harus terus disuarakan supaya terwujudnya kondisi dimana laki-laki dan
perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial
dan budaya.
                Dalam jurnal ini, Khaerani menyoroti kebijakan pembangunan yang ada
justru menimbulkan perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan
secara signifikan dan mengurangi taraf penghasilan perempuan serta mengikis
status ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Ia juga menambahkan sejumlah
studi menunjukkan bahwa segala upaya pembangunan justru memperberat beban
kerja perempuan, dalam kata lain perempuan mendapat beban ganda dalam
pekerjaan karena harus melakukan beberapa pekerjaan sekaligus pada waktu yang
sama.
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BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Marginalisasi Politik 
                 Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung aspirasi rakyatnya
melalui perwakilan rakyat yang diusung oleh berbagai partai. Menurut UUD NRI
1945 pasal 27, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan
yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Namun peraturan tersebut
justru bertolak belakang dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat
(3) UUP yang menunjukkan adanya marginalisasi gender karena pada pasal
tersebut, perempuan dituntut untuk mengurus keperluan rumah tangga dan
menghalangi kesempatan perempuan untuk terlibat langsung ke dalam
perpolitikan. Hal tersebut juga terlihat dari partisipasi kaum perempuan yang
masih termasuk rendah dalam dunia politik. 
         Pentingnya keikutsertaan kaum perempuan dalam pemerintahan dan
perpolitikan perlu menjadi perhatian khusus. Hal tersebut sudah dikemukakan
oleh Maria Farida Indrati berdasarkan kutipan yang diambil dari Hanna Pitkin
dalam bukunya yang berjudul “The Concept of Representation” pada Tahun 1967.
Dalam buku tersebut dituliskan bahwa: 1) Perempuan mewakili setengah dari
populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (Justice Argument); 2)
Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki (biologis maupun
sosial) yang diwakili (Experience Argument). Sejalan dengan argumen ini
perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena mereka akan terikat dalam
politik yang berbeda; 3) Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan
kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (Interest Group
Argument); 4) Politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong
perempuan lain untuk mengikuti (Thalib, 2014). 
           Secara umum, perempuan yang bekerja di ranah politik masih berada
dalam yang kurang menguntungkan sebab perempuan terbatas secara akses dan
kesempatan untuk mendapatkan jabatan, disamping sering perempuan juga sering
dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan penting di dalam
perpolitikan. Ditambah partisipasi perempuan dinilai tidak lebih dari sekedar
pemberian hak pilih atau pemberian suara, hal ini juga lebih kepada peran untuk
berpartisipasi yang dimobilisasi (Mobilized Participation) daripada partisipasi
yang bersifat otonom (autonomous Participation) yang mencerminkan hak politik
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perempuan dalam arti yang lebih luas (Wahyudi, 2019).
           Saat ini, kondisi perpolitikan di Indonesia masih cenderung didominasi
oleh laki-laki, baik pada tingkat yang paling rendah yaitu keluarga, tingkat
masyarakat hingga tingkat politik formal (Gusmansyah, 2019). Fenomena tersebut
dapat dilihat dari jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen. Meskipun
komposisi perwakilan perempuan dalam partai politik adalah minimal 30%
berdasarkan UU No 22 Tahun 2007, untuk keterlibatan perempuan dalam
parlemen ternyata kurang dari 30%, yaitu hanya 21,89% (BPS, 2021). Data
tersebut menunjukkan bahwa masih adanya diskriminasi terhadap perempuan
untuk menempati posisi penting dalam politik. Hal tersebut perlu menjadi
perhatian dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

