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ABSTRAK 

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA                                      

PEMILUKADA TAHUN 2015 

(Studi Pada Ibu-ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton 

Kota Bandar Lampung) 

Oleh : 

AGUS AFTAH 
NPM. 1131040007 

 Perempuan sering kali dipandang sebagai mahluk kelas dua yang lebih 

mengedepankan perasaan, sehingga keikutsertaannya dalam dunia politik 

diprediksi akan sangat buruk prestasinya. Namun demikian, feminisme 

semakin menyadarkan akan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aspek perpolitikan. 

Kesadaran itu kemudian menjadi semangat yang mendorong perempuan untuk 

turut tampil dan mengatur pemerintahan. Tampilnya perempuan di muka 

umum, dalam dunia politik, menunjukkan adanya geliat partisipasi politik 

perempuan. Gejala yang memperlihatkan kemampuan perempuan dalam 

menekan perasaan dan bersikap profesional dalam menyusun program 

kepemerintahan.  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi 

politik perempuan pada pemilukada di Kelurahan Sidodadi Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilukada tahun 2015 di 

Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

dokumentasi teknik analisis datanya adalah deskriptif hasil penelitian 

menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilukada 

dikelurahan sidodadi kecamatan kedaton cukup tinggi.  

 Berdasarkan hasil penelitianini disimpulkan bahwa;Pertama,Partisipasi 

perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan mereka dapat 

meningkat kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal 



 

dan mempengaruhi agenda dan proses perbuatan kebijakan, serta turut serta 

dalam proses pembangunan, namun dalam praktiknya representasi politik 

perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei 

WRI menyatakan masyarakat indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki 

diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dibidang politik. Oleh sebab 

itu, fakta-fakta, data dan bukti akan perlunya memberikan kesempatan bagi 

perempuan untuk duduk dalam parlemen, serta memberlakukan kebijakan 

yang responsive gender disetiap bidang.Kedua,Partisipasi politik perempuan 

dalam pemilukada di Kelurahan Sidodadi cukup tinggi. Hal ini dapat dari 

kesadaran pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan 

politik berupa aktif sebagai pemilih, mengikuti diskusi pemerintahan, 

sosialisasi pemilu maupun sebagai simpatisan partai politik.Partisipasi politik 

perempuan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton terbentuk melalui 

soalisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan 

sosial pemilih perempuan. Informasi-informasi yang ada akan membentuk 

bangunan Kognitif pemilih perempuan dan yang nantinya akan mendorongnya 

untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya.Ketiga, Peningkatan akses 

informasi dan perluasan informasi mengenai proses pemilukada secara sistematis 

perlu dilakukan untuk mampu menjangkau pemilih-pemilih perempuan yang 

berada di daerah pinggiran dan dari berbagai kalangan dan lapisan sosial. Baik 

sosialisasi melalui media cetak, audio atau audio visual, semina-seminar politik 

serta penyuluhan politik. Keempat, Mengingat pemilih perempuan berasal dari 

kondisi sosial yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan yang tidak sama dan 

hal ini sangat berkorelasi dengan akses informasi terhadap proses politik, maka 

seyogyanya pemerintah maupun pihak-pihak seperti LSM dapat memberikan 

bentuk pendidikan politik yang bersifat menyeluruh dan persuasif, sehingga 

pemilih perempuan dapat mengetahui proses politik dengan lebih jelas.Kelima, 

Peningkatan sosialisasi baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun 

partai politik akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan partisipasi politik 

perempuan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. 



 

 

MOTO 

 

              

Artinya  : “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya Tuhan-Mu lah kamu berharap.                   
(Qs. Al-Insyirah : 5-7)”.1 

 

 

  

                                                        
1 Departemen Agama RI. Syaamil Al-Qur’an (Bandung: Syigma, 2007), hlm.580 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “Partisipasi Politik Perempuan Pada  Pemilukada 

Tahun 2015 (Studi Pada Ibu-Ibu Rumah Tanggadi Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”.Peneliti akan menjelaskan judul skripsi 

ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul ini.  

1. Partisipasi diartikan sebagai hak untuk turut serta mengambil bagian. 

2. Politik diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem 

politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan 

dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. 

3. Perempuan adalah orang (manusia) yang memiliki kodrat. Yang dimaksud 

dengan kodrat di sini adalah perbedaan yang mendasar dan hakiki yang 

tidak dimiliki oleh laki-laki seperti fungsi reproduksi, hamil, menyusui, dan 

menstruasi 

4. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-

undang 1945yang bertujuan untuk memilih anggota perwakilan rakyat. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat di mengerti bahwa posisi perempuan 

masih saja lemah dibanding laki-laki meski undang-undang mensyaratkan 

keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi. Namun dalam kenyataannya 

sistem politik kita belum cukup mampu mendongkrak partisipasi perempuan. 

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian 



 

hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Maka yang dimaksud dalam judul 

skripsi ini adalah Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilukada Tahun 2015 

(studi pada ibu-ibu di Kelurahan sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung) 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan peneliti dalam memilih judul skripsi tentang 

Praktek Money Politik ini adalah: 

1. Alasan Objektif Ilmiah 

a. Kepala Daerah merupakan pemimpin suatu daerah memiliki peran yang 

sangat penting dalam membangun Daerahnya masing-masing. Kepala 

Daerah sangat mempengaruhi kemajuan suatu daerah yang 

dipimpinnya. Kesempatan suatu daerah untuk maju sangat dipengaruhi 

oleh kualitas Pemimpin Daerah tersebut. Maka  dari itu dalam memilih 

Kepala Daerah, masyarakat harus sangat objektif dalam menilai calon 

pemimpin mereka nantinya dan memberikan suara atau hak pilih 

mereka. 

b. Tingkat partisipasiperempuan khususnya Ibu-Ibu Rumah 

TanggaterhadappelaksanaanPemilukadadipengaruhiolehpengetahuanibu

-ibu rumah 

tanggatersebutmengenaisistemperpolitikanyangsedangberlangsungdidae

rahnyamasing-masing. Namun,penelitian meneliti sejauh mana tingkat 

partisipasi atau peran serta perempuan di Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung pada proses pelaksanaan 

Pemilukada yang berlangsung di Tahun 2015 yang mayoritas ibu –ibu 



 

rumah tangganya orang yang berpendidikan yakni minimal lulusan 

SLTA. 

2. Alasan Subjektif Ilmiah. 

a. Menarik untuk diteliti karena judul yang penulis angkat erat kaitannya 

dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu Pemikiran Politik Islam. 

b. Penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana serta literatur yang 

memadai dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga 

memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu 

yang telah direncakan. 

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ushuludin dalam 

program studi pemikiran politik islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang 

membentuk kementrian khusus untuk meningkatkan peran perempuan.Berbagai 

kegiatan perempuan yang muncul sejak pemerintahan Orde baru baik organisasi 

profesi maupu ikatan kerja suami, PKK, Kowani, dll.Hal tersebut menunjukkan 

adanya pertumbuhan partisipasi politik perempuan yang semakin besar dan telah 

banyak membantu melaksankan program-program pemerintah.Berbagai jabatan 

politis telah dicapai seperti menjadi menteri, anggota parlemen, ketua partai, 

bupati, camat, lurah dll.Tetapi jika dilihat dari jumlah maupun pengaruhnya 

dalam perumusan kebijaksanaan nasional sangatlah kecil.Keterlibatan perempuan 

di kancah politik bukanlah sesuatu hal yang baru.Dalam sejarah perjuangan kaum 

perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak kemajuan 



 

dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan dan 

pemerintahan.Dalam sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia, terdapat tokoh-

tokoh perempuan seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, 

dsb.Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan untuk dapat memperoleh 

pendidikan yang setara dengan pria. Di bidang lain ada perempuan yang berjuang 

untuk merebut kemerdekaan RI seperti Cut Nyak Dhien, Maria Tiahuhu, 

Yolanda Maramis, dan sebaginya. Keterlibatan perempuan dalam urusan politik 

pada masa kini sangat berbeda dengan kondisi perempuan dimasa lalu.Perbedaan 

itu bisa karena kondisi sosio-kultur maupun perkembangan zaman.Berbagai 

permasalahan yang seringkali korbannya adalah para wanita seperti penyiksaan 

terhadap TKW di luar negeri, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka.Semua 

permasalahan dan ketidakadilan yang menimpa kaum hawa inilah yang 

nampaknya membuat kaum pejuang feminis menjadi geram.Mereka 

menginginkan adanya sebuah perlindungan secara legal yang terformulasikan 

berupa aturan dalam suatu undang-undang.Partisipasi perempuan dibidang 

politik pada masa reformasi kini mengalami perluasan peran menjadi anggota 

parlemen. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukan adanya 

kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal 

ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya. Dengan 

adanya keterwakilan perempuan di Parlemen diharapkan berbagai aspirasi yang 

berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa “terinstitusionalisasikan” 

melalui berbagai produk politik yang dibuat.Untuk dapat terlibat dalam segala 



 

aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah.Kondisi perempuan 

Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang 

menghambat partisipasi politiknya.Kendala pokok yang sering sekali 

dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan 

eksternal.Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat 

dalam kegiatan politik.Keengganan ini dikarenakan soso-kultural mereka yang 

belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan 

serta aspirasinya di bidang politik.Aktivitas dianggap tidak layak bagi 

perempuan, karena sifat-sifatnya yang jauh dari citra perempuan.Dunia politik di 

anggap “keras”, “kotor”, dan penuh dengan muslihat sehingga dianggap tidak 

cocok untuk citra perempuan. Lingkungan social budaya yang kurang 

mendukung pengembangan potensi perempuan, antara lain wawasan orangtua, 

adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatan 

keluarga, dan system penddidikan yang diskriminatif. Masih lekatnya budaya 

tradisional dan kecilnya akses wanita pada penguasaan factor social ekonomi 

menyebabkan terbentuknya image dalam diri perempuan bahwa memang 

sewajarnya mereka berada di belakang pria. Kendala eksternal antara lain dari 

birokrasi yang paternalistik, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang 

seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. Kendala pokok lemahnya 

partisipasi politik perempuan antara lain berada pada lingkungan sosial budaya 

yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan. Selain itu dapat 

pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan politik yang kurang memadai 



 

serta kurang berfungsinya partai politik. Peningkatan partisipasi politik 

perempuan dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang 

mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan 

kewajibannya di bidang politik. Dalam hal ini memang tidak terlepas dari 

keberadaan laki-laki yang secara luas mendominasi arena politik, laki-laki sangat 

dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik; dan laki-laki 

lah yang sering mendefinisikan standar untuk evaluasi. 

Undang-undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 memberikan kesempatan 

kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut 

berpartisipasi politik.2 

Pemilu dilangsungkan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia 

meskipun di beberapa derah-daerah tertentu harus menyusul akibat 

keterlambatan logistik yang sampai ke daerah pemilihan.3 

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat elit atau pusat tetapi 

juga berimbas pada tingkatan lokal atau daerah.Terlebihlagi bahwa posisi kaum 

perempuan kurang diuntungkan secara politiskarena jarang sekali terlibat dalam 

pengambilan keputusan, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan 

perempuan itu sendiri.  Peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi 

oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang 

menjadi kunci mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara mengalami kelemahan. 

