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Saya percaya dalam budaya
demokrasi yang sehat, tidak pernah
sedikitpun terdapat niatan untuk
mendiskriminasi dan mendiskreditkan
perempuan. Membedakan antara lelaki
dan perempuan. Semua mempunyai hak,
kedudukan dan kesempatan yang sama.
Budaya demokrasi yang sehat selalu
menghargai setiap martabat dan tidak
pernah meninggalkan kelompok marginal.
Dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia juga tidak dikenal pembedaan
tersebut.
Jika mencermati fakta dari hasil
penelitian yang sudah dilakukan oleh
teman-teman, maka yang muncul dalam
benak saya adalah dua reaksi spontan.
Pertama, masih banyak persoalan yang
harus dihadapi oleh perempuan untuk
mendapatkan posisi tawar yang setara
dalam proses-proses politik pilkada.
Perempuan akan selalu ada dalam situasi
mencoba untuk mengatasi masalah

dan seterusnya demikian. Sangat berat
dan sulit sekali jalan yang harus dilalui
para perempuan untuk mendapatkan
peran yang setara dengan laki-laki
dalam politik –Pilkada. Kedua, gerakan
yang telah dilakukan oleh perempuan,
perlahan namun pasti sedang menuju
kepada pemenuhan keterlibatan yang
setara dalam politik. Secara pribadi saya
menyayangkan jika kita selalu fokus
kepada masalah-masalah yang dihadapi
oleh perempuan. Akan lebih baik jika
dengan data dan penelitian yang ada kita
fokus kepada upaya-upaya baru yang
dapat dilakukan perempuan untuk politik
yang setara. Jika kita lihat berdasarkan
catatan penelitian ini dari 1656 calon yang
terlibat dalam kontestasi pilkada, terdapat
121 perempuan yang bisa merebut
kepala-wakil daerah , yang tersebar di
9 provinsi dan 260 kab/kota. Jumlah
tersebut menunjukkan kecenderungan
yang positif setiap tahunnya. Semakin

banyak muncul perempuan-perempuan
dari barbagai latar belakang yang tampil
dalam ruang politik. Optimisme yang
demikian harus terus dikembangkan.
Tentu tidak menjadi jaminan bahwa
dengan semakin banyak perempuan
menempati posisi-posisi pengambil
kebijakan maka keadaan akan menjadi
lebih baik. Bahkan hari –hari ini pun
perempuan juga mengalami hal yang sama
buruknya. Beberapa mulai terjerat dalam
kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan
wewenang dan perilaku negatif lainnya.
Maka pekerjaan rumah berikut adalah
terus meningkatkan kemampuan
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perempuan dalam membaca keadaan
masyarakat, memimpin dengan imagi dan
visi yang jelas, integritas yang lebih tinggi
dari sekedar agenda menjadi pemenang
dan orientasi kekuasaaan. Kepemimpinan
politik pada akhirnya bukanlah soal
menang kalah tetapi bagaimana menjadi
yang terdepan bagi kepentingankepentingan rakyat.
Semoga saja hasil penelitian kecil
ini memberikan gambar dan dorongan
yang lebih besar bagi perempuanperempuan lain untuk lebih berani terlibat
dalam upaya-upaya membangun budaya
demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Pengantar

Gerak Politik Perempuan
Menembus Old Democracy
Afif Toha
Kepala Departemen Politik, Demokrasi dan Desa (PDD)
Yayasan SATUNAMA

“Men dominate the political arena; men formulate the rules of the political game;
and men define the standards for evaluation. The existence of this male dominated
model results in women either rejecting politics altogether or rejecting male-style
politics
(Nadezhda Shvedova, Woman in Parliament; Beyond the Number)

Kritik Shvedova di atas menandai
puncak ‘kegerahan’ nya atas model
praktik politik maskulin yang ia temukan
di Rusia dan simpulan atas hasil
penelitiannya di banyak negara. Tentu
saja Shvedova tidak sendirian dalam hal
ini. Drude Dahlerup (2005 dan 2013),
professor political science universitas
Stockholm yang banyak bekerja untuk isu
perempuan bersama International Institute
for Democracy and Electoral Assistance
ini juga menyatakan bahwa demokrasi
yang ditandai dengan monopoli laki-laki
(male political monopoly) adalah bentuk
demokrasi usang (Old Democracy).

Trajectory demokrasi dan politik modern
ke depan, menurutnya, harus mengarah
pada pembangunan politik yang inklusif
bagi perempuan yang ditandai dengan
pemenuhan atas hak politik perempuan,
baik hak memilih (right to vote) dan hak
untuk dipilih (right to stand for election),
hilangnya resistensi partai politik terhadap
munculnya kader-kader pemimpin
perempuan dan bertumbuhnya jumlah
representasi perempuan di parlemen
(Dahleruf 2013, Beckwith 2016).
Gerakan dan advokasi untuk
mendorong penghapusan diskriminasi
terhadap perempuan dan pemenuhan hak

politiknya sejatinya telah dimulai sejak
lama. Kita misalnya dapat melacaknya dari
gerakan perjuangan perempuan melalui
Pertemuan Perempuan sedunia I di
Mexico 1975 yang menghasilkan deklarasi
kesetaraan gender bagi perempuan dalam
pengambilan keputusan, dilanjutkan
dengan Pertemuan Perempuan Sedunia ke
II di Kopenhagen 1980 yang menghasilkan
plan of action Convention on the
Eliminition All of Forms of Discrimination
Againts Woman1 (CEDAW), dan
Pertemuan Perempuan Sedunia ke III di
Nairobi 1985 untuk menentukan strategi
penghapusan Kekerasan terhadap
perempuan.
Pada tahun 1995, Indonesia
bersama 189 negara anggota PBB turut
menandatangani Beijing Declaration and
Platform of Action (BPFA) yang dihasilkan
melalui Pertemuan Perempuan Sedunia
ke IV di Beijing. Kerangka aksi ini adalah
landasan gerak politik perempuan untuk
meningkatkan akses dan kontrol atas
sumberdaya ekonomi, politik, sosial
dan budaya. Dari 12 point penting (12
Critical areas of Areas of Concern) yang
tertuang dalam platform of action Beijing
1995, satu diantaranya berbicara tentang
woman in Power and decision Making.
Potongan pada butir ke 181 berbunyi:
“…Women’s equal participation
in decision-making is not only

Pada tahun 1984, Indonesia kemudian meratifikasi kovenan internasioanal ini dengan menerbitkan Undang Undang no 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita (Convention on the Eliminition All of Forms of Discrimination Againts Woman)

a demand for simple justice or
democracy but can also be seen as
a necessary condition for women’s
interests to be taken into account.
Without the active participation
of women and the incorporation
of women’s perspective at all levels
of decision-making, the goals of
equality, development and peace
cannot be achieved.”