3.2 Marginalisasi Ekonomi
          Perbedaan dan pembagian gender yang dikonstruksi oleh masyarakat
melahirkan subordinasi dalam segala aktivitas di segala bidang termasuk
pekerjaan. Adanya stereotip bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan
menimbulkan kesenjangan sosial di dunia pekerjaan. Tidak semua orang dapat
menikmati dan mengenyam dunia pendidikan. Adanya marginalisasi gender bagi
kaum perempuan membuat mereka sulit bergerak untuk mengembangkan diri
mereka. Pendidikan bagi perempuan dianggap tidak penting karena pemikiran
bahwa pada akhirnya perempuan hanya harus mendedikasikan hidupnya untuk
urusan rumah tangga dan mengurus anak sehingga pendidikan yang ditempuh
dinilai tidak berguna nantinya.
          Padahal, sebagai manusia tentunya siapapun berhak atas pendidikan.
Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan salah satunya adalah untuk
pertumbuhan bangsa. Dengan pendidikan, setiap individu akan membentuk suatu
norma sehingga kriminalitas pun akan berkurang. Pendidikan juga merupakan hal
yang penting sebab pendidikan menjadi salah satu jembatan untuk mendapatkan
pekerjaan. Bagi mereka yang kurang beruntung, buruh pabrik menjadi salah satu
pilihan pekerjaan dan kesempatan bagi mereka untuk berurbanisasi mencari
pekerjaan yang lebih layak dalam sektor industri. Kaum perempuan yang beralih
profesi menjadi buruh di perkotaan atau kawasan industri membawa harapan dari
tempat tinggalnya agar dapat memperbaiki perekonomian keluarganya dan
menaikan derajat status pekerjaannya yang semula bekerja sebagai buruh tani atau
sektor pertanian lainnya.
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            Namun pada kenyataannya, tetap ada kendala yang dialami oleh para
buruh perempuan di dunia kerja terutama dalam lingkup industrial. Berdasarkan
data dari Women Research Institute, pada tahun 2012 masalah yang banyak
dihadapi buruh perempuan di Indonesia terpaku pada beberapa kasus di
lingkungan kerja, seperti misalnya fasilitas perusahaan mulai dari kamar mandi
buruh perempuan yang sangat jauh dari kata bersih dibandingkan dengan kamar
mandi petinggi perusahaan. Meski mengetahui bagaimana kondisi fasilitas umum
yang sangat penting seperti kamar mandi, banyak perusahaan yang mengabaikan
hal tersebut dan menganggapnya sebagai hal sepele. Tidak hanya kamar mandi,
ketersediaan alat-alat kesehatan, ruang makan, hingga fasilitas lain yang
diperlukan karyawan tidak beroperasi dengan baik dan tidak memenuhi standar. 
         Ketimpangan gender pun juga terjadi dalam hak buruh dan hak
berorganisasi. Umumnya, setiap perusahaan memberikan hak buruh berupa
perlindungan dari perusahaan dengan fasilitas jaminan kesehatan, kesempatan
untuk mengambil libur atau cuti, dan upah lembur. Nyatanya, buruh perempuan
mengalami kesulitan untuk mengambil libur dan justru harus mengeluarkan
tenaga ekstra untuk kerja lembur di malam hari. Lebih dari itu, meskipun harus
lembur dan menambah jam kerja, buruh perempuan kerap kali tidak mendapat
upah lembur. Para buruh perempuan ini tidak memiliki opsi lain selain menerima
upah yang diberikan perusahaan dan tetap bekerja, mengingat bahwa mereka juga
tidak akan mendapat insentif apapun jika berhasil memenuhi target penjualan.
Ironisnya mereka akan mendapat hukuman dan kecaman dari perusahaan apabila
gagal memenuhi target penjualan (Women Research Institute, 2012).
                 Minimnya keterlibatan perempuan dalam pengurus serikat pekerja pun
membuat para buruh perempuan kesulitan untuk menuntaskan permasalahan yang
mereka hadapi. Mayoritas pengurus serikat pekerja adalah laki-laki yang justru
menyepelekan dan menganggap remeh kasus-kasus yang terjadi di perusahaan.
Kasus yang juga banyak menyita perhatian publik adalah kasus eksploitasi
terhadap buruh perempuan. Selain dari ketimpangan peran dan fasilitas dalam
bekerja, buruh perempuan kerap diperlakukan secara tidak adil yang merendahkan
harkat martabat diri mereka sebagai seorang perempuan. 
Pekerja perempuan kerap mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh
sesama pegawai di lingkungan kerja. Selain itu, kurangnya kebijakan pemerintah
yang berpihak kepada kaum perempuan mengakibatkan sejumlah perusahaan di
Indonesia acuh terhadap UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diatur 
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dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang didalamnya termuat peraturan kerja bagi
karyawan perempuan yang sedang mengandung. Salah satu kasus eksploitasi
buruh perempuan terjadi di PT Alpen Food Industry selaku perusahaan distributor
es krim Aice di Indonesia. Relasi industri di perusahaan ini terbilang buruk karena
pada tahun 2017 hingga penyelidikan akhir yaitu pada tahun 2020, perusahaan
masih mempekerjakan buruh yang sedang hamil dan baru boleh mengambil cuti
hamil saat kandungan mencapai usia tujuh bulan dimana mereka diharuskan untuk
tetap bekerja secara normal seperti angkat berat dan lain sebagainya. Kemudian
perusahaan tetap menerapkan shift malam dan lembur, bahkan terdapat penurunan
upah terhadap buruh yang sedang hamil (CNN Indonesia, 2020).