                                                        
2Undang-Undang Pemilu No. 23 Tahun 2003. 
3http://ppln.nl/undang-undang-pemilu-dan-peraturan-kpu diakses tanggal 29 Mei 2016. 



 

Pemilu 2015 memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan, ada 

banyak peran yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum 

Kepala Daerah tersebut dengan memberikan hak suara mereka kepada calon 

Kepala Daerah yang mereka anggap mampu dalam memimpin mereka. 

Bagaimanapun juga perempuan merupakan salah satu entitasyang 

memiliki potensi, kemampuan, dan kelebihan yang tidak kalah dengan laki-laki. 

Atas dasar kenyataan inilah kemudian peneliti mengambil judul Partisipasi 

Politik Perempuan Kota Bandar Lampung dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 

2015 Studi Pada Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sidodadi Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung Tahun 2015. 

Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan 

yang sama untuk memperoleh hak untuk berorganisasi ,berpolitik dan berbagai 

hak universal yang dilindungi oleh hukum . singkat kata semua hak yang dimiliki 

laki-laki tak ubahnya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi . perempuan 

dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama ,yang dijamin dan dilindungi 

oleh negara . 

Menurut pandangan  Islam, perempuan dan laki-laki mempunyai 

kedudukan yang sama bahwa yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling 

bertakwa. Perbedaannya dari sisi fisik saja, yaitu laki-laki lebih kuat daripada 

perempuan.4Laki-laki kepala rumah tangga dan perempuan ibu rumah tangga. 

Meskipun beberapa ahli fikih menyatakan larangan total bagi aktivitas 

                                                        
4http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/08/23/mempertegas-kedudukan-perempuan-dalam-islam/ 

diakses pada tanggal 13 Mei 2016. 



 

perempuan dalam wilayah ini. Selainmenyisakan ruang bagi perubahan dalam 

aturan klasik ini, sebuah perubahan yang di dasarkan atas ruang dan waktu. 

Sejauh hukum syariat tidak mengingkari peran perempuan dalam 

masyarakat dan mendelegasikan mereka posisi yang netral, dan sejauh Al-Qur’an 

dan Sunnah menyuarakan kesetaraan gender dalam ruang sosial, perempuan 

memilki hak untuk partisipasi dalam ruang politik.Perempuan bebas 

mengekspresikan pandangannya dan memberikan persetujuan atau kritiknya 

terhadap berbagai kebijakan pemerintah.5Pandangan islam tentang perempuan 

sudah lah sangan jelas ,bahwa islam meletakkan perempuan sejajar dengan laki-

laki , sesuai dengan kodradnya masing-masing . baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki Hak dan kewajiban yang sama secara universal . 6Hal ini 

berkesuaian dengan penerimaan mereka terhadap perintah Al-Qur’an sebagai 

berikut: 

 
Artinya : 
 

“Dan orang- orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, 
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya.Mereka itu akan 
diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” (QS. At Taubah: 71).  

 
Pengertian kata penolong (aulia) disini mencakup kerjasama ,bantuan dan 

penguasaan ,sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh yang Ma’aruf   segala 

segi kebaikan atau perbaikan dalam kehidupan ,termaksud memberi nasihat atau 

keritik kepada penguasa. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan 
                                                        

5https://muslim.or.id/20888-fatwa-ulama-2-memberikan-suara-dalam-pemilu.html diakses 
pada tanggal 30 Mei 2016. 

6 Prof. Dr. Sudjana, Metoda Statistika, Edisi Ke-VI,  Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 5. 



 

hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-

masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat dan kritik dalam berbagai 

bidang termaksud bidang politik. 

Hal ini ditegaskan kembali oleh Allah SWT dalam firmannya yang berarti: 

“Dan hendaklah ada diantara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan 

,menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah 

orang-orang yang beruntung .” (Qs.Ali Imran : 104) 

Ayat al-Quran tersebut menunjukan keterlibatan dalam membangun 

urusan umat adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin .Hal ini dipertegas 

dalam Hadist berikut,” siapa saja yang bangun dipagi hari dan perhatiannya 

tertuju selain dari pada Allah SWT ,maka ia tidak berurusan dengan Allah SWT , 

Dan barang siapa yang bangun pagi tidak memperhatikan urusan kaum muslimin 

maka ia bukan dari golongan kaum muslimin.” (HR. Hakim dan Al Khatib dari 

Hudzaifah r.a). Kata man, rijal dan kum (adalah umum yang yang berarti seruan ) 

dalam hadis dan Al-Qur’an tersebut ditujukan secara umum kaum muslimin baik 

itu laki-laki ataupun perempuan . oleh karena itu ,siapa saja termaksud muslimah 

harus memiliki kepedulian terhadap masalah politik yaitu pengaturan segala 

urusan umat muslim.  

Pendapat lain yang juga mempertegas peran perempuan adalah pendapat 

dari H.Suyuti Azis, yang memiliki pandangan bahwa tidak ada perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki karena dalam pandangan  Allah SWT yang membedakan 



 

hanyalah pada letak ketakwaan seseorang saja . Menurut beliau tidak masalah jika 

seorang perempuan menjadi pemimpin atas urusan umat (Pemimpin Negara).7 

Dari beberapa pernyataan tersebut penulis memiliki pandangan yang sama 

bahwasanya perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata islam. 

Oleh sebab itu , maka peran perempuan dalam dunia politik dapat disahkan 

mengingat perlunya kerjasama dalam membangun umat . 

Tingkat partisipasipolitikperempuan dalam pelaksanaan pemilukada tahun 

2015diKelurahanSidodadiKecamatanKedatonBandarLampung tergolong 

sedang.Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel 1 berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Ibu Rumah Tangga yang berpartisipasi dalam memberikan hak suara 
dalam pilkada tahun 2015 dikelurahan sidodadi kecamatan kedaton  Bandar 
Lampung.  

 

 

TPS Jumlah Perempuan Terdaftar 
Pemilih Tetap 

Jumlah Perempuan Yang 
Memilih 

TPS 1 48 30 
TPS 2 54 30 
TPS 3 30 28 
TPS 4 28 20 
TPS 5 48 35 
TPS 6 62 38 
TPS 7 39 20 
TPS 8 21 17 

Jumlah 324 218 
Sumber : Panitia Pemungutan Suara Pilkada Tahun 2015 

Data yang diperoleh dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan 

Kepala Daerah Tahun 2015  di kelurahan sisodadi kecamatan kedaton Bandar 

lampung ,dapat kita ketahui bahwa masih bnyak ibu-ibu rumah tangga yang 

tercatat sebagai pemilih tetap , namun tidak ikut serta dalam proses pelaksanaan 

kegiatan pemilihan Umum Kepala Daerah yang tengah berlangsung pada saat itu. 
                                                        

7 Prof. Dr. Sudjana, Metoda Statistika, Edisi Ke-VI,  Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 5. 



 

Hal ini dikarenakan jumlah partisipan perempuan dalam proses pemilihan tersebut 

yang berjumlah 218 orang lebih rendah dibanding dengan jumlah partisipan yang 

terdaftar sebagai pemilih tetap yang berjumlah 342 orang. 8 

D. Rumusan Masalah 

1. Mengapa Perempuan Perlu Berpartisipasi Dalam Politik? 

2. Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilukada? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Seberapa pentingnya peran dan kedudukan perempuan 

dalam berpartisipasi politik. 

2. Untuk mengetahui informasi dan sosialisai mengenai hak dan peran serta 

perempuan dalam pemilu. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan politik yang 

berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah, khususnya bagi mahasiswa jurusan 

Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung dan umumnya para pembaca penelitian 

ini. 

                                                        
8 Prof. Dr. Sudjana, Metoda Statistika, Edisi Ke-VI,  Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 5. 



 

2. Secara Praktis 

Penelitian 

inidiharapkanuntukmenjadireferensitambahanterkaittingkatpartisipasi

masyarakatterhadappelaksanaanPemilihanUmumKepalaDaerahyangbe

rlangsung.Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi 

peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. 

G. Metode Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian lapangan yang di lakukan 

dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.9 Penelitian lapangan ini dilakukan 

diKelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.Yang dimaksud dengan 

deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, 

                                                        
9Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-VII, Mandar Maju, Bandung, 1996, 

hlm. 32. 



 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur 

yang ada atau fenomena tertentu”.10 

Penelitian ini akan digambarkan secermat mungkin mengenai suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu khususnya berkenaan dengan 

pelaksanaan Pemilukada di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung Tahun 2015. 

2.  Jenis dan Sumber Data 

Proses Penelitian Kualitatif lebih mementingkan Kualitas data dan Proses 

Kegiatan objek yang diteliti ,oleh karenanya memerlukan data yang benar-benar 

memahami masalah penelitian . Sumber data penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data Primer yakni data-data pokok yang diproleh berdasarkan urutan 

pengumpulan data dalam hal ni adalah data Dokumentasi dan wawancara . 

Data Primer dalam bentuk Dokumentasi adalah Catatan Panitia 

Pemungutan suara Kelurahan Sidodadi Kecamatan kedaton  bandar 

lampung tentang Partisipasi Politik Perempuan , Aparatur Kelurahan, dan 

Masyarakat  yang terlibat langsung . selain itu peneliti juga menggunakan 

Buku-buku sebagai acuan untuk memudahkan peneliti tentang masalah 

tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data pendukung yang Fungsinya 

memperkuat data Primer . data ini berkaitan dengan masalah penelitian 

                                                        
10 Prof. Dr. Sudjana, Metoda Statistika, Edisi Ke-VI,  Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 4. 



 

yakni data tentang Profil Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang ditempuh  dalam penelitian tentang 

Partisipasi Politik Perempuan ini adalah: 

a. Metode Wawancara 

Metode Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal , jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi . pada prinsipnya 

sama dengan metode angket,. Perbedaanya pada angket pertanyaan diajukan 

secara tertulis, sedangkan pada wawancara , pertanyaan diajukan secara lisan. 

Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam pemeliti ini adalah wawancara 

terbuka, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti , selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi 

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai  apabila ternyata 

ia menyimpang.11 

Peneliti menggunakan Teknik Purposive Random sampling dalam 

menentukan responden atau dikenal juga sebagai sampling pertimbangan , 

yaitu teknik sampling yang terjadi apa bila pengambilan sampel dilakukan 

berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Hanya 

mereka yang dianggap ahli yang patut memberikan pertimbangan untuk 

pengambilan sempel yang diperlukan.12 

                                                        
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2013), h.137. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2013), h.137. 