Sungguhpun gerakan untuk
memperjuangkan kesetaraan bagi
perempuan telah berlangsung lama,
praktik ekslusi terhadap perempuan
untuk berpartisipasi dalam ruang –
ruang pengambilan keputusan dan
politik tetap terjadi. Perempuan selalu
diganjal oleh multiple hindrance (kultural
dan struktural) yang telah berurat
akar dalam tatanan sosial dan politik.
Kembali meminjam kategori shvedova,
hambatan-hambatan yang dialami oleh
perempuan tertancap di tiga ranah.
Pertama, hambatan politik yang meliputi;
dilazimkannya model politik maskulin
dalam arena politik dan pemerintahan,
rendahnya dukungan partai politik
terhadap perempuan, sulitnya akses
pada pendidikan berkualitas dan watak
dari sistem pemilihan yang bisa jadi
tidak menguntungkan bagi perempuan.
Kedua, hambatan sosial dan ekonomi
yang meliputi feminisasi kemiskinan dan
pengangguran2, dan beban ganda (dual
burden). Ketiga, hambatan ideologi
dan psikologi yang meliputi; ideologi

1
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Menunjuk pada rasio antara kerja dan upah yang
tidak adil pada kerja-kerja yang dilakukan oleh
perempuan. Kerja-kerja perempuan banyak masuk dalam kategori unpaid labour dan karenanya
berkontribusi pada kemiskinan.
2
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gender yang merugikan perempuan
(bias gender), peran-peran sosial yang
dilekatkan kepada perempuan dan
membentuk pola relasinya terhadap
laki-laki3, rendahnya kepercayaan diri
perempuan untuk berkontestasi dalam
arena politik, dan penggambaran
perempuan dalam media massa yang
lebih tertarik untuk mengidentifikasi
dan mengobjektivasi kapasitas fisik
perempuan daripada kecakapan
mentalnya. Itu sebabnya, dorongan dan
skema untuk menggeser paradigma
tentang “a woman’s place” baik secara
formal maupun subtantif pada ruang
sosial, ekonomi dan politik menjadi
keniscayaan yang perlu dilakukan.

MENGGULUNG PESIMISME,
MENGHAMPAR OPTIMISME
Jika mengamati angka keterwakilan
perempuan dalam institusi politik dan
badan-badan pengambil keputusan dari
priode ke priode, kita patut membangun
optimisme. Pada tahun 2012, Inter-

Farzana Bari (2005) menyebutkan bahwa ekslusi terhadap perempuan adalah hasil dari ideologi
patriarki yang telah lama terjadi dan menentukan model relasi antara perempuan dan politik.
Idelologi patriarki, lanjutnya, beroperasi melalui
struktur sosial budaya dan ekonomi dan menciptakan disparitas modal sosial (social capital)
dan kapasitas politik (political capacity) antara
perempuan dan laki-laki. Patriarki secara leksikal
merujuk pada satu kondisi dimana aturan secara
dominan dikontrol oleh figur laki-laki atau patriark
(Kamla Bhasin, 1993). Tiga tahun tahun sebelumnya, Syilvia Walby menulis bahwa patriarki kian
melesat jauh dari pengertian leksikalnya tentang
“figur lelaki” ke sistem. Dalam pengertian itu Walby menyatakan bahwa sebagai sistem, patriarki
telah menjadi praktik yang membentuk struktur
sosial dimana laki-laki menindas (oppress) dan
mengeksploitasi (exploit) perempuan dengan ragam variasinya di masing-masing daerah.
3

Parliamentary Union (IPU) yang
melakukan survey atas keterwakilan
perempuan di parlemen, baik pada negara
yang menerapkan sistem bikameral
maupun unikameral di 189 negara,
merilis bahwa jumlah perempuan di
parlemen mencapai angka 20%. Per
Juni 2016, angka ini meningkat menjadi
22,7% dari 193 negara yang disurvey
(Sumber IPU, 2016). Adalah Rwanda
yang memiliki anggota parlemen (Lower
House) perempuan tertinggi (63.8%),
mengalahkan negara-negara kandinavia.
Di Indonesia, anggota parlemen
perempuan meningkat dari 11.5% pada
tahun 2004 menjadi 18,2% pada tahun
2009. Angka ini menurun ke 17,1% di
tahun 2014 (Parawansa 2005, IPU 2012
dan 2016). Secara umum, peningkatan
keterwakilan perempuan ini oleh berbagai
kalangan ditengarai sebagai efek dari
afirmasi 30% keterwakilan perempuan
dalam politik (diantaranya Dahlerup,
2005).
Sementara itu, tidak banyak yang
memperhatikan proses dan hasil ‘okupasi’
politik perempuan pada level pimpinan
daerah, baik gubernur, wakil gubernur,
wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil
bupati. Kajian atas kontestasi perempuan
dalam satu ruang politik yang justeru
tanpa afirmasi formal ini hanya diulas
dalam sampiran-sampiran pemberitaan
di media. Kajian tentang representasi
politik perempuan tampak masih banyak
berkonstrasi pada parlementarian side.
Padahal, dalam rezim desentralisasi
politik yang mengandaikan transformasi
kekuasaan dari pusat ke daerah, baik
dalam pengertian Devolution of Power
maupun De-Concentration of Power, kajian
yang menelusuri bagaimana dua konsep