3.3 Marginalisasi Sosial
       Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki tetapi
kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan
sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber
daya, dan kuasa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia, 2017). Perbedaan gender saat ini justru menghadirkan
ketidakadilan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Sebagian masyarakat
masih menganggap kesetaraan gender ini merupakan ketentuan kodrati atau
bahkan ketentuan Tuhan, yang jelas hal tersebut adalah tanggapan yang keliru.
Seharusnya, perbedaan gender yang terdapat dalam masyarakat ini adalah
penilaian masyarakat bahwa kaum wanita harus mendapatkan tempat yang sama
atau sejajar dengan kaum pria. Tanggapan masyarakat itulah yang menimbulkan
perbedaan dan pembagian gender yang tidak adil bagi kaum perempuan.
              Dalam hal politik, partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan masih
terbilang minim. Hal tersebut disebabkan dari stereotip masyarakat yang melihat
bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin dan kaum perempuan hanya mengikuti
arahan dari kaum laki-laki, termasuk dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Hal
ini dapat dibuktikan oleh laporan World Economic Forum, Indonesia masih
memiliki ketimpangan gender di tahun 2021. Berdasarkan laporan tersebut,
Indonesia memiliki Gender Gap Index sebesar 0,688. Apabila indeks tersebut
besarannya 1 maka hak antara perempuan dan laki-laki di suatu negara seimbang.
Dengan demikian, di Indonesia masih ada ketimpangan hak antar gender karena
masih di bawah angka 1 (Kompas, Indonesia).
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        Dari sudut pandang ekonomi, ketidaksetaraan gender yang ada ini
melahirkan perbedaan yang besar antara kaum laki-laki dan kaum perempuan,
baik secara kultur, birokrasi, maupun dari sisi pembangunan. Hal tersebut dapat
dilihat dari program-program pemerintah untuk memajukan ekonomi daerah
seperti program pelatihan dan pengembangan diri yang hanya diikuti oleh kaum
laki-laki sebagai “Kepala Rumah Tangga”. Hal tersebut secara tidak langsung
menggeser keberadaan kaum perempuan untuk lebih produktif hingga sejajar
dengan kaum laki-laki, serta berimbas pada tingkat ekonomi yang juga menjadi
lebih rendah. Hal ini tentunya disayangkan karena secara ekonomis, perempuan
merupakan sumber daya manusia yang seharusnya diberdayakan. Terbukti dari
beberapa program pemerintah yang ada di Desa Bayan, seperti; raskin,
pengembangan usaha masyarakat di bidang pertanian, pembinaan terhadap petani
jambu mete dan cengkeh untuk meningkatkan jumlah hasil panen, pembagian gas
gratis dari desa, bibit unggul, dan PKH. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah seperti pemberian raskin, gas elpiji gratis kontribusi perempuan yang
lebih besar. Laki-laki pada program pengembangan usaha masyarakat. Dengan
demikian jika kegiatan lebih terkait dengan hal-hal yang lebih dekat dengan
domestik atau rumah tangga maka perempuan lebih aktif, sedangkan terkait
dengan pengembangan usaha maka laki-laki lebih aktif (Khaerani, 2017).
             Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, marginalisasi sosial
terhadap kaum perempuan terlihat begitu signifikan. Dari data yang sudah
dijabarkan di atas seolah menimbulkan stigma dalam masyarakat bahwa peran
perempuan dalam berbagai ranah sangat terbatas, hak-hak perempuan dibatasi
dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga adanya teori
marginalisasi sosial itu sendiri terbentuk karena program-program dari pemerintah
yang mendukung hal tersebut terjadi.

3.4 Peran Feminisme di Indonesia
                Berbicara tentang perempuan dan politik, peran politik perempuan tidak
dapat dipisahkan dalam kehidupan. Sebab, peran politik perempuan dari
perspektif kalangan feminisme radikal adalah terjadinya transformasi total, peran
perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Keterlibatan wanita di kancah
politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi
wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan yang telah dicapai terutama
di bidang pendidikan, ekonomi,sosial, budaya dan bidang pemerintahan. 
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Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut: 1).
Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki 2). Pembagian kerja
berdasarkan gender dalam masyarakat agraris tradisional 3). Citra perempuan
sebagai kaum yang lemah lembut 4). Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit
dan parsial 5). Kurangnya political will Pemerintah 6). Kekurangan dalam kualitas
individu dan kaderisasi politik (Thalib, 2015).
              Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia
dalam penjelasannya, Pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Dapat
diartikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan
kedudukan yang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalam
bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju
keadilan dan kesetaraan gender (Anugrah, 2009). Dengan demikian, perlunya
kebijakan yang mengikutsertakan perempuan dalam pemilihan umum. Kebijakan
awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
DPR, DPD dan DPRD (Hardjaloka, 2012).
                  Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar
kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang setara dengan kelompok
atau golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmasi terfokus kepada
keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan politik, keterlibatan
perempuan ini karena perempuan didorong dalam kesamaan hak nya, oleh karena
itu berlandaskan kepada kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki
maka keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk dapat menjamin
berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan mencerminkan
tidak hanya kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan saja, akan tetapi yang
lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan
keadilan sosial.
                 Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak
berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu
merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Femmy Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di
parlemen Indonesia. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam
terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong 
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tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis
ketimpangan gender dalam politik. Pendidikan politik dapat dilaksanakan mulai
dari seseorang sudah memasuki usia untuk dapat mengikuti pemilu yaitu umur 17
tahun yang mana setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi sehingga saat
Pemilu nanti diadakan, mereka dapat berpartisipasi secara aktif seperti menjadi
calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat (Novrizaldi, 2019).
               Peran kaum feminisme diperlukan dalam perpolitikan guna membangun
watak bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi kaum perempuan,
seperti isu poligami, isu kekerasan dalam rumah tangga, atau isu mengenai hak-
hak perempuan. Peran aktif dari kaum feminisme juga dirasa perlu untuk
menghilangkan nilai patriarki pada sistem budaya dan agama yang seringkali
cenderung mendiskriminasi keberadaan perempuan baik aspek politik maupun
sosial. Salah satu aksi nyata yang dapat ditempuh oleh kaum feminisme dalam
dunia perpolitikan adalah dengan memberikan pendidikan politik yang sesuai,
sehingga perempuan memiliki peran penting dalam mengembangkan demokrasi
dan berpikir cerdas dalam menentukan sikap politiknya. Selain dari mendesak
pemerintah untuk mereformasi kebijakan, perempuan Indonesia khususnya aktivis
feminisme yang terjun dalam dunia politik terutama dalam Parlemen, saling
bekerjasama untuk memperkuat strategi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan
publik yang dapat mengayomi kebutuhan masyarakat khususnya para perempuan
Indonesia (DPR RI, 2022). 