 

Metode wawancara ini peneliti tujukan kepada 1 orang Panitia 

pemungutan Suara ,2 orang Aparatur Kelurahan Sidodadi , 2 orang Ibu PKK, 

5 Orang Ibu-ibu  Rumah Tangga, dan 3 orang perempuan yang menjadi tim 

sukses dari partai politik, jadi keseluruhan yang akan peneliti wawncarai 13 

orang masyarakat Kelurahan sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode yang mencari data mengenai Hal-hal 

atau variabel  yang berupa catatan, buku, surat kabar, Notulen rapat,Time, 

Schedle Kegiatan , Program kerja, Anggaran Dasar , Anggran RumahTangga, 

Serta Dokumen-dokumen penting lainnya.Metode ini digunakan sebagai 

metode Utama untuk menggali data atau dokumen yang berkenaan mutasi.  

c. Analisis Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan baik data hasil dari 

wawancara dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut diolah sebagai 

laporan. 

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut 

dianalisi dengan menggunakan analisa deskriptif , yang dimaksud dengan 

deskriptif adalah menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya. 13 

Peneliti akan menggunakan hasil penelitian ini untuk dapat 

membandingkan hipotesa yang telah peneliti buat berupa teori terhadap 

implementasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat modern . dimana 

masyarakat modern telah mengenal teori kesetaraan gender dalam berbagai 

                                                        
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2013), h.137. 



 

bidang termaksud bidang politik . sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian bahwasanyaterdapat kesamaan antara pandangan teori 

masyarakat modern tentang kesamaan gender dan menurut islam , terkait 

penerpanya kepada masyarakt terutama masyarakar sidodadi. Sehingga 

dengan adanya hasil penelitian ini dapat meningkat partisupasi perempuan 

dalam dunia politik . denan hasil peneliti ini pula nantinya peneliti dapat 

mengetahui dengan  pasti faktor apa saja yang menjadi penghambat 

perempuan pada masyarakat kelurahan sidodadi  Kedaton dalam 

mengembangkan perannya didunia politik. 

Akan terlihat kesesuaian ideal dalam teori dengan kenyataan di lapangan 

(penelitian ) selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan- perbedaan 

tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa. Dan tahap akhir dalam 

penelitian ini adalah menarik kesimpulan dimana penulis menggunakan cara 

berfikir deduksi , yaitu: “ menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak dari 

pengetahuan yang umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang 

khusus”.  

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah pengetahuan masyarakat bahwasanya dalam islam sangat dianjurkan 

seorang muslimah untuk dapat berkecimpung dalam segala bentuk urusan 

umat muslim. Dalam hal ini adalah partisipasi politik perempuan pada 

masyarakat  Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. 

 

 



 

H. TINJAUAN PUSTAKA 

Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa dengan 

penelitian penulis ,diantaranya yaitu : 

Partisipasi Politik  Siswa MAN II Yogyakarta dalam pemilu kada Tahun 

2011 Di Yogyakarta . Oleh Laela kodariah ,Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN  

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut meniliti tentang bagaimana 

partisipasi politik siswa dalam Pemilukada  2011 dikota Yogyakarta . 

 Hasil penelitian yang dilakukan ,diketahui bahwa siswa MAN II 

Yogyakarta . ikut berpartisipasi dalam Pemilukada yang dilakukan pada saat 

itu, dan diketahui pula , bahwa bentuk partisipasi politik yang diikuti siswa 

diantaranya melakukan pemilihan ,kampanye dan bentuk partisipasi yang 

mendominasi  dalam Pemilukada yang dilakukan  oleh siswa adalah 

melakukan pemilihan. 

Hubungan antara Persepsi Terhadap Politik Dengan Minat Partisipasi 

Politik pada Siswa Kelas X SMAN 8 Bandar Lampung.  Oleh Siti  

Munawaroh,Fakultas Pemikiran Politik Islam Tahun 2013. Skripsi ini 

memjelaskan tentang hubungan antara persepsi terhadap politik dengan minat 

partisipasi politik pada siswa kelas X SMAN 8 Bandar Lampung . Hipotesis 

dari penelitian ini adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap politik 

dengan minat partisipasi politik pada siswa kelas X SMAN 8 Bandar 

Lampung. 

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Malang Rapat 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. Oleh Dwi 



 

Nopianti , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) .Skripsi ini menjelaskan tentang menggambarkan bahwa 

partisipasi politik masyarakat Desa malang Rapat pada Pelaksanaan Pilkades 

tahun 2013 yang lalu sangat rendah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi 

masyarakat sehingga membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan 

ketimbang mengurus masalah politik,dan juga diakibatkan faktor politik 

dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistemperpolitikan 

,maka dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi atau 

ikut berperanserta dalam pelaksanaan proses pemilihan tersebut. 

Melihat dari penelitian sebelumnya ,terlihat bahwa peneliti diatas 

mendekati penelitian yang akan diteliti . Persamaan   dari penelitian 

sebelumnya adalah sama-sama melihat tingkat partisipasi politik masyarakat 

pada pelaksanaan pemilu. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah ,objek 

yang diteliti berbeda. Penelitian mengembangkan judul dan ingin melihat  

jelas tingkat partisipasi politik perempuan  dalam proses pelaksanaan 

pemilukada yang berlangsung di kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung. 

 

 

 

  



 

BAB II 

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN 

 DANPARTAI POLITIK 

 

A. Partisipasi Politik 

1. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah 

pengambilan bagian atau pengikutsertaan.Menurut Keith Davis, partisipasi adalah 

suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut 

bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya 

adalah keterlibatan mental dan emosi.Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala 

demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam 

pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai 

dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik 

dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. 

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif 

dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap 

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan 

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM 

PPK, 2007). Sedangkan menurut Theodorson dalam mardikanto (1994) 

mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, Partisipasi merupakan 

keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam 

suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini 



 

bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan seseorang 

didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan 

masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.14 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya 

partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut 

konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau 

responatas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan 

merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan(Berlo,1961).15 

Partisipasi masyarakat merutut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika 

warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran 

serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehiduapan mereka. Conyers 

(1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat 

sangat penting, yaitu; Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna 

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan 

kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, 

karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai 

rasa memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya 

                                                        
14 Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (hal. 
86). 
15 Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (hal. 
86). 



 

partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan 

suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat 

mereka sendiri.Hal ini selaras dengan konsep man-cetered development yaitu 

pembangunan yang diarahkan demi perbaiakan nasib manusia.16 

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali 

terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat “sulit diajak 

maju” oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi 

masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak 

penguasa. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat17 : 

1. Partisipasi Pasif / manipulatif dengan karakteristik masyrakat 

diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak 

oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat 

dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di 

luar kelompok sasaran. 

2. Partisipasi Informatif memilki kararkteristik dimana masyarakat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak 

diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian 

dan akuarasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.  

3. Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyaakat berpartisipasi 

dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembutsn keputusan 

                                                        
16Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (hal. 
118). 
17Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (hal. 
118). 



 

bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan 

pandangan masyarakat (sebagi masukan) atau tindak lanjut. 

4. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan 

korbanan atau jasanya untuk memperolh imbalan berupa intensif/upah. 

Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajan atau 

eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan asyarakat tidak memiliki 

andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.  

5. Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk 

kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok 

biasanya setelah ada keptusan-keputusan utama yang di sepakati, pada 

tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara 

bertahap menunjukkan kemandiriannya. 

6. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam 

analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan 

kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang 

mencari keragaman prespektik dalam proses belajar mengajar yang 

terstuktur dan sisteatis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol 

atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan merek, sehingga memiliki 

andil dalam keseluruhan proses kegitan.  

7. Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil 

inisiatif sendiri secara bebabas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) 

untuk mengubah sistem atau nilai-niloai yang mereka miliki. 

Masyarakat mengambangkan kontak dengan lembaga-lemabaga lain 



 

untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang 

diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan 

sumberdaya yang ada dan atau digunakan. 

3. Tahap-Tahap Partisipasi 

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan.Pada umumnya, setiap 

program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber 

daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh 

pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat 

kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang 

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena 

itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan 

melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak 

berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan 

tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di 

tingkat lokal. 

2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan. Slamet membedakan 

ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, 

partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap 

pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan 

yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. 

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat 

keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan 

target.Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru 



 

adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap 

kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka 

terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem 

lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari 

atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan 

masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab 

mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, 

sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, 

bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam 

meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai 

informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis 

atasan.18 

3. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi 

masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara 

sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. 

Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas 

orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil 

pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. 

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan 

pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan 

masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam 

                                                        
18 Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (hal. 
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bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan 

diterima oleh warga yang bersangkutan. 

4. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan. Kegiatan 

pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat 

diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang 

diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik 

tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi 

masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 

perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat 

diperlukan. 

5. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan. Partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang 

sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk 

memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan 

hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, 

pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan 

kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 

program pembangunan yang akan datang. 

4. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi 

Dusseldorp membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai 

berikut : 



 

1. Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi 

intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri. 

2. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi 

oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) 

dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan 

penuh untuk berpartisipasi.  

3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh 

karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga 

masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk 

mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh 

masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir akan tersisih 

atau dikucilkan masyarakatnya.  

4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta yang 

dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita 

kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang 

dilaksanakan. 

5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan 

karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan 

yang sudah diberlakukan.19 
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B. Partisipasi Politik Perempuan 

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan  yang 

menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif  kalangan feminisme 

radikal adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit 

pemaksaan) peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam 

bahasa populernya, kesetaraan gender.20 

Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru.Dalam sejarah 

perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak 

kemajuan dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, 

dan pemerintahan. 

Berbicara tentang partisipasi politik wanita, tentu saja kita tidak dapat 

menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu 

politik. Menurut Verba, Nie, dan Kim (1978:46, dalam Afan Gaffar, 1991) 

partisipasi politik adalah “legal activities by private citizens than more or less 

directly aimed at influence the selection of governmental personnel and/ or the 

action they take”.21 

Mely G. Tan (1992, dalam Yulfita, 1995:1) membedakan partisipasi 

politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas.Dalam arti sempit yaitu 

berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya; 

sedangkan dalam arti luas, berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang 

                                                        
20Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara  

Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta. (hal. 110). 
21 M. Darwin, Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan  Publik. 

Yogyakarta: Media Wacana (hal. 89). 



 

mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan dalam pengambilan 

keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak.22 

Dalam sebuah lingkungan nyata, konstribusi politik perempuan haruslah 

diletakkan dalam suatu cara bahwa aktivitas- aktivitas kolektif didasarkan atas 

sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif. Inilah sebuah situasi ketika 

individu- individu masyarakat dan mengatur urusan- urusan social (baik langsung 

maupun tidak) serta membantu membentuk kehidupan masyarakat.23 

Dalam sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia, kita mengenal tokoh- 

tokoh seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, dan sebagainya. 