equality (equal opportunity and equal
result) dalam diskursus kesetaraan gender
bekerja dalam konteks demokrasi lokal
dan electoral system menjadi penting dan
relevan dilakukan. Celah kosong inilah
yang tampaknya dibaca oleh para peneliti
dalam kajian yang hasilnya tersaji di dalam
buku ini.
Penelitian ini, sungguhpun disebut
oleh penelitinya sebagai penelitian awal
dan memerlukan pendalaman, tidak
hanya menunjukkan data kemenangan
38,8% perempuan dari 121 calon
perempuan dalam Pilkada 2015 yang
berjalan dengan logika pasar bebas
dengan sistem first past the post (suara
terbanyak, pasal 107 UU No 8 tahun
2015), tetapi juga melakukan zooming
out atas latar belakang calon perempuan,
keterkaitannya dengan elit dominan dan,
yang paling signifikan adalah woman’s
political perspective dari masing-masing
calon. Penelitian ini menunjukkan bahwa
dari 47 perempuan yang terpilih, 70%
diantaranya memiliki perpektif perempuan
dalam misi dan visinya. Menggembirakan!
Akankah keberhasilan-keberhasilan
kecil ini (peneliti dalam satu bagian
dari buku ini menyebutnya optimisme
minimum) berhasil membawa
representasi subtantif yang diterjemahkan
dalam kebijakan-kebijakan yang pro
terhadap perempuan? apakah equal
opportunity akan terus berkembang
menjadi equality of result bagi perempuan?
Disamping memerlukan penelitian lebih
lanjut sebagaimana disarankan, peneliti
dalam buku ini juga telah memberikan
point-point rekomendasi bagi berbagai
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pihak yang relevan agar pengembangan
demokrasi yang inklusif terhadap
perempuan dapat berjalan. Tapi satu hal
yang tampak pasti berdasar gerak data,
perempuan lebih memilih untuk menolak
takluk pada male political monopoly
tinimbang menolak terlibat dalam arena
politik. Argumentasi dan data yang
merujuk pada kecendrungan itu dapat
anda baca pada chapter demi chapter dari
hasil kajian ini. Good bye old democracy!
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KAJIAN tentang Perempuan di Pilkada
Serentak 2015: Perspektif Perempuan
dan Lingkar Kekuasaan di Sekitaran
Calon Perempuan Peserta Pilkada di
lakukan oleh Desk Perempuan dan Politik,
Departemen Politik, Demokrasi dan Desa
(PDD) Yayasan SATUNAMA. Kajian ini
tidak dimaksudkan sebagai penelitian
mendalam, namun sebagai upaya awal
menyusun baseline untuk pengembangan
program penguatan kapasitas politik
perempuan dan mendorong perempuan
menduduki posisi-posisi penting
pengambilan keputusan bersama/publik.
Karenanya hasil kajian perlu diperdalam
dengan penelitian-penelitian lanjutan.
Kajian ini dilakukan selama 1,5 bulan
(Oktober-November 2015) dan telah
dilucurkan pada tanggal 24 November
2015. Berdasarkan masukan dari berbagai
pihak, SATUNAMA melanjutkan mengkaji
hasil Pilkada yang telah diselenggarakan
pada tanggal 9 Desember 2016. Kajian ini
juga telah memuat hasil Pilkada susulan 5
wilayah yang tertunda. Karenanya, bagian
6 dalam kajian ini adalah bab tambahan

tentang perempuan-perempuan terpilih
wakil/kepala daerah hasil Pilkada Serentak
2015.
Ada 4 hal yang ingin dijawab dari
kajian ini, yaitu (1) bagaimana peta calon
perempuan dalam Pilkada serentak 2015:
(2) bagaimana perspektif perempuan
calon Pilkada serentak 2015; (3)
bagaimana gambaran lingkar kekuasaan di
sekitar calon perempuan peserta Pilkada
serentak 2015; (4) bagaimana peluang
dan tantangan calon perempuan dalam
Pilkada serentak 2015 bagi demokratisasi
lokal. Untuk menjawab 4 pertanyaan
tersebut, peneliti menggunakan metode
campuran (mixed methodology) dalam
membaca keseluruhan data. Adapun
kami membagi data tersebut ke dalam
dua kategori, yaitu data primer, meliputi
keseluruhan data calon Pilkada yang
terdapat di website KPU RI. Kedua, data
sekunder, berupa pemberitaan baik cetak
dan online, maupun bersumber dari situssitus yang dimiliki calon kepala daerah.
Dalam kajian ini, SATUNAMA
menemukan sejumlah data yang menarik