3.5 Implikasi Teori dan Fenomena Disparitas Gender dalam Dimensi Sosial,
Politik, Ekonomi
             Gender yang merupakan hasil dari konstruksi masyarakat, menciptakan
distribusi peran, sikap, sifat, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat. Indonesia yang kaya akan budaya lokal selalu mengatasnamakan
tradisi dan norma sosial. Apabila terdapat perilaku yang dinilai kurang sesuai
dengan kebiasaan sekitar maka norma sosial akan bekerja. Hal seperti ini yang
seolah membuat gender sudah mengakar dan menjadi suatu ideologi tersendiri
sehingga perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik di segala bidang semakin
terasa di Indonesia. Pada kajian ini digunakan tiga teori yaitu Teori Kelas,
Feminisme, dan Teori Pembangunan. Ketiga pendekatan ini saling terkoneksi
untuk membahas isu gender dalam perspektif sosial, ekonomi, dan politik.
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                 Menurut ahli, untuk dapat beroperasi secara baik negara harus memiliki
kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah hal yang sangat vital, karena
kepentingan nasional akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dan
apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan prahara (Robert J. Art, 2003). Vital
dalam hal ini berarti kepentingan nasional merupakan pokok yang harus
memenuhi seluruh kebutuhan negara seperti pertahanan, keamanan wilayah dan
militer, serta kesejahteraan ekonomi dan apabila tidak terlaksana hal tersebut
dapat menimbulkan prahara dan mengganggu stabilitas nasional. Suatu negara
dapat melakukan fungsinya secara lancar apabila keadaan sosial politiknya stabil.
Dalam hal ini, Indonesia belum dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dengan
baik. 
         Hal ini dibuktikan dengan isu kesetaraan gender yang belum dapat
terselesaikan dan terus menjalar pada permasalahan lain. Akar dari isu gender
adalah dari budaya Patriarki dan memandang rendah perempuan. Hal ini lah yang
menjadi fokus dari pendekatan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan pada
segala bidang. Namun, isu kesetaraan gender di Indonesia masih belum teratasi
baik di ranah politik maupun pada sektor paling mendasar yaitu sosial masyarakat.
Akibatnya, dalam lingkungan keluarga dan masyarakat perempuan tidak
mendapat peran yang besar. Hingga saat ini para perempuan masih dihadapkan
dengan kesulitannya apapun mata pencahariannya sesuai dengan tempat
tinggalnya. Mereka yang berada di pedesaan berhadapan dengan norma sosial dan
adat istiadat yang berlaku, belum lagi Patriarki yang kental menyebabkan mereka
tidak dapat melakukan banyak hal dan upah yang mereka terima dengan bekerja di
ladang atau sawah pun tidak sebesar petani laki-laki. Kemudian para perempuan
yang bekerja di kawasan industri maupun kota kerap mendapat perlakuan yang
tidak mengenakan dan mendapat diskriminasi gender ditempat mereka kerja. 
           Isu gender, seperti halnya ras, suku, dan kelas sosial masyarakat merupakan
kategori sosial. Pembagian kelas tersebut menyoroti perbedaan signifikan antara
kaum penguasa dan kaum proletar, yang sangat mempengaruhi bagaimana hidup
seseorang dalam berpartisipasi pada lingkup sosial dan ekonomi. Benar bahwa
tidak semua orang mengalami diskriminasi atas dasar ras atau etnis, tetapi
sebagian besar masyarakat atau banyak perempuan Indonesia yang mengalami
seksisme dalam bentuk ketimpangan maupun perbedaan dengan tingkatan dan
kasus yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut tidak dapat dilakukan
secara instan, karena akarnya berada di masyarakat dan sulit untuk mengubah pola 
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pikir masyarakat yang sudah lama berada ditengah pemahaman perbedaan gender.
          Berdasarkan perspektif teori pembangunan, perlu kita ingat bahwa
pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong baik dan memiliki pondasi yang bagus
dan stabil. Oleh sebab itu, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
untuk menekan angka kemiskinan harus dapat mendorong laju kesetaraan gender.
Kesetaraan gender dapat dikatakan sudah sepenuhnya tercapai apabila tidak ada
lagi kesenjangan pembangunan di segala bidang antara perempuan dan laki-laki
(Samsul Arifin, 2018). Beralih ke dunia politik, pemerintah sendiri sudah
menyediakan kuota sebesar 30% untuk partisipasi perempuan dalam partai politik.
Persentase partisipasi perempuan pada kursi parlemen akan mempengaruhi Indeks
Ketimpangan Gender Indonesia. Indeks ini digunakan untuk meningkatkan
kesadaran terhadap ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, serta sebagai tolok
ukur kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender
(Kemenpppa, 2014). Namun memang pada kenyataannya angka tersebut belum
terpenuhi pada pemilihan umum 2019 lalu. Hal tersebut harus dijadikan catatan
bagi pemerintah supaya pada pemilu selanjutnya kuota tersebut dapat terpenuhi
secara maksimal. Dengan adanya aktivis Feminisme di Indonesia, sedikit demi
sedikit isu gender di berbagai bidang mulai diangkat dan teratasi. Dalam lingkup
pemerintah pun mulai terlihat aktivis Feminis yang memperjuangkan martabat
kaum perempuan Indonesia melalui Women Parliamentarians AIPA (WAIPA)
dan pembentukan Kaukus perempuan di DPR RI (DPR RI, 2022). 
           Menelusuri lebih lanjut terkait disparitas gender dan pembangunan
nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
Pengarusutamaan gender strategi yang dirancang untuk mengintegrasikan gender
menjadi satu dimensi yang didalamnya tersusun oleh perencanaan, penyusunan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan nasional. Termasuk
keadilan gender yang didefinisikan sebagai proses untuk menjadi adil terhadap
laki-laki dan perempuan (Kemenkeu, 2022). Kontribusi perempuan dalam sektor
ekonomi sangat penting dalam perekonomian dalam negeri, hal ini didukung oleh
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Beliau mengatakan bahwa aktor utama
dalam sektor UMKM adalah perempuan dan hal tersebut menunjukan implikasi
literasi dan daya pikir perempuan yang cerdas dapat mengamankan perputaran
dana keluarga, dan menginvestasikan secara produktif, potensial, dan nyata (Portal
Informasi Indonesia, 2021). 
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Apabila kedepannya porsi perempuan semakin besar dalam bidang sosial, politik,
dan ekonomi, maka isu kesetaraan gender akan terus mengikis. Melalui kebijakan
pemerintah yang mendukung kontribusi perempuan dalam berbagai dimensi
kehidupan, kesetaraan gender akan memperkuat Indonesia dalam berkembang,
mengurangi rasio kemiskinan, dan legitimasi pemerintah secara efektif. Upaya
pemerintah dalam menggencarkan dan mempromosikan kesetaraan gender
merupakan bagian utama dari strategi pembangunan dalam agenda pemberdayaan
masyarakat tanpa terkecuali, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari rantai
kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup setiap individu (Bappenas, 2019).
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 Pemerintah