Mereka memperjuangkan hak- hak perempuan untuk dapat memperoleh 

pendidikan setara dengan laki-laki.. Di bidang lain ada perempuan  yang berjuang 

untuk merebut kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien, Maria Tiahahu,Yolanda 

Marinis, dsb. Organisasi wanita telah lama ada sebelum kemerdekaan, bahkan 

pada tanggal 22 Desembar 1928 mereka mengadakan kongres I. Bahkan kini 

terdapat 66 unit organisasi wanita yang berhimpun dalam Kowani (Kongres 

Wanita Indonesia).24 

Secara UUD 1945 tidak membedakan laki- laki dan perempuan dan 

menjamin bagi warga negaranya persamaan hak dan kewajiban di bidang politik 

dan lainnya.Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan 

tersebut ditekankan secara eksplisit di dalam GBHN. Kepedulian Indonesia 

                                                        
22 M. Darwin, Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan  

Publik. Yogyakarta: Media Wacana (hal. 90). 
23Rasyid Ridha, Muhammad.  2004. Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat,  

Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik. Bandung: Penerbit Hikmah (hal. 44). 
24 Rasyid Ridha, Muhammad.  2004. Perempuan Sebagai Kekasih; Hakikat,  

Martabat, dan Partisipasinya di Ruang Publik. Bandung: Penerbit Hikmah (hal. 59). 



 

terhadap persamaan hak ini juga tercermin dengan ikut sertanya menandatangani 

konvensi mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan 

pada tahun 1980 dan diretifikasi tahun 1984 melalui UU No.7 Tahun 1984.25 

Dalam segi Ideologi dan Hak Asasi Manusia,perempuan mempunyai 

kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak , 

kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesehatan,pendidikan,pekerjaan,hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak 

untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk 

berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi 

oleh hukum.Singkat kata semua hak yang dimiliki laki-laki tak ubahnya duduk 

sama rendah dan berdiri sama tinggi. Perempuan dan laki-laki mempunyai 

kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.26 

Pada  konteks islam sendiri, perempuan dan laki-laki mempunyai 

kedudukan yang sama bahwa yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling 

bertakwa. Perbedaannya dari sisi fisik saja, yaitu laki-laki lebih kuat daripada 

perempuan.Laki-laki kepala rumah tangga dan perempuan ibu rumah tangga. 

Meskipun beberapa ahli fikih menyatakan larangan total bagi aktivitas perempuan 

dalam wilayah ini: sementara, pada saat yang sama, selainnya menyisakan ruang 

bagi perubahan dalam aturan klasik ini, sebuah perubahan yang di dasarkan atas 

ruang dan waktu. Sejauh hukum syariat tidak mengingkari peran perempuan 

dalam masyarakat dan mendelegasikan mereka posisi yang netral, dan sejauh al 

                                                        
25Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara  

Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta (hal. 121). 
26Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara  

Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta (hal. 110). 



 

qur’an dan sunah menyuarakan kesetaraan gender dalam ruang social, perempuan 

memilki hak untuk partisipasi dalam ruang politik. Perempuan bebas 

mengekspresikan pandangannya dan memberikan persetujuan atau kritiknya 

terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini berkesuaian dengan penerimaan 

mereka terhadap perintah al qur’an sebagai berikut:27 

“Dan orang- orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 

mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, 

menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya.Mereka itu akan 

diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. At Taubah: 71)28 

C. Kendala-Kendala Partisipasi Politik Perempuan 

Untuk dapat terlibat baik secara mental maupun emosi dalam segala aspek 

kegiatan politik tidaklah mudah melakukannya karena beberapa faktor.Kondisi 

wanita Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang 

menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang seringkali dipergunakan 

sebagai alasan lemahnya partisipasi politik wanita, dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu: hambatan internal dan eksternal. 

Hambatan internal, pertama: kurangnya kesadaran sebagian besar 

perempuan  untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kurangnya 

kesadaran ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa 
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aktif menyuarakan, dan menyampaikan keinginan- keinginan di bidang politik. 

Kedua: aktivitas politik dianggap tidak layak untuk perempuan, karena sifat- 

sifatnya yang berjauhan dari citra untuk wanita. Dunia politik dianggap “keras”, 

“kotor”, “main kayu”, dan penuh muslihat sehingga dianggap tidak cocok untuk 

citra wanita. Pandangan ini membuat dunia politik itu bias laki- laki, bahkan 

dianggap tabu untuk wanita.Konsekuensi lebih lanjut wanita menjadi enggan 

memasukinya.Wanita menjadi pasif dalam berpolitik. Ketiga: lingkungan social 

budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi wanita, antara lain 

wawasan orang tua, adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, 

tingkat pendapatan keluarga, dan system pendidikan yang diskriminatif. Masih 

lekatnya budaya tradisional dan kecilnya akses wanita  pada penguasaan factor 

social ekonomi, menyebabkan terbentuknya image dalam diri perempuan bahwa 

memang sewajarnya mereka berada di belakang laki-laki.29 

Dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa antara 

perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat 

bersinergi satu dengan yang lainnya.Dunianya perempuan adalah di rumah yang 

meliputi wilayah domestik, mengurus anak – anak dengan segala tetek bengeknya 

dan kalaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang 

utama.Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan 

perempuan bekerja. Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki – laki 
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karena penuh dengan intrik – intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver  

serta identik dengan uang dan kekuasaan.30 

Menurut  Walby dalam Suprihati berpandangan , bahwa meskipun sudah 

terdapat banyak pencapaian kaum perempuan terhadap hak-hak sipil mereka 

misalnya hak mendapatkan pekerjaan, kemudahan bercerai, tunjangan bagi kaum 

wanita non-pekerja,sensor pornografi, kemudahan mendapatkan alat kontrasepsi 

dan aborsi, serta hokum yang memudahkan bagi kaum perempuan untuk 

meninggalkan kaum laki-laki yang melakukan kekerasan-tetap saja bersifat 

patriarchal,sebagaimana halnya dengan kapitalis dan rasis. Kebijakan-kebijakan 

negara belum lama diarahkan pada upaya untuk meyakinkan kaum wanita akan 

ranah privat dari rumah,dengan sedikit upaya yang nyata untuk memajukan posisi 

kaum wanita diranah publik.31Kaum perempuan masih sedikit mendapatkan 

mendapatkan upah dibanding kaum laki-laki dan peluang yang sama dalam 

legislasi sering tidak diperkuatkan.Kaum perempuan dalam keluarga orang tua 

tunggal memperoleh sedikit manfaat dari negara dan kaum perempuan masih 

disakiti dengan ketersediaan pornografi yang semakin besar dimasyarakat.32 

Kendala eksternal menurut Afan Gaffar (1991:25) antara lain dari 

birokrasi yang paternalistic, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang 

seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. 

 

                                                        
30 M. Darwin, Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan  

Publik. Yogyakarta: Media Wacana. (hal. 112). 
31 Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (hal. 
86). 

32International IDEA Conference Report 2002.Strengthening Women’s Political Participation 
In Indonesia, Part 1 (hal. 113). 



 

D. Upaya-Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan 

Untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu 

pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu 

rekomendasi kebijaksanaan yang tepat.33 

Pertama, harus dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta 

berpartisipasi di dunia pillitik adalah salah satu bagian yang penting untuk 

membangun masyarakat, bangsa dan Negara. 

Kedua, anak perempuan yang mengikuti pendidikan sejak disekolah 

menengah sampai Universitas, sebaiknya didorong untuk aktif mengikuti 

organisasi seperti OSIS, BEM, dan organisasi ekstra universiter seperti HMI, 

GMNI, organisasi pemuda seperti KNPI, dan organisasi kemasyarakatan seperti 

Muhammadiyah, NU, dan lain-lain.Maka berarti secara sadar kaum perempuan 

telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Sekarang ini, perempuan yang 

banyak berkiprah di dunia politik adalah mereka yang sejak menjadi pelajar dan 

mahasiswa telah aktif diberbagai organisasi pelajar, dan organisasi 

kemahasiswaan. 

Ketiga, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil 

untuk berpartisipasi dalam kancah politik. 

Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk 

terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik. Dengan cara ini, maka dimasa 

depan akan semakin banyak perempuan yang berkiprah dan berpartisipasi dalam 

kancah politik. 
                                                        

33International IDEA Conference Report 2002.Strengthening Women’s Political Participation 
In Indonesia, Part 1 (hal. 120). 
 



 

Kelima, memberi pencerahan, penyadaran dan dorongan kepada kaum 

perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam 

kampanye, pemilih, menjadi calon legislative, calon Gubernur/Wakil Gubernur, 

Walikota/Walkil Walikota,Bupati/Wakil Bupati, dan lain sebagainya. 

 Beberapa peluang bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas 

perannya dibidang politik antara lain34: 

1.      Pasal 17 dan 21 UUD 1945; 

2.      GBHN yang sejak tahun 1978; 

3.      Konferensi-konferensi wanita se-dunia. 

Peluang-peluang yang mendukung tersebut,Kaum perempuan sebenarnnya 

mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk bisa berkiprah dan 

berpartisipasi dalam dunia politik. Meskipun memang pada akhirnya akan 

dikembalikan kepada wanita untuk memanfaatkannya atau tidak. Di era Orde 

Reformasi, peluang perempuan semakin terbuka untuk menjadi pemain, bukan 

lagi sekedar partisipan pasif.Setidaknya, ada empat faktor yang memberikan 

harapan terbukanya peluang kepada kaum perempuan untuk meningkatkan 

perannya di dunia politik.Pertama, semakin banyak perempuan yang 

berpendidikan dan memiliki kesadaran pentingnya perempuan terjun ke dunia 

politik untuk berpartisipasi membangun Indonesia yang maju dan 

sejahtera.Kedua, tren politik nasional di era Orde Reformasi yang member alokasi 

30 persen kepada kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislative. 

                                                        
34 M. Darwin, Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan  

Publik. Yogyakarta: Media Wacana (hal. 85). 



 

Ketiga, mengingat besarnya potensi yang ada pada wanita Indonesia yang 

secara kuantitas lebih besar daripada pria,maka sewajarnyalah bila peluang dan 

potensi tersebut tidak disia-siakan. 

Perempuan dalam pengembangan kiprahnya sebagai warga negara, 

mempunyai harapan sebagai pemilik masa depan bangsa, yang secara fungsional 

harus mampu menempatkan diri sebagai pemimpin tenaga pembaharu,dinamisator 

dan katalisator untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu perempuan dalam 

menghadapi tantangan abad XXI, harus mampu membekali dirinya dengan ilmu, 

teknologi dan berbagai macam kemampuan dan keterampilan di berbagai bidang 

kehidupan seperti politik, ekonomi, social dan budaya bangsanya.35 

Upaya untuk mengentaskan ketidakberdayaan wanita yang berkaitan 

dengan kualitas perannya dibidang politik, yang pertama adalah menghilangkan 

segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di pentas politik untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya.Hal tersebut tidak hanya selaras dengan 

tujuan pembangunan nasional, tetapi juga karena jumlah wanita Indonesia adalah 

separo jumlah penduduk Indonesia.Oleh karena itu sangatlah wajar bila ada wakil 

yang dapat menyuarakan aspirasi politik mereka. 

Peran perempuan Indonesia di pentas politik sudah waktunya mendapat 

porsi yang proporsional.Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan 

kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan 

yang mendorong wujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan 

gender. 