untuk disajikan. Pertama, hanya 7,3
persen atau 121 perempuan dari 1656
calon yang terlibat dalam kontestasi
merebut kursi kepala daerah maupun
wakil kepala daerah dan tersebar di 9
provinsi dan 260 kab/kota. Sejumlah
121 calon perempuan tersebut ada di
91 Kab/Kota dengan komposisi wakil
bupati 52 orang, bupati sejumlah 46
orang, 14 orang kandidat untuk wakil
wali kota, 8 orang untuk posisi wali kota
dan 1 orang gubernur. Meski jumlah
perempuan dalam Pilkada 2015 ini masih
sangat minim, namun jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya angka
tersebut mengalami kenaikan. Kondisi ini
membuktikan, perempuan telah keluar
dari stereotype yang selama ini dilekatkan
bahwa politik adalah ruang publik yang
hanya pantas bagi laki-laki saja.
Kedua, data kajian juga menunjukkan
bahwa perempuan tidak mengalami
stagnasi politik yang berpuas pada
posisi wakil kepala daerah. Sejumlah 9
perempuan yang saat ini menduduki
wakil kepala daerah baik kab/kota, dalam
Pilkada kali ini mecalonkan diri sebagai
kepala daerah sebagai bupati atau wali
kota. Kondisi ini menunjukkan, perempuan
meyakini kepala daerah adalah posisi
strategis bagi pengambilan dan penentuan
kebijakan di tingkat lokal. Kesimpulan
ini diperkuat oleh hasil kajian yang
menunjukan, kategori isu politik, yaitu
mendorong kepemimpinan perempuan
menjadi isu yang paling banyak ditemukan
dalam visi misi dan program kandidat
perempuan.
Ketiga, kajian ini juga melihat
perspektif perempuan calon kepala
daerah. Kajian menunjukkan, dalam hal
keberpihakan pada isu perempuan, lebih
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dari separuh (57%) atau sebanyak 69
perempuan calon memiliki perspektif
perempuan yang tertuang dalam visi,
misi dan program. Isu politik, ekonomi,
pendidikan, sosial dan kesehatan adalah
beberapa isu yang menjadi perhatian
kandidat perempuan. Keberadaan
perempuan sebagai calon kepala daerah
yang memiliki perspektif perempuan
patut diapresiasi di tengah upaya berbagai
pihak terutama gerakan perempuan
untuk terus melakukan mainstreaming
gender di semua sektor sebagai upaya
mendorong lahirnya berbagai kebijakan
yang berkeadilan gender.
Keempat, hasil kajian menunjukkan,
dari 121 perempuan calon, hanya 28
perempuan saja yang memiliki kedekatan
dengan elit dominan, yang dalam kajian
ini elit dominan dimengerti sebagai
mantan kepala daerah atau kepala
daerah yang saat ini masih aktif. Fakta ini
menujukkan bahwa ruang politik semakin
terbuka tidak hanya bagi perempuan di
sekitar kekuasaan. Hal demikian akan
memperkuat proses demokratisasi di
tingkat lokal, karena kepemimpinan
tidak hanya berpusat pada satu atau
beberapa kelompok saja. Selain itu,
perempuan telah memanfaatkan strukturstruktur kesempatan yang ada termasuk
dengan mencalonkan diri melalui jalur
perseorangan atau independen. Meskipun
jika dilihat lebih dalam, calon perempuan
masih didominasi oleh mereka yang
memiliki modal sosial, finansial dan
kekuasaan.
Seperti dipaparkan di atas, kajian ini
juga melihat hasil dari penyelenggaraan
Pilkada 2015 pada 9 Desember 2015
lalu. Pertama, dari 121 perempuan yang
mencalonkan diri, sebanyak 38,8% atau

15
PEREMPUAN DI PILKADA SERENTAK 2015

47 perempuan terpilih sebagai wakil dan
kepala daerah yang tersebar di 6 kota dan
40 kabupaten. Ke-47 perempuan tersebut
menduduki posisi bupati sebanyak 22
perempuan, wakil bupati 19 perempuan
wakil walikota dan wali kota masingmasing 3 perempuan. Kedua, lebih dari
tiga per empat atau 39 perempuan dari
47 perempuan yang terpilih berasal
dari latar belakang yang secara finansial
dan modal sosial memungkinkan atau
memudahkan mereka terpilih, yaitu
13 perempuan adalah petahana, 12
perempuan dari kalangan legislatif serta 7
perempuan masing-masing dari birokrat
dan pengusaha. Kajian secara lebih detil
menemukan, dari 39 perempuan yang
terpilih dari 4 kategori di atas (pengusaha,
petahana, birokrat dan legislatif),
sebanyak 14 perempuan memiliki
kedekatan dengan elit dominan, meliputi
4 perempuan memilki pertalian darah
dengan elit dominan, 9 perempuan adalah
istri dari kepala daerah yang masih aktif
atau purna tugas (ikatan perkawinan) dan
1 memiliki hubungan kekerabatan dengan
elit dominan. Temuan ketiga adalah lebih
dari separuh atau 33 perempuan yang
terpilih memiliki perspektif perempuan
dengan beragam isu yaitu, politik,
kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan.
Atas dasar temuan-temuan di atas,
kajian ini merekomendasikan sebagai
berikut:
Pertama, mendorong adanya
affirmative action bagi perempuan di
dalam pemilihan kepala daerah baik
melalui peraturan perundang-undangan,
peraturan KPU atau peraturan dari
partai politik. Kedua, Partai politik
mengembangkan sistem rekrutmen dan
kandidasi yang semakin inklusif bagi

perempuan. Ketiga, Mengembangkan
pendidikan politik bagi politisi perempuan
dalam kerangka memperkuat kapasitas
politik perempuan dan mendorong
perspektif perempuan kepala daerah.
Keempat, Melakukan penelitian-penelitian
lanjutan untuk memperdalam hasil
temuan, termasuk penelitian pada
kandidat perempuan yang terpilih
sebagai kepala daerah. Hasil penelitian
akan memberi penjelasan faktor apa
yang memengaruhi keterpilihan Kelima,
Mendorong aktor-aktor alternatif
perempuan untuk menggunakan struktur
kesempatan pada tingkat lokal dalam
proses politik formal. Keenam, mendorong
KPU RI menyedikan informasi yang
mudah diakses tentang calon kandidat
kepala daerah untuk memudahkan publik
melakukan tracking pada calon kepala
daerah.

Bagian I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG
Pasca polemik langsung tidaknya
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada
penghujung tahun 2014 lalu, melalui
Undang-Undang No. 8 tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya
menetapkan menggelar Pilkada secara
serentak.
Pesta demokrasi terbesar sepanjang
sejarah Indonesia pada 9 Desember 2015
telah digelar dengan sukses. Sedianya
Pilkada akan diikuti oleh 9 Provinsi dan
260 Kab/Kota, namun 1 provinsi, 2 kota
dan 2 kabupaten diundur pelaksanaannya.
Daerah yang tidak mengikuti Pilkada
serentak pada Desember 2015 lalu adalah
Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten
Fak-Fak, Kabupaten Simalungun, Kota