BAB IV
REKOMENDASI

1.
              Berdasarkan data yang tertera dalam situs resmi Badan Pusat Statistika,
dapat terlihat jelas minimnya partisipasi wanita dalam parlemen dengan angka
21% dari total keseluruhan . Hal tersebut masih melenceng cukup jauh dari target
30% di awal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah harus bisa dengan
tanggap membuka akses lebih lanjut terhadap posisi krusial bagi wanita seperti
merombak kebijakan-kebijakan struktural maupun mengadakan sosialisasi tentang
pentingnya keterwakilan perempuan guna menyempurnakan jalannya demokrasi
(BPS, 2022).
          Tempo pelaksanaan kedua solusi tersebut juga harus diperhatikan
mengingat urgensinya yang tinggi. Efek jika solusi tersebut tidak dilakukan maka
akan merajalela pada masalah lain seperti isu kebijakan terkait kesetaraan gender
dan sulitnya respon terhadap masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.
Rencana-rencana pemerintah seperti penyusunan RUU Kesetaraan Gender yang
juga akan mengatur keterwakilan perempuan tidak hanya di Lembaga legislatif
tetapi juga eksekutif dan yudikatif harus dengan segera diselesaikan. Hal-hal lain
seperti Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Peningkatan
Keterwakilan Perempuan harus dipastikan penerapannya (Novrizaldi, 2021).
                 Dalam aspek sosial-politik, pemerintah dapat berperan menjadi inisiator
dengan mengedepankan signifikansi dari representasi yang merata dan inklusif.
Beranjak dari partai politik sampai pencalonan kursi-kursi pemuka kebijakan,
figur-figur wanita merupakan sosok yang perlu dikedepankan. Bahkan dalam
masa kampanye, figur-figur politik dapat mengoptimalkan momentum untuk
menjunjung tinggi kesetaraan dan penghilangan stigma-stigma buruk akan wanita.
Hal tersebut menunjukan adanya tempat bagi minoritas dan membuat lingkup
diskusi baru bagi yang direpresentasikan. Dalam konteks ini, pemerataan
representasi perempuan menunjukan adanya peran serta keterwakilan perempuan
dalam ranah politik. Di sisi lain hal tersebut juga akan merambat pada pandangan
masyarakat yang pada akhirnya memvalidasi nilai dan usaha kaum wanita yang
setara. Akan tetapi, hal tersebut akan sangat sulit untuk dilancarkan jika tidak
mendapat dukungan secara langsung dari atas.
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             Pemerintah menempatkan kaum buruh perempuan secara struktural dalam
posisi yang sangat penting sekaligus kritis, yaitu sebagai penghasil nilai lebih
dalam aspek ekonomi yang secara tidak langsung menjadi faktor penentu
kelangsungan hidup sektor lain seperti pemerintahan, keamanan, pendidikan,
media massa serta beberapa hal lainnya. Artinya posisi perempuan dalam kelas
buruh bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah secara struktural.
Pemerintah diharapkan bisa menentukan agenda perjuangan nasib buruh seperti
perjuangan hak asasi merubah kondisi kaum buruh perempuan berkenaan dengan
batas upah, kondisi fisik, jaminan kerja dan sosial, kebebasan berorganisasi, serta
menghargai mereka sebagai kelompok aktor sejarah dengan cara melibatkan
mereka dalam berbagai keputusan yang menyangkut hak hidup mereka.
             Aspek kebijakan memang merupakan langkah konkret yang dapat diambil
oleh pemerintah. Namun, pemerintah juga dapat mempromosikan pembukaan
lapangan kerja yang juga dapat melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta.
Maksud dari mempromosikan dalam aspek ini adalah melakukan perluasan kuota
tenaga kerja untuk perempuan agar perempuan dapat semakin terlibat dan
mengambil peran dalam sektor ekonomi formal. Selain itu, pemerintah dan sektor
swasta dapat memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan keterampilan
bagi perempuan. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan tujuan
menginternalisasikan perempuan dalam sektor ekonomi formal sebagai sumber