                                                        
35 M. Darwin, Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan  

Publik. Yogyakarta: Media Wacana (hal. 91). 



 

Untuk mencapai keberhasilan gerakan tersebut, memerlukan akses wanita 

terhadap pembuatan keputusan nasional.Hal tersebut sesuai pernyataan Senator 

Leticia Ramos Shahani, ketua delegasi Philipina pada konferensi ke-empat PBB 

mengenai wanita bahwa”akses terhadap pembuatan keputusan sangatlah penting 

bagi siapapun yang menghendaki reformasi untuk memasukan dunia politik bagi 

wanita.”( Angkatan Bersenjata, 14 September 1995). 

Mengingat masih kecilnya akses tersebut dan masih banyaknya prasangka 

di dunia yang menghalangi pemilihan wanita sebagai anggota parlemen, maka 

menurut Chris Fletchher anggota parlemen Selandia Baru mangatakan bahwa 

Panggung Aksi Konferensi Ke- empat PBB mengenai wanita bulan September 

1995, harus mendesak pemerintah agar bersedia menyisihkan sedikitnya 50% 

kursi di parlemen bagi wanita pada tahun 2005. 

Dari sisi keberanian wanita, perlu adanya penyadaran terhadap wanita 

bahwa pola structural hubungan laki- laki dan perempuan yang terbangun selama 

ini harus dirombak. Kaum wanita harus sadar akan hak asasinya, sehingga pola 

pemikiran dominasi laki- laki yang selama ini mengakar dalam kehidupannya 

perlu dirubah, dan diwujudkan dalam kemitrasejajaran. Upaya menuju kearah 

cita-cita kesetaran ini memang tidak mudah , bahkan rumit. 

Upaya tersebut memerlukan keterlibatan semua pihak yakni kaum 

perempuan sendiri, kaum laki- laki, dan unsur- unsur kebijakan nasional yang 

berwawasan gender. Proses penyadaran harus dilakukan secara simultan di 

kalangan baik laki- laki maupun perempuan. 

 



 

E. Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Menurut Carl J. Friederich, partai politik adalah sekelompok manusia 

yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

kekuasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan 

penguasaan ini memberikan manfaat yang bersifat idiil atau materiil kepada 

para anggotanyas Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya 

persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan 

keagamaan.36 

Partai politik merupakan keharusan dalam sistem politik yang demokratis 

terkecuali masyarakat tradisional yakni suatu sistem yang otoritarian dimana 

seorang raja tergantung pada tentara atau polisis dalam melangsungkan 

pemerintahannya.37Sedangakan fungsi mendirikan partai politik pada umumnya 

adalah representasi (keterwakilan), konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, 

sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga 

baru), pemilihan pimpinan, pertimbanga-pertimbangan dan perumusan kebijakan 

serta control terhadap pemerintah.38 

                                                        
36 Carl J. Friederich,  The Power OF Democrasi and Monarcy. (Boston, California Century: 

1984) hal. 230 
37Ichlasul Amal (ed), Teori-teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 

hal. 18 
38Ichlasul Amal (ed), Teori-teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 

hal. 27. Sedangakan dalam undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan 
fungsinya adalah sebagai pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 
Negara Indonsia yang sadar akan haka dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara; menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatua Bangsa Indonesia 
untuk kesejahteraan masyarakat; menyerap, menghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; partisipasi politik warga Negara Indonesia 
dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi 



 

Beberapa konsep mengenai partai politik masih menjadi perdebatan 

dikalangan ilmuan, Paige Johnson Tan yang mengamini pendapat Giovani Sartori 

mendefinisikan partai politik adalah kelompok politik apa saja yang ikut serta 

dalam pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan 

publik. 39 

A political party is the articulate organization of society’s active political 

agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, 

and who compete for popular support with other group or groups holding 

divergent views40 

Pada konteks sistem politik Indonesia, DPR RI mendefiniskan partai 

politik berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang partai Politik, 

adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.41 

                                                                                                                                          
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Secara keseluruhan fungsi di atas dapat 
diwujudkan melalui konstitusional. 

39Paige Johnson Tan, Political Parties and the Consolidation of Democracy in Indonesia, 
Worker Paper, Departement of Political Science, University of Nort Carolina, Wilmington, tanpa 
tahun, hal. 6. Lihat juga, Giovanni Sartori, Partiesand Party System: A Framework for Analysis, 
(Cambridge: Cambridge University Press: 1976). Konsep ini juga dikutip oleh Akbar Tanjdung 
dalam The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi, (Jakarta: 
Gramedia PUstaka Utama, 2007), hal. 1 

40Sigmund Neumann, Modern Political Parties, dalam comparative a Reader, diedit oleh 
Harry Ecksein dan David E. Apter (London: The Free Press Glencoe, 1963), hal . 352 juga dikutip 
Meriam Budiarjo dalam bukunya, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 
2008), hal. 404 

41Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 



 

2. Tujuan Partai Politik 

Tujuan partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan 

kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka 

susun sesuai dengan ideologi tertentu. Adanya sekelompok orang yang berusaha 

untuk mempertahankan kekuasaannya atas suatu wilayah dan memiliki kesamaan 

pandangan mereka akan membentuk suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). 

Ormas inilah yang berkembang menjadi partai politik. Dengan kata lain sebagian 

orang membentuk partai politik untuk memiliki kuasa atau wewenang atas suatu 

wilayah dengan cara mencari massa. Itulah tujuan dibentuknya suatu partai 

politik. 

3. Fungsi Partai Politik 

a. Parpol sebagai saran komunikasi politik 

Komunikai politik adalah proses penyampaian informasi politikdari 

pemerintah kepada masayarakatdan sebaliknya dari masyarakat kepada 

pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, 

dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan an menetapakan 

suatu kebijakan. 

Contoh: misal dilingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada 

aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misanya perbaikan fasilitas sekolah. 

Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS menmbahas mengenai 

kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan 

siswa tadi kepada pihak sekolah. Interkasi antara siswa(masyarakat), OSIS 

(parpol) dan pihak sekolah (pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS 



 

sebgai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah. Dalam 

kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat diibaratkan para siswa itu 

masyarakat, OSIS itu Parpol, dan pehak sekolah itu Pemerintah. 

b. Parpol sebagai sarana sosialisasi politik 

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik 

mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini 

disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan oleh parpol 

kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. 

Dengan demikian ,  diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut 

pada pemilihan umum.  

Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye 

menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana 

sarana sosialisasi politik.  

c. Parpol sebagai sarana rekrutmen politik 

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau 

kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun 

pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang 

atau kelompok untuk menduduki suatu  jabatan ataupun beberapa jabatan politik 

ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang.  Rekrutmen politik gunanya 

untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam 

kegiatan politik. 

Contoh: misal seperti pada contoh komuikasi politik tadi, dilingkungan 

sekolah. OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya 



 

sudah habis. Nah proses OSIS tersubut dalam mencari ketua dan anggota OSIS 

baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penujukan dan 

penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama hal nya dengan Papol, parpol akan 

mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu 

jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu. 

d. Parpol sebagai saran pengatur konflik 

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini 

adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang 

dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakuakan dengan cara dialog, 

menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan 

perwakilan rakyat(DPR/DPRD/Camat)untuk mendapatkan keputusan politik 

mengenai permasalahan tadi. 

Contoh: di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga 

BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan 

tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat 

di badan pewakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat 

mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol  dalam hal ini berfungsi sebagai  

mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna 

mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.42 
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Ada pendapat lain yang mencangkup fungsi Partai Politik, seperti yang 

diutarakan oleh Dalam Asshiddiqie disebutkan, menurut Andrew Knapp fungsi 

partai politik mencakup antara lain: 

1) Mobilisasi dan integrasi, 

2) Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, 

3) Sarana rekruitmen pemilih, dan 

4) Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. 

 

  



 

BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat Kecamatan Kedaton 

Kecamatan Kedaton semula merupakan bagian dari Kecamatan Natar 

Kabupaten DATI II Lampung Selatan. Pada tahun 1969 Kecamatan Kedaton 

resmi menjadi Kecamatan Definitif memisahkan diri dari Kecamatan Natar yang 

juga masih bagian dari Kabupaten DATI II Lampung Selatan. 

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 

1982 tanggal 30 Januari 1982 tentang perubahan batas wilayah kodya DATI II 

Tanjung Karang Teluk Betung yang mulai berlaku efektif terhitung mulai 

tanggal 8 Juni 1982 maka Kecamatan Kedaton bergabung atau merupakan 

bagian dari Sembilan Kecamatan dalam Wilayah Kodya DATI II Tanjung 

Karang Teluk Betung. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I 

Lampung No.   G/185/B.III/HK/1998 tanggal 6 Juli 1988 tentang pemecahan 

Kelurahan dari 58 Kelurahan atau Desa menjadi 84 Kelurahan atau Desa, 

dimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut Kecamatan Kedaton 

terdiri atas 8 Kelurahan dan 4 Desa. 

Kemudian berdasrkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung 

No.   G/185/B.HK/1989 tanggal 6 Juli 1989 tentang perubahan Desa menjadi 

Kelurahan Maka Kecamatan Kedaton terdiri dari 12 Kelurahan Yaitu : 

1.      Kelurahan Kampung Baru 



 

2.      Kelurahan Labuhan Ratu 

3.      Kelurahan Kedaton 

4.      Kelurahan Perumnas Way Halim 

5.      Kelurahan Surabaya 

6.      Kelurahan Sidodadi 

7.      Kelurahan Sukamenanti 

8.      Kelurahan Tanjung Senang 

9.      Kelurahan Way Kandis 

10.    KelurahanLabuhanDalam 

11.    Kelurahan Rajabasa 

12.    Kelurahan Gedong Meneng 

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung No. 4 

Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, kecamatan 

dan kelurahan dalam Kota Bandar Lampung Kecamatan Kedaton dimekarkan 

menjadi tiga Kecamatan yaitu : 

1.      Kecamatan Kedaton terdiri dari delapan kelurahan 

2.      Kecamatan Tanjung Senang terdiri dari Empat Kelurahan 

3.      Kecamatan Rajabasa terdiri dari Empat kelurahan. 

Kecamatan Kedaton dahulu terdiri dari delapan Kelurahan dimana, 

salahsatu Kelurahan yaitu kelurahan Kedaton dimekarkan menjadi dua 

Kelurahan yaitu Kelurahan Kedaton sendiri dan hasil pemekarannya adalah 

kelurahan sepang Jaya. 



 

Adapun nama-nama Kelurahan yang tergabung dalam Kecamatan 

Kedaton berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 

2001 adalah : 

1.      Kelurahan Kampung Baru 

2.      Kelurahan Labuhan Ratu 

3.      Kelurahan Kedaton 

4.      Kelurahan Perumnas Way Halim 

5.      Kelurahan Surabaya 

6.      Kelurahan Sidodadi 

7.      Kelurahan Suka menanti 

8.      Kelurahan Sepang Jaya 

Peraturan Daerah No 4 tahun 2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang hal 

tersebut diatas baru berlaku efektif terhitung tanggal 17 januari 2002 yaitu 

sejak dilantiknya aparat pemerintahan baik dikecamatan ataupun dikelurahan 

pemekaran dalam wilayah kota Bandar  Lampung. 