Manado dan Kota Pematangsiantar.
Kelima wilayah tersebut akhirnya
menggelar Pilkada sesuai jadwal masingmasing antara Januari-Maret 2016.
Pemilihan Kepala Daerah langsung
adalah bentuk dari menguatnya
demokratisasi. Di Indonesia, pemilihan
umum (pemilu) secara teratur dengan
tenggat waktu yang jelas, kompetitif,
jujur, dan adil telah dilakukan. Lembaga
penyelenggara maupun pengawas
pemilu dibentuk, mekanisme pengaduan
atau komplain tersedia, dan lahir
banyak lembaga swadaya masyarakat,
aktivis prodemokrasi dan para relawan
pemantau jalannya pemilu dan Pilkada.
Melihat praktik Pemilu di Indonesia,
tidak berlebihan jika Freedom House
(FH) memasukkan Indonesia sebagai
negara demokratis sejak 1998. Meskipun
belakangan, Economist Intelligence Unit
(EIU) pada tahun 2007, 2008, 2010,
2012 dan 2013 kembali memberikan
sorotan kepada Indonesia karena negara

pasca Orde Baru dianggap belum mampu
memenuhi hak-hak politik dan kebebasan
yang merupakan prasyarat tercapainya
demokrasi liberal. Itu artinya meski
telah secara teratur melakukan Pemilu,
demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia
masih bersifat prosedural.
Karenanya, Pilkada tidak boleh hanya
menjadi ritual yang tidak bermakna bagi
warga, Pilkada langsung harus mampu
mengembalikan kedaulatan hak politik
warga, ruang partisipasi politik untuk
menentukan kepala daerahnya masingmasing. Tidak cukup memilih, partisipasi
perlu diperluas termasuk dalam prosesproses menentukan arah kebijakan
publik dan melakukan pengawasan pada
jalannya pemerintahan. Hal ini selaras
dengan tujuan dari otonomi daerah
yang diamanatkan dalam UndangUndang 32. Tahun 2004, yakni (1)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat; (2) Memberdayakan dan

menciptakan ruang bagi masyarakat
(publik) untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan; dan (3) Menciptakan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan
sumber daya daerah.
Jika Pilkada adalah momentum
penting pelaksanaan demokratisasi politik
di tingkat lokal, dan karenanya ruang
bagi partisipasi warga dalam menentukan
pemimpinnya, pertanyaannya adalah
apakah Pilkada langsung sungguhsungguh memberikan keleluasaan bagi
warga menentukan pemimpinnya,
ataukah sesungguhnya warga tidak
berdaya karena Pilkada tidak lebih dari
pertarungan para elit meraih kekuasaan
demi kepentingan diri, keluarga dan
kelompoknya. Pertanyaan lebih lanjut,
apakah mekanisme pemilu termasuk
pemilihan kepala daerah yang tersedia
saat ini memberi kesempatan bagi setiap
warga negara untuk dapat mencalonkan
diri, ataukah mekanisme ini sesunggunya
hanya bisa diakses oleh mereka yang

Karenanya, Pilkada tidak boleh
hanya menjadi ritual yang
tidak bermakna bagi warga,
Pilkada langsung harus mampu
mengembalikan kedaulatan hak
politik warga, ruang partisipasi
politik untuk menentukan kepala
daerahnya masing-masing.

dekat dengan kekuasaan, bermodal besar
dan elit politik saja. Jika demikian, tak
heran jika kepemimpinan daerah terus
saja dimonopoli oleh segelintir kelompok
saja. Banyak kasus terjadi, dimana kepala
daerah yang tidak bisa mencalonkan
dirinya lagi karena aturan dua kali
menjabat, maka, istri, anak, menantu
atau keponakan atau keluarga dekat
lainnya didaulat “menggantikannya”. Hal
demikian juga ditemukan dalam kajian
ini, dimana sejumlah calon memiliki
hubungan perkawinan dan pertalian darah
dengan kepala daerah yang saat ini masih
menjabat, atau telah purna tugas. Situasi
ini memperlihatkan rotasi kekuasaan sulit
terjadi, kepemimpinan kepala daerah
hanya berputar pada sekelompok orang
saja, dan perempuan tidak termasuk pada
kelompok yang sedikit itu.
Pilkada serentak tahun 2015 hanya
diikuti oleh 7,3% perempuan saja, atau
121 dari 1656 calon yang berlaga pada
Pilkada 2015. Berbeda dengan Pemilu
legislatif, yang memberikan affirmative
action kuota 30 persen lewat UndangUndang No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD, termasuk mewajibkan partai politik
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memasukkan 30 persen perempuan
dalam daftar tetap calon legislatif, UU
Pilkada tidak mengatur tentang hal yang
sama. Tidak adanya affirmative action
bagi perempuan dalam peraturan Pilkada
tampaknya menjadi salah satu faktor
minimnya calon perempuan dalam Pilkada
serentak. Apalagi, dengan sistem pemilu
yang mengandalkan popularitas, akan
semakin sulit bagi perempuan terlibat
dalam pertarungan Pilkada, ditengah
ketiadaan daya finansial, kekuatan sosial
yang minim dan modal politik yang kalah
jauh dari laki-laki.
Kajian tentang Perempuan di Pilkada
Serentak 2015: Perspektif Perempuan dan
Lingkar Kekuasaan di Sekitaran Calon
Perempuan Peserta Pilkada ini hendak
melihat peta, perspektif perempuan
dan lingkar kekuasan di sekitaran
calon perempuan peserta Pilkada serta
peluangnya bagi demokratisasi lokal.
Kajian dilakukan oleh Desk Perempuan
dan Politik, Departemen Politik,
Demokrasi dan Desa (PDD), Yayasan
SATUNAMA. Sesuai dengan mandatnya,
Desk ini bertujuan mendorong kehidupan
demokrasi yang lebih baik berbasiskan
pada pemenuhan hak-hak perempuan.
Mandat tersebut diturunkan menjadi
fokus kerja diantaranya melakukan
kajian dan penelitan-penelitian terkait
perempuan dan politik.
Kajian ini dimaksudkan sebagai kajian
awal untuk menyusun baseline dalam
pengembangan program bagi penguatan
kapasitas politik perempuan dan
mendorong perempuan menduduki posisiposisi penting pengambilan keputusan
bersama atau publik. Karenanya, untuk
mendapatkan gambaran yang lebih
lengkap dalam menjawab pertanyaan-
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pertanyaan lanjutan diperlukan penelitian
berikutnya.
Kajian ini telah diluncurkan
pada tanggal 24 November 2016,
sehari sebelum peringatan Kampanye
Internasional 16 Hari Anti Kekerasan
terhadap Perempuan (25 November-10
Desember 2016). Berdasarkan masukan
dari peserta diskusi, maka kajian ini
dilengkapi dengan hasil Pilkada dari 9
provinsi dan 258 Kab/kota yang ditulis
pada bab terakhir (bab 7).