daya manusia yang handal. Hal ini berpotensi menjadi basis bagi perempuan
untuk memiliki selling & purchasing power yang lebih besar dan hal ini juga akan
menaikkan signifikansi peran wanita dalam aspek ekonomi secara keseluruhan.
            Sebagai contoh Puan Maharani dan Sri Mulyani telah memberikan dampak
signifikan dalam topik seberapa jauh seorang wanita bisa berkarir. Mereka
menunjukan bahwa wanita juga kompeten dan bisa menjalankan beban tugas yang
sama dengan pria. Puan Maharani sebagai anggota DPR telah membuahkan
banyak hasil dengan otoritasnya seperti revitalisasi BKKBN (Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional), Kampung KB, dan Puan Maharani dengan
kebijakan dalam ekonomi makro. Salah satu dampak dari fenomena ini adalah
pembukaan ruang diskusi yang lebih banyak lagi untuk wanita. Hal ini
menunjukan bahwa pembukaan ruang untuk representasi wanita mempunyai peran
yang signifikan. Selain untuk memicu semangat dan pandangan adil dari
masyarakat, pemberian kesempatan dalam ranah karir juga sekaligus memperbaiki
aspek ekonomi kaum perempuan. Dengan tidak adanya tekanan atau batasan 
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dalam karir, maka wanita bisa terus berkarya. Martha Tilaar adalah salah satu
contoh dalam bidang ini. Dalam dunia kecantikan yang memang didominasi oleh
wanita serta minim tekanan dari kaum pria, beliau dapat meraih posisi dengan aset
yang sangat besar.
    2.  Masyarakat
        Pertama, menyangkut subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang
meletakan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat dibawah kaum laki-
laki. Dengan melawan hegemoni yang merendahkan perempuan secara
dekonstruksi ideologi serta kultur, diharapkan dapat membentuk visi yang berakar
pada sistem modernisasi, developmentalism, dan social-culture serta menjadi
dasar bagi transformasi gender secara luas. 
         Kedua, diharapkan masyarakat dapat melawan paradigma developmentalism
yang berasumsi bahwa keterbelakangan perempuan disebabkan oleh perilaku,
sifat, dan faktor biologis yang mengakibatkan perempuan seringnya tidak diberi
ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang menyangkut hak hidupnya
sendiri. 
     Pada dasarnya, dalam tingkat sosial, diperlukan ada usaha kolektif yang
menyangkut setiap individu di dalamnya. Perlu adanya normalisasi dalam
mengganti persepsi-persepsi dan pandangan patriarki yang terkandung dalam nilai
dan norma di masyarakat kita. Hal ini tentunya perlu diintegrasikan dalam
keseharian setiap individu masing-masing. Namun, sebagai kekuatan pendorong,
figur publik dan orang-orang yang memiliki pengaruh besar lainnya juga harus
menjadi contoh dan penyebar nilai-nilai kesetaraan gender. Tidak hanya itu,
masyarakat juga dapat menggunakan media sosial dalam penyebaran dan
penanaman nilai-nilai kesetaraan gender untuk memberikan pengaruh yang lebih
luas lagi. 
     Dalam hal perpolitikan, perlu adanya normalisasi dari masyarakat bahwa
perempuan juga dapat terlibat aktif dalam ranah politik, baik di tingkat daerah
maupun nasional. Masyarakat saat ini hanya menganggap bahwa kaum perempuan
cenderung tidak pantas dalam dunia perpolitikan apalagi menjadi pemimpin suatu
lembaga dan sudah menganggap bahwa sudah kodratnya posisi perempuan berada
di belakang kaum laki-laki serta sudah kuatnya pemikiran bahwa kaum
perempuan itu hanya sebagai pengurus rumah tangga. Pemikiran masyarakat ini
perlu diubah, melihat bahwa kaum perempuan juga memiliki kemampuan yang
sama dengan kaum laki-laki dalam dunia politik, terlebih partisipasi langsung 
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kaum perempuan dalam perpolitikan akan sangat membantu dalam menyuarakan
aspirasi kaum perempuan lain sehingga kodrat laki-laki dan perempuan dalam
dunia politik menjadi lebih setara. 
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