Berdasarkan PERDA tersebut Kecamatan dan kelurahan dalam 

wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 

Kelurahan yang semula terdiri dari  9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. 

Lalu pada tanggal 17 september 2012 bertempat dikelurahan 

Sukamaju, diresmikanlah Kecamatan dan Kelurahan baru diwilayah Kota 

Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung  No 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan 

Kelurahan dan Kecamatan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 20 



 

Kecamatan dengan 126 Kelurahan . Adapun 7 Kecamatan baru hasil 

pemekaran terdiri dari : 

 Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton 

 Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah 

Kecamatan                   

 Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan. 

 Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Barat 

 Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

 Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Timur 

 Kecamatan Teluk Betung Timur pemekaran dari Kecamatan Teluk Betung 

Barat 

 Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Teluk Betung Selatan 

  

B. Letak Geografi Kecamatan Kedaton 

Kecamatan Kedaton merupakan salahsatu dari 20 (dua puluh) 

kecamatan dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Kecamatan 

Kedaton saat ini memiliki luas wilayah 4,72 Km2 yang terbagi atas Kelurahan 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang dan 

Rajabasa. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan way Halim. 



 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat dan 

Labuhan Ratu. 

Luas wilayah Kecamatan Kedaton setelah pemekaran 4,72 Km2, yang 

terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan masing-masing luasnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2. TABEL LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PERANGKAT 

KELURAHAN SE-KECAMATAN KEDATON 

  

NO NAMA 

KELURAHAN 

LUAS 

WILAY

AH 

(Km2) 

JUMLAH 

LK 

JUMLAH 

RT 

JUMLAH 

KK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kedaton 

Sidodadi 

Sukamenanti 

Sukamenanti Baru 

Penengahan 

Surabaya 

Penengahan Raya 

1,48 

1,16 

0,19 

0,19 

0,25 

1,25 

0,20 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

36 

28 

9 

8 

11 

33 

11 

2.275 

1.900 

774 

703 

694 

2026 

945 

  JUMLAH 4,72 14 136 9.767 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015. 

 

 



 

Kemudian dilihat dari orbitasi Kecamatan Kedaton: 

 1.      Dari Pemerintah Kota  :        4Km 

 2.      Dari Pemerintah Provinsi  :        5Km 

 3.      Dari Pemerintah Pusat  :    280Km 

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk dan Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SD / Sederajat 

SMP / Sederajat 

SMA / Sederajat 

D3 

S1 

S2 

5,9 %             (475 orang) 

32,6 %           (2.634 orang) 

4,7 %             (376 orang) 

33,6 %           (2.708 orang) 

22.3%            (1.798 orang) 

0,9 % (74 orang) 

 

C. Jumlah Penduduk 

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

No  Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 Tahun 82 81 163 

2 5-6 Tahun 94 91 185 

3 7-13 Tahun 216 226 442 

4 14-16 Tahun 605 650 1255 



 

5 17-24 Tahun 788 695 1483 

6 25-54 Tahun 968 876 1844 

7 55 Tahun 144 90 234 

 Jumlah 2897 2709 5606 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015. 

Penduduk merupakan mereka yangtinggal di suatu daerah tertentu, dengan 

adanya aturan-aturan yang berlaku, dan dipimpin oleh pemimpin yang terstruktur.  

Kelurahan Sidodadi memiliki jumlah penduduk yaitu 5.606 jiwa yang terdiri dari 

penduduk laki-laki berjumlah 2.897 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 

2.709 jiwa, jumlah penduduk Lansia berjumlah 234 dengan jumlah kepala 

keluarga (KK) yaitu1900 KK. 

D. Etnis / Suku 

Masyarakat Kelurahan Sidodadi terdiri dari beragam etnis/suku bangsa 

yang terdiri dari Etnis Batak, Padang, Sunda, Jawa, Semendo, China, Palembang, 

dan mayoritas penduduk asli kelurahan Sidodadi adalah Lampung. Walaupun 

terdiri dari beragam etnis tetapi masyarakat selalu hidup rukun dan damai, dan 

bahkan masyarakat yang etnisnya jawa, Palembang, dll. Bisa berbahasa Lampung 

karena sudah lama hidup di lingkungan Lampung. Ini menandakan bahwa 

masyarakat tidak saling memarjinalkan atau menganggap satu etnis lebih 

dibandingkan dengan etnis lainnya. Bagi mereka bersama-sama bertahan hidup 

dengan prinsip senasip dan sepenanggungan yang rukun dan sejahtera merupakan 



 

hal yang paling penting yang harus diupayakan bersama, dan tidak ada yang 

fanatik terhadap satu etnis dengan etnis lainya. 

E. Infrastruktur 

Infrastruktur di Kelurahan Sidodadi merupakan kekayan milik masyarakat 

dari jerih payah yang dibangun selama bertahun-tahun, yang berfungsi untuk 

memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik untuk individu 

atau kelompok. Adapun infrastruktur di kelurahan keteguhan dapat dilihat dalam 

table berikut : 

Tabel 1.5.Infrastruktur Kelurahan Sidodadi 

No  Jenis Infrastruktur Jumlah 

1 Sarana dan Prasarana Transportasi 
1. Prasarana Transportasi Darat 

a. Jalan Kelurahan 
b. Jalan antar kecamatan 
c. Panjang jalan Negara 

 
 
4 Km 
1 km 
1 km   
 

2 Prasarana Air Bersih 
1. Jumlah sumur pompa 
2. Jumlah sumur gali 
3. Jumlah MCK 

 
11 Unit 
1754 unit 
4 unit 

3 PrasaranaKesehatan 
1. Rumah Sakit Umum 
2. Puskesmas 
3. Puskesmas pembantu 
4. Klinik 
5. Apotik 
6. Posyandu 
7. Tokoobat 
8. Praktikdokter 

 
1 unit 
1 unit 
2 unit 
1 unit 
13 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 

4 Prasarana Pendidikan 
1. TPA 

 
5 unit 



 

2. TK 
3. SD 
4. SMP 
5. SMA 

3 unit 
1 unit 
1 unit 
1 unit 

5 Prasarana Peribadatan 
1. Masjid  
2. Gereja 

 
6 unit 
2 unit 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung 

Tahun 2015. 

 Keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur kelurahan harus 

berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam hal 

ini pengurus kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota bandar lampung , 

bahwa kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki adalah suatu kunci 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintah , pembangunandan pembinaan 

masyarakat pada umumnya . Tanpa itu semua maka pembangunan infrastruktur 

tidak akan berdampak apa-apa bagi peningkatan pelayanan pemerintah.  

 

  



 

BAB IV 

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA 
PILKADA TAHUN 2015 DI KELURAHAN SIDODADI 

KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG 
 

A. Upaya Aparat Kelurahan dalam Peningkatan Partisipasi Politik 
Perempuan Pada Pemilukada Tahun 2015 Di Kelurahan Sidodadi 
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 
 
Guna mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu 

pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu 

rekomendasi kebijaksanaan yang tepat.50 

Mengapa perempuan itu penting untuk dapat terlibat dalam dunia politik. 

Sebab di dalam memutuskan tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan 

program pembangunan, perempuan merupakan bagian dari objek pembangunan, 

maka ia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memaikan 

peranannya,mengambil bagian untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan dan 

pemerataan serta berhak mendapatkan kesejahteraan hidup, apalagi peran 

perempuan dalam keluarga menjadi objek untuk menggapai kesuksesaan tujuan 

pembangunan itu sendiri. Jika perempuan tidak ikut mengambil bagian 

didalamnya lalu siapayg akan memperjuangkan kepentingan perempuan dalam 

memutuskan suatu kebijakan pembanguna itu sendiri. 

Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri,  diantaranya melalui 

pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam 

partai politik dan lain sebagainya, perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat 
                                                        

50International IDEA conference report2002. Strengthening women’s political 

participation in Indonesia, part 1 (hal.120). 
 



 

dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. 

Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat 

pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan 

legislative dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memnuhi syarat 

untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure 

yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.51 

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi ialah : 

a. Sosialisasi Partisipastif  

Model sosialisasi ini secara telah sadar telah melibatkan orang lain dengan 

sukarela. Model ini dikembangkan oleh seseorang yang berkeinginan untuk 

melakukan suatu bentuk komunikasi serta hubungan dengan orang lain tanpa 

adanya paksaan. 

Apabila diuraikan, maka kegiatannya akan sebagai berikut: 

1. Inti kepentingan pada 2 (orang) yang saling bersosialisasi satu sama  

lainnya (unsur kesadaran untuk melakukan komunikasi dan bersosialisasi. 

2. Bentuk sosialisasi merupakan suatu kebebasan yang tidak untuk 

dipaksakan oleh pihak manapun dan oleh siapapun. 

3. Penghargaan atau sejenis reward muncul di dalam usaha menempatkan 

orang lain sebagai partnernya. 

b. Sosialisasi Represif 

                                                        
51Hendarmin Ranadireksa, Arsitekstur Konstitusi Demokratik, Bandung: Fokusmedia, 2007, 

hal.173-174 



 

Sosialisasi ini berjalan dengan dari 1 (satu) arah dari seseorang kepada orang 

yang lainnya. Hubungan seperti ini bisa dilihat di dalam suatu pola ataupun 

hubungan struktural yang ada di dalam suatu organisasi. 

Apabila diuraikan, maka kegiatannya sebagai berikut : 

1. Inti kepentingan sosialisasi yang berasal dari 1 (satu) pihak saja, 

sedangkan pihak yang lain sebagai salah satu akibat dari kegiatan tersebut. 

2. Bentuk sosialisasi merupakan suatu bentuk teguran atau ancaman yang 

memiliki sifat secara memaksa dan tidak bebas. 

3. Hukuman atas perilaku akan diberikan di dalam sosialisasi pada model ini. 

Pada dasarnya aparatur kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton telah 

mengadakan beberapa upaya dalam usahanya untuk meningkatkan partisipasi 

warganya dalam memberikan suara pada pilkada tahun 2015. Terkhususnya upaya 

untuk meningkatkan kesadaran pemilih perempuan terutama ibu-ibu rumah tangga 

dalam berpartisipasi pada pemilukada sebelumnya bahwa jumlah persentase 

jumlah warga yang golput dari pemilu disumbang terbanyak oleh ibu-ibu rumah 

tangga pada kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sri Maryani, S.Sos 

selaku Lurah pada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

Dia menuturkan ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihaknya 

dalam usaha untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam pemilukada tahun 

2015 kemarin. Yang pertama adalah pihaknya telah melakukan sosialisasi seintens 

mungkin kepada para mata pilih terutama kaum perempuan. Sosialisasi ini 



 

dilakukan guna menjelaskan pentingnya dari pegelaran pemilukada ini bagi 

kemajuan dan perkembangan suatu daerah. 