1.2 CAKUPAN DAN METODE
Kajian tentang Perempuan dan Pilkada
Serentak 2015: Perspektif dan Lingkar
Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan
Peserta Pilkada menggunakan dua
kategori data, yaitu data primer, meliputi
keseluruhan data calon Pilkada yang
terdapat di website KPU RI (www.kpu.
go.id). Kedua, data sekunder, berupa
pemberitaan baik cetak dan online,
maupun bersumber dari situs-situs yang
dimiliki calon kepala daerah.
Kajian ini akan menjawab empat hal
sebagai berikut:
1.
2.
3.

4.

Peta calon perempuan dalam Pilkada
serentak 2015
Perspektif perempuan calon
perempuan di Pilkada serentak 2015
Peta lingkar kekuasaan di sekitar
calon perempuan peserta Pilkada
serentak 2015
Peluang dan tantangan calon
perempuan dalam Pilkada serentak
2015 bagi demokratisasi lokal.

Untuk mengulas pertanyaan di atas,
dalam kajian ini, peneliti menggunakan

Kajian ini dimaksudkan sebagai
kajian awal untuk menyusun
baseline dalam pengembangan
program bagi penguatan kapasitas
politik perempuan dan mendorong
perempuan menduduki posisiposisi penting pengambilan
keputusan bersama atau publik.

metode campuran (mixed methodology),
yakni kombinasi pendekatan kuantitatif
dan kualitatif. Gabungan antara
keduanya akan menghasilkan kajian
yang lebih baik ketimbang jika hanya
menggunakan salah satu pendekatan
saja. Pendekatan kuantitaf digunakan
untuk mengumpulkan data-data peserta
calon. Dari data-data tersebut peneliti
menemukan jumlah calon, perbandingan
calon perempuan dan laki-laki, latar
belakang pekerjaan calon, hubungan
calon dengan elit politik, partai yang
mendukung dan sebagainya. Angkaangka tersebut tidak akan berarti dan
menjelaskan apa-apa jika tidak dianalisa
lebih dalam dengan pendekatan kualitatif.
Di sinilah pendekatan kualitatif penting
untuk menjelaskan dan menafsirkan
secara kontekstual data-data kuantitatif.
Dengan metode campuran peneliti
mampu menjelaskan dan menjawab
pertanyaan kajian secara komprehensif.

1.3. PROSES DAN PELAPORAN
Kajian tentang Perempuan dan Pilkada
Serentak 2015: Perspektif dan Lingkar
Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan
Peserta Pilkada dilakukan selama 1.5

Perspektif perempuan ini
bisa dilihat dari visi misi,
dan program calon. Untuk
memudahkan menemukan
apakah calon perempuan
memiliki visi/misi/program
terkait dengan perempuan,
kami menggunakan kata
kunci diantaranya perempuan,
wanita, pemberdayaan dan
lainnya.
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bulan, Oktober-November 2015. Untuk
mendapatkan gambaran yang lebih
utuh, tim melakukan penambahan 1
bab yang memuat hasil dari Pilkada
serentak 2015. Tahapan kajian ini
meliputi: pertama, penyusunan kerangka
kajian dan instrumen penelitian Tahap
kedua pengumpulan data, peneliti
mengumpulkan seluruh data calon peserta
Pilkada serentak 2015, berdasarkan
jenis kelamin, provinsi, kabupaten/
kota, posisi calon-apakah gubernur/
wakil, bupati/wakil, wali kota/wakil,
latar belakang pekerjaan calon, jalur
calon- independen atau partai, termasuk
partai apa yang mendukung. Seluruh data
tersebut dimasukkan di dalam program
microsoft excel. Tahap ketiga adalah
kategorisasi, seluruh data yang sudah
masuk kemudian dipilah berdasarkan
jenis kelamin kemudian dikategorisasi
berdasarkan (1) Perspektif perempuan,
melalui media nasional ataupun lokal,
baik cetak dan online, juga dari situs
KPU, situs website pasangan calon, media
sosial milik calon atau tim sukses, peneliti
mencari tahu apakah calon perempuan
memiliki perspektif perempuan. Perspektif
perempuan ini bisa dilihat dari visi misi,
dan program calon. Untuk memudahkan
menemukan apakah calon perempuan
memiliki visi/misi/program terkait
dengan perempuan, kami menggunakan
kata kunci diantaranya perempuan,
wanita, pemberdayaan dan lainnya. Visi
misi tersebut lantas dikelompokkan
berdasarkan lima kategori yaitu: Ekonomi,
Politik, Sosial, Kesehatan, Pendidikan.
Dalam bab III akan dijelaskan lebih lanjut
program-program apa yang masuk dalam
kategori tersebut. (2) Lingkar kekuasaan
calon perempuan, diproses ini peneliti
masih menggunakan data-data dari situs-
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situs yang bisa dipertanggungjawabkan
untuk melihat apakah calon perempuan
memiliki hubungan darah, hubungan
perkawinan ataupun hubungan
kekerabatan dengan kepala daerah baik
yang saat ini masih menjabat, atau yang
sudah pernah menjabat dan paripurna
tugas. (3) Latar belakang pekerjaan
calon perempuan, latar belakang calon
perempuan bagian dari data yang penting
untuk didalami. Latar belakang calon akan
mampu menunjukkan dari kalangan mana
perempuan calon berasal. Latar belakang
calon dikelompokkan menjadi 8 kategori,
meminjam kategorisasi yang dilakukan
oleh KPU yaitu petahana, birokrat,
pengusaha, legislatif, profesional, ibu
rumah tangga, pendidik dan swasta.
Birokrat termasuk didalamnya adalah
Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif
dan telah pensiun. Kategori pengusaha
termasuk di dalamnya adalah wiraswasta,
sementara kelompok kategori legislatif
adalah anggota parlemen baik di tingkat
kabupaten, provinsi dan tingkat pusatDPR RI. Pendidik di antaranya terdiri dari
dosen, guru dan pengasuh pesantren.
Dokter, advokat dan konsultan hukum
dimasukkan dalam kelompok kategori
profesional.
Keempat, adalah tahap pengolahan,
analisa dan dilaporkan menjadi 5
bagian. Pada bagian awal, pembaca
akan menemukan pendahuluan yang
menjelaskan tentang latar belakang kajian
ini dilakukan, cakupan dan metode serta
proses dan pelaporan. Bagian kedua,
mengulas secara umum peta perempuan
calon Pilkada, misalnya perbandingan
calon perempuan dan laki-laki dalam
Pilkada serentak 2015, latar belakang
calon perempuan, hubungan calon