              Sesuai dengan salah satu adagium hukum yang berbunyi “Equality before
the law” yang berarti semua orang sama di depan hukum seharusnya dapat
diterapkan di dalam kasus patriarki, sehingga kesetaraan gender dapat tercapai.
Setiap individu berhak untuk menentukan jalan hidupnya dan setiap individu
berhak untuk memperbaiki hidupnya. Laki-laki berhak untuk bekerja, begitupun
perempuan. Perempuan berhak mengurus anak, begitupun dengan laki-laki.
Marginalisasi gender yang dirasakan oleh kaum perempuan muncul karena
pandangan masyarakat yang menilai bahwa perempuan itu lemah sehingga laki-
laki dianggap memiliki otoriter yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan.
             Marginalisasi gender ini membuat ruang gerak perempuan menjadi sangat
terbatas, setiap ada perempuan yang berusaha untuk berada setara dengan laki-laki
dinilai aneh dan dipandang sebelah mata. Hal ini harus dihapuskan, untuk dapat
mengubah suatu hal tentu harus melihat dari akar permasalahan sehingga
mengubah pemikiran masyarakat mengenai gender merupakan hal penting dan
utama yang harus dilakukan. Salah satu caranya adalah melalui sosialisasi, alah
bisa karena biasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal baru sangat sulit untuk
diterima tetapi, dengan adanya sosialisasi secara terus menerus perlahan
pemikiran masyarakat mengenai gender diharapkan dapat berubah. Sosialisasi
yang dapat dilakukan misalnya melalui seminar atau kampanye sosial. 
           Selain melalui sosialisasi, usaha menghilangkan marginalisasi gender juga
perlu didukung oleh kekuatan hukum yang jelas. Hal tersebut sudah ada dengan
dibuatnya UU no 22 Tahun 2007 mengenai keterwakilan perempuan dalam partai
politik sebagai 30%. Namun hal tersebut tentunya masih kurang karena hanya
sebagian masyarakat yang mengerti hukum yang akan memahami hal tersebut.
Perlunya hukum yang tegas yang mampu mengubah cara pandang masyarakat
mengenai patriarki, terutama partisipasi wanita baik dari politik hingga dalam
sosial budaya.
         Hal serupa juga pada perpolitikan di Indonesia, menjadi hal yang kurang
lumrah jika perempuan menjadi pemimpin. Stereotip itu seharusnya diubah karena
kaum perempuan juga mempunyai hak untuk memimpin. Selain itu, kaum
perempuan juga mempunyai kekuatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam
menjadi pemimpin. Perlu adanya perubahan baru dari perpolitikan yaitu dengan 
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memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk menunjukan kapabilitas
mereka untuk bersaing dan berkontribusi terhadap politik di Indonesia. Salah
satunya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan politik yang lebih meluas
dan terencana bagi kaum perempuan, mulai dari partai politik, organisasi
kemasyarakatan, hingga pemerintah.