Ia menyadari bahwa sangatlah sulit untuk menumbuhkan kepercayaan 

warganya untuk berpastisipasi dalam pemilukada. Hal ini didukung dengan 

bebrapa pendapat yang muncul dari responden yang diteliti. Diantaranya yaitu 

pandangan mereka bahwa siapapun yang terpilih dalam pemilukada nantinya tidak 

akan memberikan pengaruh terhadap mereka. 

Salah satu responden yang berinisal Rita menegaskan bahwa ia tidak 

berpartisipasi dalam pemilukada kemarin dikarenakan ia tidak mengtahui latar 

belakang calon pemimpin daerah yang akan ia berikan suara.52Oleh sebab itu, 

menurut Lurah Sidodadi upaya yang telah dilakukan oleh pihaknya untuk 

memberikan sosialisasi kepada warganya sudahlah maksimal. Namun demikian ia 

mengatakan sosialisasi yang diberikan oelh pihaknya belum mampu untuk 

mengajak seluruh warganya dalam mengikuti pemilukada tahun 2015. 

Upaya yang kedua lebih menekankan dalam memberikan pendidikan dasar 

tentang politik kepada warganya.Agar menimbulkan keinginan yang kuat bagi 

warganya untuk dapat berpartisipasi pada pemilukada. Oelh sebab itu ia mengajak 

para warganya untuk memulai pendidikan dari tingkat yang paling kecil yaitu 

keluarga agar dapat memberikan pendidikan politik terutama kepada anak 

perempuan warganya dan ibu-ibu rumah tangga agar tidak hanya berpartisipasi 

dalam memberikan suara saja tapi ikut berkecimpung dalam dunia politik, yang 

                                                        
52Rita, ibu-ibu rumah tangga Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, 

Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2016 



 

pada akhirnya akan secara bertahap dapat membangun kesadaran kepada 

warganya. 

Upaya ketiga yang telah dilakukan oleh aparatur kelurahan sidodadi adalah 

memberi pencerahan, penyadaran dan doronagn kepada kaum perempuan supaya 

dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, pemilihm 

menjadi calon legislative, calon gubernur/ wakil gubernur, walikota/wakil 

walikota, bupati /wakil bupati, dan lain sebagainya. Namun tegasnya upaya yang 

ketiga ini memerlukan kesinambungan dan waktu yang cukup banyak sehingga 

upaya tersebut dapat terwujud dengan baik.Hal ini tentunya tidak kaan berhasil 

jika yang menjalankan hanya aparatur kelurahan saja.Perlu dukunag dari berbagai 

pihak dalam upaya peningkatan kesadaran politik bagi warganya terutama kaum 

perempuan. 

Ketiga upaya yang telah dilakukan oleh aparatur kelurahan didukung 

dengan beberapa strategi pendekatan kepada warganya guna menyukseskan 

pemilukada kemarin. Strategi yang dimaksud anatar lain : pertama pendekatan 

individu yaitu pendekatan dengan cara langsung menuju sasaran resonden dengan 

pendekatan door to door yaitu aparatur pemerintah mendatangi rumah-rumah 

warganya untuk berpartisipasi dalam pemilukada sekaligus mendata warganya 

untuk berpartisipasi baik sebagai pemilih, kandidat ataupun tim sukses 

kemenangan dari kandidat yang akan bertarung. Hal ini tentunya dilakukan 

dengan asas independen dan kerahasiaan data yang diperoleh tentunya akan 

dijaga. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu seorang responden yang 

diteliti dalam penelitian ini yang menerangkan bahwa aparatur kelurahan Sidodadi 



 

telah memberikan sosialisasi secara langsung kepada warganya yaitu dengan 

pendekatan door to door ataupun secara beramai-ramai.Selain itu dirasakan sangat 

perlu untuk membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan oragnisasi 

perempuan. 

Menigkatkan representative perempuan dalam organisasi-organisasi partai 

politik, melakukan advokasi para pemimpin partai politik hal ini perlu dalam 

upaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengakomodasi perempuan di 

perlamen, terutama untuk meningkatkan kenyataan bahwa mayoritas pemilih di 

Indonesia adalah perempuan, membangun akses ke media mengingat penting dan 

pitalnya peranan dari media baik media cetak ataupun elektronik maka dipandang 

perlu untuk memberikan akses melalui media agar kaum perempuan dapat dengan 

mudah mengakses apa saja yang terkait dengan dunia politik, dan memeberikan 

kuota untuk menambahkan jumlah anggota parlemen perempuan, diharapkan 

dengan memberikan kuota tambahan akan menambah minat kaum perempuan 

untuk dapat melihat langsung dan berkecimpung di dalam dunia politik. 

Strategi lainnya yang dilakukan oleh aparatur kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Kedaton adalah dengan melakukan pendekatan kepada ibu-ibu rumah 

tangga atau remaja perempuan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan 

PKK Keluarahan Sidodadi Kecamatan Kedaton, dengan mengagendakan berbagai 

kegiatan guna mensosialisasikan pemilukada tahun 2015 kemarin. Menurut Bapak 

Lurah pendekatan emosional yang  dilakukan oelh pengurus PKK kepada 

warganya terutama kaum perempuan pada Kelurahan Sidodadi Kecamatan 

Kedaton memberikan dampak positif. Hal ini terbukti dari meningkatnya 



 

partisipasi perempuan dalam pemilukada tahun 2015 dari tahun-tahun 

sebelumnya.Peningkatanyang  dicapai yaitu 9.64% dari jumlah pemilih 

perempuan yang ada. Hal ini di dukung oleh data di bawah ini. 

 Bahwa penyumbang tingkat partisipasi pemilihan umum kepala daerah tahun 

2015 yang terendah terdapat pada dua TPS yaitu TPS 7 dengan tingkat partisipasi 

sebesar 51.3% dengan kata lain sebesar 48.7% warga masih enggan memberikan 

hak suaranya. Ada beberapa penyebab yang menimbulkan hal tersebut, 

diantaranya :Pertama, pada umumnya masyarakat Sidodadi Kecamatan Kedaton 

terutama kegiatan politk, hal ini dikarenakan adanya anggapan mereka bahwa 

tidak ada perbedaan mereka memilih siapa untuk menjadi pemimpin Daerah 

terhadap perubahan nasib mereka. 

 Kedua, enggannya mereka untuk masuk ke dalam dunia politik karena sebagian 

dari mereka merasa untuk mengurus suami dan anak saja, mereka sudah merasa 

kerepotan bagaimana mereka mau mengurus urusan masyarakat banyak dalam hal 

ini urusan umat.Ketiga, ada sebagian warga yang memberikan alasan meraka tiak 

mau terlibat dalam urusan politik karena mereka masih mengikuti tradisi sehingga 

mereka merasa tidaklah baik jika seorang perempuan mengurusi urusan yang 

seharusnya dipegang oleh seorang laki-laki.Keempat, ada sebagaian lagi yang  

memberikan alasan bahwa mereka menganggap dunia politik itu terlalu kejam 

karena tidak melihat kawan atau lawan bahkan saudara sekalipun saling sikut 

untuk merebut kekuasaan. Buat mereka, sehingga mereka enggan untuk 

memasukinya.Empat alasan di ataslah yang memberikan sumbangan terhadap 

masih tingginya tingkat tidak keikutan perempuan dalam berpartisipasi politik 



 

terutama di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. 

Namun demikian berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan kenaikan tingkat 

partisipasi warga mengingat pada pemilukada sebelumnya tingkat partisipasi 

warga hanya sebesar 44.82% meningkat menjadi 54.46% dengan kata lain 

partisipasi warga dalam hal ini perempuan meningkat sekitar 9.64% dari 

pemilukada sebelumnya. Sehingga upaya-upaya dan strategi yang telah dilakukan 

oleh aparatur Kelurahan Sidodadi bisa dikatakan memberikan nilai kea rah yang 

lebih positif lagi. Meski demikian melihat dari rendahnya keikutsertaan warga 

terutama perempuan untuk memberikan hak suaranya pad Keluraha Sidodadi 

masihlah sangant rendah. 

 Oleh karena itu upaya selama ini yang telah memberikan nilai positif dari aparatur 

kelurahan perlu lebih ditingkatkan untuk menggapai hati nurani setiap warganya 

untuk dapat berpartisipasi dalam pemilukada berikutnya. 

B. Kendala-kedala Partisipasi Politik Perempuan 

Guna terlibat baik secara mental maupun emosi dalam segala aspek kegiatan 

politik tidaklah mudah melakukannya karena beberapa factor.Kondisi Perempuan 

Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang 

menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang sering kali dipergunakan 

sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu : hambatan internal dan eksternal. 

Hambatan internal, pertama : kurangnya kesadaran sebagian besar 

perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kuranya 

kesadaran ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa 



 

aktif menyuarakan, dan menyampaikan keinginan-keinginan di bidang 

politik.Kedua: aktivitas politik dianggap tidak layak untuk perempuan, karena 

sifat-sifatnya yang berjauhan dari citra untuk perempuan. Dunia politik dianggap 

keras (saling membenarkan pendapat sendiri dan kekeh pada pendapat sendiri 

tanpa menghiraukan pendapat atau saran dan kritik yang benar dan membangun 

dari pihak lain serta selalu menentang pendapat yang berlawanan dengan dirinya), 

kotor (segala upaya dilakukannya agar dapat kekuasan sehingga menjatuhkan citra 

lawan dianggap wajar meski melalui jalan fitnah sekalipun), dan penuh muslihat 

sehingga dianggap tidak cocok untuk citra Perempuan. Pandangan ini membuat 

dunia politik itu biasa laki-laik, bahkan dianggap tabu untuk 

perempuan.Konsekuensi lebih lanjut perempuan menjadi enggan 

memasukinya.Perempuan menajdi pasif dalam berpolitik. 

Hambatan eksternal, ialah lingkungan sosial budaya yang kurang 

mendukung pengembangan potensi perempuan, antara lain wawasn orang tua, 

adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatn 

keluarga, dan system pendidikan yang diskriminatif. Masih melekatnya budaya 

tradisional dan kecilnya akses perempuan pada penguasaan factor social ekonomi, 

menyebabkan terbentuknya image dalam diri perempuan bahwa memang 

sewajarnya mereka berada dibelakang pria.53 

Dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa antara 

perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat 

bersinergi satu dengan yang lainnya.Dunianya perempuan adalah di rumah yang 

                                                        
53International IDEA conference report2002. Strengthening women’s political participation in 
Indonesia, part 1 (hal.132). 



 

meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anakk dengan segala tetek bengeknya 

dan kalaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/ karir bukanlah hal yang 

utama.Perempuan diharuskan siap memaikan peran ganda, sebagai ibu dan 

perempuan pekerja.Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki 

karena penuhdengan intik-intik berbahaya, terlihat macho, penuh maneuver serta 

identik dengan kekuasaan.54 

Peran aktif kaum perempuan dalam dunia politik di Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung masih terhitung sangat minim 

mungkin hal ini dikarenakan pendidikan dan pemahaman warga tentang politik itu 

sendiri masih sangat minim, maka meski di zaman modern sekalipun tak heran 

apabila kaum perempuan berasumsi “politik itu buruk, politik itu kejam, politik 

itu naïf, politik itu hanya untuk kaum laki-laki, politik itu hanya untuk 

menjerumuskan dan pandangan lainnya. 