Latar belakang calon perempuan
bagian dari data yang penting
untuk didalami. Latar belakang
calon akan mampu menunjukkan
dari kalangan mana perempuan
calon berasal. Latar belakang
calon dikelompokkan menjadi
delapan kategori, yaitu yaitu
petahana, birokrat, pengusaha,
legislatif, profesional, ibu rumah
tangga, pendidik dan swasta.

dengan elit politik meliputi mantan kepala
daerah sebelumnya atau yang saat ini
masih aktif, pesebaran wilayah calon
perempuan, termasuk sebagai kandidat
calon gubernur/wakil, wali kota/wakil,
bupati/wakil dan data-data umum lainnya.
Perspektif perempuan calon perempuan
peserta Pilkada akan diulas pada bagian
tiga. Pada bagian ini pula pembaca
akan menemukan bidang apa saja yang
menjadi fokus calon perempuan. Informasi
tentang lingkar kekuasaan di sekitar calon
perempuan, termasuk pertalian calon
perempuan dengan elit dominan lokal
akan dibahas pada bab empat. Dengan
seluruh data yang ada, peneliti ingin
melihat bagaimana peluang tumbuhnya
demokrasi di tingkat lokal, terutama bagi
kepemimpinan perempuan, topik ini ditulis
pada bab lima. Bagian enam memuat hasil
pilkada serentak 2015 dan terakhir bagian
7 adalah kesimpulan dan rekomendasi. []

Bagian II

Peta Calon Perempuan dalam
Pilkada Serentak 2015

2.1. PESERTA PILKADA
SERENTAK 2015
BERDASARKAN JENIS
KELAMIN
Pilkada serentak 2015 yang digelar
pada awal Desember 2015 diikuti 1656
calon atau 828 pasangan yang tersebar di
9 provinsi dan 224 kabupaten dan 36 kota.
Dari jumlah tersebut, seperti terlihat pada
grafik 1, hanya 7,3 persen atau 121 orang
yang berasal dari kalangan perempuan.
Minimnya angka tersebut tidak bisa
dilepaskan dari tiadanya kebijakan yang
secara khusus mangatur dan mendorong
perempuan menduduki jabatan-jabatan
eksekutif, seperti halnya kepala daerah.
Kondisi ini berbeda dengan pemilu
legislatif, dimana UU pemilu dan UU Partai
Politik telah memberikan peluang pada
perempuan masuk di parlemen melalui
kebijakan affirmative action 30 persen
kuota perempuan di parlemen. Sementara
itu, dalam konteks kepemimpinan daerah,

belum adanya political will dari partai
politik mendorong kader perempuan
dalam kepemimpinan kepala daerah juga
menjadi salah satu penyebab minimnya
perempuan dalam kontestasi kepala
daerah. Popularitas dan elektabilitas
seseorang biasanya adalah pertimbangan
utama partai politik menentukan kader
mana yang akan dimandatkan maju
sebagai calon kepala daerah. Bisa dipahami
dua hal di atas menjadi pertimbangan
ditengah sistem Pemilukada dengan suara
terbanyak. Kondisi ini tentu menyulitkan
bagi kader perempuan yang memiliki
kehendak maju dalam bursa Pilkada,
namun kurang memiliki kedekatan
politik dengan kekuasaan seputar partai,
serta daya finansial dan basis sosial yang
minim. Belum lagi jika perempuan harus
bertarung memperebutkan hati rakyat,
perempuan perlu bekerja lebih keras
dibanding laki-laki karena budaya patriarki
yang seolah mengamini laki-laki lebih
pantas memimpin dibanding perempuan.

Grafik 1
Persentase Calon Perempuan dan
Laki-Laki
N: 1656

Kerap kita mendengar uangkapan “jika
masih ada laki-laki mengapa harus memilih
perempuan sebagai pemimpin”. Di
beberapa daerah mungkin saja anggapan
itu sudah tidak berlaku, dan rakyat lebih
memilih pemimpin berdasarkan hasil kerja
atau program-programnya. Sayangnya,
kondisi ini berlaku hanya bagi incumbent,
dimana hasil kerja mereka sudah bisa
dinikmati oleh rakyat. Bagi pemula, atau
kader perempuan yang baru pertama

akan mencalonkan diri tentu tidak mudah
meyakinkan hati rakyat ditengah apatisme
pada politik dan proses-proses PemiluPemilukada.
Dorongan perempuan menduduki
berbagai jabatan strategis termasuk
kepala daerah adalah bagian dari
proses demokrasi, dimana setiap warga
berhak memilih dan dipilih. Keberadaan
perempuan sebagai kepala daerah apalagi

yang memiiki perspektif perempuan
merupakan salah satu strategi bagi
lahirnya kebijakan yang lebih adil gender,
tidak hanya netral gender. Penelitian
Riant Nugroho dalam Gender dan Strategi
Pengarusutamaan Gender di Indonesia
menunjukkan (2008), negara-negara
dengan jumlah perempuan yang signifikan
dalam perumusan kebijakan seperti halnya
di parlemen, menghasilkan kebijakan
tentang perempuan yang progresif,
seperti terjadi di negara-negara Swedia,
Finlandia, Denmark, Norwegia, Jerman
Belanda, dan sebagainya. Hal ini berbeda
dengan negara dengan jumah perempuan