31



DAFTAR PUSTAKA

Administrator Indonesia Portal Informasi Indonesia. 29 April 2021. “Kontribusi
Ekonomi Kaum Perempuan Untuk Negeri.” Indonesia.go.id.
        https://indonesia.go.id/kategori/feature/2715/kontribusi-ekonomi-kaum-
perempuan-untuk-
negeri#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20peranan%20perempuan%20dalam  
 
Andersen, M. L. 1983. Thinking about Women, Sociological and Feminist
Perspective. New York: MacMillan Pub. Inc. 
                   ISBN: 0205899676

Arifin, Samsul. 1 Maret 2018. “Kesetaran Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di
Indonesia,” Kajian Volume 23. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
                  DOI: 10.22212/kajian.v23i1.1872

B.K.S.A.P. 24 Agustus 2022. “Perempuan Dalam Politik Harus Ciptakan
Kebijakan Publik Yang Mengafirmasi Kebutuhan Perempuan”. DPR RI. 
www.dpr.go.id/berita/detail/id/40243/t/Perempuan+Dalam+Politik+Harus+Cipta
kan+Kebijakan+Publik+Yang+Mengafirmasi+Kebutuhan+Perempuan. 

Bogdan, R. C., & Sari Knopp Biklen. 2006. “Qualitative Research for Education :
an Introduction to Theory and Methods”. Boston: Pearson International Edition.
                    ISBN: 9780205512256

DJPb, Redaksi. 13 Juli 2022. “Disparitas Gender Dan Pembangunan Ekonomi.”
Kementerian  Keuangan Republik Indonesia. 
                    https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/data-publikasi/berita-
terbaru/2949-disparitas-gender-dan-pembangunan-ekonomi.html

Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). International relations theories :
discipline and diversity. Oxford; New York: Oxford University Press.
                    ISBN: 9780199696017

32

http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v23i1.1872


Fakih, Mansour. 2013. “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”. Yogyakarta:
Insist Press.
                    ISBN: 9798581547 

Gunawan, Imam. 2022. “Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Bumi
Aksara.
                    ISBN: 6022172845.

Gusmansyah, W. 2019. Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di
Indonesia. HAWA, Vol. 1 No. 1. 
                    DOI: https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233

Halik. 2019. “Tanggapan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kaum Perempuan
Dalam Politik.” Jurnal Sains Riset, 9(1), hal 8–20. Banda Aceh: Universitas Jabal
Ghafur Sigli. 
                    DOI: https://doi.org/10.47647/jsr.v9i1.46

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). 9 Juni
2017. “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”
                    http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-
kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan

Kementerian PPN/Bapennas. 2019. “Kesetaraan Gender.”
                     https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/

Khaerani, S. N. 2017. “Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang
Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan
Kabupaten Lombok Utara”. QAWWAM: Vol. 11, No.1, hal 59–76. 
                    DOI: https://doi.org/10.20414/qawwam.v11i1.723

33



Media, Kompas Cyber. 21 April 2022. “Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di
Indonesia Masih Cukup Besar” Kompas.com 
                   https://money.kompas.com/read/2022/04/21/183700126/sri-mulyani--
ketimpangan-gender-di-indonesia-masih-cukup-besar?
page=all#:~:text=Menteri%20Keuangan%20Sri%20Mulyani%20Indrawati%20me
ngatakan%2C%20berdasarkan%20laporan%20World%20Economic

Novianti S, dkk. 2022. “Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Upaya
Mengatasi Marginalisasi Gender Dalam Pemerintahan.” Jurnal Pendidikan Politik,
Hukum, dan Kewarganegaraan Vol. 12 No.1. FKIP Universitas Suryakancana.
                   ISBN: 201875185

Novrizaldi. 15 April 2021. “Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting
Bagi Kemajuan
Bangsa”. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan
Kebudayaan.
                    https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-
indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa 

Peet, Richard, dan Elaine Hartwick. 2015. Theories of Development, Third
Edition: Contentions,Arguments, Alternatives. The Guilford Press
                     ISBN: 1462519598

Pevehouse, Jon C., dan Joshua S. Goldstein. 2017. International Relations.
Pearson Education. 
                     ISBN: 9780134406626 

Robert J. Art. 2003. “Grand Strategy for America”. Cornell University Press.
                     ISBN: 9780801441394

RI, Setjen DPR. “Perempuan dalam Politik Harus Ciptakan Kebijakan Publik
yang Mengafirmasi Kebutuhan Perempuan”. Diakses pada 31 Oktober 2022.          
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40243/t/Perempuan+Dalam+Politik+Harus+
Ciptakan+Kebijakan+Publik+Yang+Mengafirmasi+Kebutuhan+Perempuan.

33



Wahyudi, V. 2019. “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”. Politea :
Jurnal Politik Islam, Vol.1 No.1, hal63–83. 
                    DOI: https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813

WRI. “Buruh Perempuan Dan Relasi Industrial”. Women Research Institute.
Diakses pada 31 Oktober 2022. 
                    www.wri.or.id/homepage-id/174-current-project-id/perempuan-
kerja/pekerja-perempuan/483-buruh-perempuan-dan-relasi-industrial#. 

33