Namun demikian, menurut beberapa responden banyak factor lain yang juga 

menyumbang sebagian besar yang menjadi alasan para perempuan untuk tidak 

berkecimpung di dunia politik terutama perempuan di Kelurahan Sidodadi 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Menurut responden ada dua alasan yang 

menyebabkan mereka mengurungkan keinginan berkecimpung didunia politik 

dalam naungan sebuah partai, hal ini diperkuat dengan pendapat 7 sampai 15 

responden.Pertama mereka beranggapan dunia politik itu kejam, tidak mengenal 

teman atau bahkan saudara sekalipun akan saling sikut demi kekuasan. Kejam 

                                                        
54M. Darwin, muhadjir. 2005. Negara dan perempuan; reorientasi kebijakan public. 

Yogyakarta: media wacana. (hal.122) 
 



 

yang dimaksud mereka adalah terkadang para pelaku politik lebih mementingkan 

ego masing-masing ketimbang menjadi perwakilan yang baik bagi pemenuhan 

kesejahteraan raktyat. Hal ini yang membuat 7 dari 15 responden memilih untuk 

tidak ikut berpartisipasi  dalam partai manapun. Alasan yang kedua merupakan 

pendapat 7 responden dari 15 responden yang telah di pilih.Mereka menyatakan 

bahwa ketidak ikutan mereka dalam partisipasi pemilukada tahun 2015 adalah 

mereka merasa belum mengetahui sejauh mana visi dan misi serta tujuan dari 

masing-masing kandidat yang bertarung saat pemilukada 2015.Salah satu 

responden menyatakan, “jangankan untuk mengetahui visi para kandidat untuk 

mengenal sejauh mana profil kandidat pun kami tidak 

mngetahuinya”.Tambahnya,” gimana kami mau memilih ibarat kata kami mau 

membeli kucing dalam karung?Tegasnya.Oleh sebab itu 3 dari 15 responden 

memilih untuk golput.55Mereka beranggapan bahwa mau memilih atau tidak 

mereka tidak merasakan dampak apapun. Namun demikian ada 2 dari 15 

responden yang mengatakan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban dalam 

membangun bangsa dan Negara oelh sebab itu mereka memilih untuk berperan 

aktif dalam naungan partai politik untuk menjadi kader partai. Adapun pendapat 

mereka diperkuat dengan adanya pasal 28 D ayat (3) undang-undang dasar 1945 

amandemen kedua mengamanatka “bahwa setiap warga Negara berhak 
                                                        

55Golongan Putih atau yang disingkat golput adalah istilah politik di Indonesia yang 
berawal dari gerakan protes dari mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelasanaan pemilu 
1071 yang merupakan pemilu pertma di era Orde Baru.Pesertanya 10 Partai politk, jauh lebih 
sedikit daripada pemilu 1955 yang diikuti oleh 172 partai politik.Tokoh yang terkenal memimpin 
gerakan ini adalah Arief Budiman.Namun, pencetus istilah”Golput” ini sendiri adalah Imam 
Waluyo. Dipai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih 
dikertas atau surat suara diluar gamabar parpol peserta pemilu bagi yang datang ke bilik suara. 
Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke tempat pemungutan suara(TPS) karena 
akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi golongan 
karya, partai politik dominan pada masa orde baru. 



 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah”, karenanya kebebasan 

perempuan yang menjadi amanat dalam UUD 1945 perlu kita kawal sebagaimana 

mestinya. Sehingga terbentuklah tatanan pemerintahan yang mampu 

mensejajarkan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini sejalan dengan Firman 

Allah swt dalam Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dan 

laki-laki itu sama dimata Allah swt yang membedakannya ialah akhlak yang 

mulia. 

Menurut walby dalam suprihadi, bahwa meskipun sudah terdapat banyak 

pencapaian kaum perempuan terhadap hak-hak sipil mereka misalnya hak 

mendapatkan pekerjaan, kemudahan bercerai, tunjangan bagi kaum perempuan 

non-pekerja, sensor pornografi, kemudahan mendapatkan alat kontrasepsi dan 

aborsi, serta hukum yang memudahkan bagi kaum perempuan untuk 

meninggalkan kaum pria yang melakukan kekerasan-tetap saja bersifatpatriarchal, 

sebagaimana halnya dengan kapitalis dan rasis.56 Kebijakan-kebijakan Negara 

belum lama diarahkan pada upaya untuk meyakinkan kaum perempuan akan 

ranah privat dari rumah, dengan sedikit upaya yang nyata untuk memajukan posisi 

kaum perempuan diranah public. Kaum perempuan masih sedikit mendapatkan 

upah disbanding kaum pria dan peluang yang sama dalam legislasi sering tidak 

diperkuat. Kaum perempuan dalam keluarga orang tua tunggal memperoleh 

sedikit manfaat dari Negara dan kaum perempuan masih disakiti dengan 

ketersediaan pornografi yang semakin besar dimasyarakat.57 

                                                        
56Walby dalam Suprihadi.”Teori Politik Modern.”(Bandung: Rineka Citra) Hal.231 
57International IDEA conference report2002. Strengthening women’s political 

participation in Indonesia, part 1 (hal.113). 



 

Hal ini sejalan dengan pendapat responden yang menyatakan bahwa niatan 

merekauntuk mengikuti atau berpartisipasi langsung melalui perahu partai sangat 

ditentang dari keluarga.Hal ini diperkuat pernyataan salah seorang responden 

yang memilih untuk tidak berpartisipasi dikarenakan adanya larangan dari suami 

dan orang tuanya untuk ikut berpartisipasi politi pada pemilukada. Selain itu, ada 

factor eksternal lain yang menghalangi warga kelurah Sidodadi Kecamatak 

Kedaton Kota Bandar Lampung untuk berpartisipasi langsung atau aktif dalam 

sebuah partai. Yaitu factor ekonomi, hal ini diperkuat dari 10 responsen yang 

mengatakan bahwa mereka tidak memiliki mahar berupa uang untuk bernaung 

pada sebuah partai dalam pemilukada 2015.Selain itu, sebagian besar perempuan 

memiliki ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki.Hal ini yang menjadi factor 

penghambat lainnya. Ketergantungan ekonomi akan membuat wanita lemah 

terhadap aspek yang lain, seperti kemandirian dalam mengambil keputusan, akses 

sosial terbatas, politik dan kesempatan untuk mengembangkan diri pun ikut 

terbatas. 

Menurut peneliti dari hasil penelitian yang menjadi factor paling utama yang 

menyumbangkan hampir 60% dari masyarakat terutama kaum perempuan untuk 

membatasi diri dari dunia politik adalah factor kebudayaan dari zaman colonial 

dahulu.Dimana zaman colonial belanda wanita itu hanya menjadi ibu rumah 

tangga dan tidak diizinkan untuk bekekrja apalagi mengurusi urusan umat.Karena 

pada dasarnya untuk merubah adat kebiasaan masyarakat inilah yang sangat sulit 

apalagi adat istiadat ini sudah ditanamkan sejak dahulu. 



 

Adapula responden yang mengatakan adanya citra baku (Stereotip) yang 

mana kadang terdapat sifat yang positif terkadang juga bersifat negative. 

Terdapatnya Stereotip yang memandang perempuan sebagai mahluk yang 

bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai adiluhung di rumah, penyambung 

keturunan, lemah, lembut, lebih emosional, kurang rasional, manja, tergantung, 

fisik kurang kuat, pasif, menjadi objek seksual dari laki-laki inferior, dan 

cenderung mengalah. Bahkan perempuan di Stereotip-kan sebagai mahluk untuk 

dilihat bukan untuk didengar.58 

Oleh sebab itu perlu landasan yang sangat kuat untuk merubah itu semua, 

mulai dari peran aktif pemerintah dalam upaya mengikut sertakan ibu-ibu rumah 

tangga untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaganya untuk 

sama-sama membangun tatanan dunia yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

  

                                                        
58Rendra Widyatama.2006.Bias Gender Dalam Iklan. Yogyakarta: Media Pressindo. Hall 7 



 

BAB V 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian  yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan beberapa hal 

terkait partisipasi politik perempuan khususnya ibu-ibu rumah tanggapap 

dan masyarakat Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton  Kota Bandar  

Lampung  melalui hasil wawancara kepada beberapa responden, hasil yang 

dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan 

mereka dapat meningkat kesejahteraan kelompok perempuan dengan 

mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses perbuatan 

kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan, namun dalam 

praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah 

target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat 

indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan 

yang sama untuk terlibat dibidang politik. Oleh sebab itu, fakta-fakta, 

data dan bukti akan perlunya memberikan kesempatan bagi perempuan 

untuk duduk dalam parlemen, serta memberlakukan kebijakan yang 

responsive gender disetiap bidang. 

2. Partisipasi politik Perempuan dalam pemilukada di Kelurahan Sidodadi 

cukup tinggi. Hal ini dapat dari kesadaran pihak perempuan untuk 

berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Bentuk partisipasiperempuan dalam kegiatan politik berupa aktif sebagai 



 

pemilih, mengikuti diskusi pemerintahan, sosialisasi pemilu maupun 

sebagai simpatisan partai  

politik. Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan 

Kedaton terbentuk melalui soalisasi dan berbagai informasi yang 

diterima dan dikelola dalam lingkungan social pemilih perempuan. 

Informasi-informasi yang ada akan membentuk bangunan Kognitif 

pemilih perempuandan yang nantinya akan mendorongnya untuk 

memberikan afirmasi pada pilihan politiknya. 

B. Saran 

 Peneliti memberikan beberapa saran kepada piha-pihak yang terlibat dalam 

pemilukada tahun 2015 khususnya yang dilaksanakan pada Keluarahan Sidodadi 

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. Peningkatan akses informasi dan perluasan informasi mengenai proses 

pemilukada secara sistemati sperlu dilakukan untuk mampumenjangkau 

pemilih-pemilih perempuan yang berada di daerah pinggiran dan dari 

berbagai kalangan dan lapisan sosial. Baik sosialisasi melalui media 

cetak, audio atau audio visual, semina-seminar politik serta penyuluhan 

politik. 

2. Mengingat pemilih perempuan berasal dari kondisisosial yang berbeda-

beda, dengan tingkat pendidikan yang tidak sama dan hal ini sangat 

berkorelasi dengana ksesinformas iterhadap proses politik, maka 

pemerintah maupun pihak-pihak seperti LSM dapat memberikan bentuk 



 

pendidikan politik yang bersifat menyeluruh dan persuasif, sehingga 

pemilih perempuan dapat mengetahui proses politik dengan lebih jelas.  

3. Peningkatan sosialisasi baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, 

maupun partai politik akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan 

partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sidodadi Kecamatan 

Kedaton Kota Bandar Lampung. 
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