Tabel 1
Pesebaran Wilayah
Calon Perempuan
Terbanyak

Calon perempuan peserta Pilkada
tersebar di 91 Kab/Kota dari 260 Kab/
Kota yang mengikuti Pilkada serentak
2015. Tabel 1 menunjukkan, ada 5
provinsi dimana persentase calon
perempuan paling banyak, yaitu Sulawesi
Utara, 11 perempuan (15,7%), Sulawesi
Tengah dengan 8 perempuan (14,3%),
selanjutnya adalah Jawa Tengah, 15
perempuan atau (13,4%), Jawa Timur, 12
perempuan (13%) dan Bengkulu (9,5%)
atau 7 perempuan.

Jumlah
Keseluruhan Calon

Calon
Perempuan

Persentase

Sulawesi Utara

70

11

15,7%

Sulawesi Tengah

56

8

14,3%

Jawa Tengah

112

15

13,4%

Jawa Timur

92

12

13,0%

Bengkulu

74

7

9,5%

Provinsi

minim dalam parlemen, seperti halnya
Jepang (7,3%), Amerika Serikat (14%),
Kuwait dan Saudi Arabia (0%). Di
Indonesia, kelahiran UU. Penghapusan
Kekerasan terhadap Perempuan tahun
2004 lahir pada masa dimana parlemen
dipenuhi 11,4 persen perempuan,
angka yang cukup tinggi dalam sejarah
keterwakilan perempuan di parlemen.
Dalam konteks ini, dorongan perempuan
merebut kepemimpinan kepala daerah
menjadi relevan.
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2.2. POSISI DAN PESEBARAN
CALON PEREMPUAN

Sementara itu, seperti terlihat
pada grafik 2, Perempuan paling banyak
sebagai kandidat wakil bupati (52 orang),
selanjutnya bupati sejumlah 46 orang, 14
orang kandidat untuk wakil wali kota, 8
orang untuk posisi wali kota dan 1 orang
gubernur. Bandingkan calon laki-laki,
gubernur (20 orang), wakil gubernur (21
orang), wali kota (103 orang), wakil wali
kota (97 orang), bupati (650 orang) dan
wakil bupati (644 orang).
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Grafik 2
Kandidat Calon Perempuan dalam
Pilkada Serentak 2015
N: 1656

2.3. LATAR BELAKANG CALON
PEREMPUAN
Grafik 3 menjelaskan, dari 121
perempuan yang memperebutkan kursi
kepala daerah dan wakilnya, 4 profesi

yang dapat dikategorikan sebagai pemilik
modal finansial dan dekat dengan lingkar
kekuasaan yaitu legislatif, pengusaha,
petahana dan birokrat adalah yang paling
banyak menjadi kandidat kepala daerah.
Ada 27 perempuan atau 22,3% berasal

Grafik 3
Latar Belakang Pekerjaan Calon Perempuan

Dari jabatan parlemen. Bagi perempuan
yang telah berhasil meraih kursi
parlemen ditengah ketatnya kontestasi
pemilu legislatif 2014 lalu, dan
ketidakpastian apakah ia akan menang
di Pilkada serentak, tentu ini adalah
keberanian yang patut diapresiasi.

dari legislatif, baik dari tingkat kabupaten,
provinsi dan pusat-DPR RI. Kalangan
legislatif tersebut tidak hanya anggota
DPR/DPRD saja, tapi juga menjabat ketua
dan wakil ketua DPRD di wilayahnya.
Menarik mencermati 27 perempuan
yang mengambil langkah berani maju
dalam kontestasi Pilkada 2015. Seperti
diketahui, MK mengabulkan judicial review
UU No.8 Tahun 2015 tentang Penetapan
PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan gubernur, bupati dan
wali kota, yang salah satu keputusannya
adalah calon kepala daerah harus mundur
dari jabatan parlemen. Bagi perempuan
yang telah berhasil meraih kursi parlemen
ditengah ketatnya kontestasi pemilu
legislatif 2014 lalu, dan ketidakpastian
apakah ia akan menang di Pilkada
serentak, tentu ini adalah keberanian
yang patut diapresiasi. Keduapuluh tujuh
perempuan tersebut seolah menjawab
banyaknya hujatan yang diarahkan pada
MK karena keputusannya dianggap
menghalangi kebebasan hak berpolitik
warga negara.
Kategori dari latar belakang
pengusaha juga berjumlah 27 perempuan,
termasuk di dalam kategori pengusaha
adalah wiraswasta. Informasi latar
belakang ini bersumber dari data yang
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dimiliki oleh KPU Pusat. Dalam profile
para peserta pemilu perempuan patut
menjadi catatan bahwa sebagian dari
mereka menuliskan pekerjaannya
sebagai pengusaha, lainnya wiraswasta.
Pengusaha bisa diasumsikan memiliki
usaha besar, sementara wiraswasta
berskala kecil. Karenanya untuk
keakuratan data, peneliti melihat lebih
rinci kategori wiraswasta. Hasilnya,
mereka yang menuliskannya sebagai
wiraswasta adalah juga yang memiliki
usaha skala besar. Kategori selanjutnya
berasal dari latar belakang petahana
sebanyak 16,5% atau 21 perempuan.
Hampir separuhnya dari petahana adalah
yang saat ini menjadi wakil kemudian naik
menjadi calon kepala daerah. Selanjutnya
secara berturut adalah birokrat 16
perempuan, 11 perempuan dari latar
belakang swasta, 8 perempuan dari
kalangan pendidik, dan 6 perempuan
masing-masing dari ibu rumah tangga
dan profesional. Sayangnya, peneliti
belum berhasil mendalami calon dari
latar belakang ibu rumah tangga. Data ini
penting untuk melihat apakah sungguh
mereka ibu rumah tangga saja, atau
mereka memiliki atribut lain yang penting
untuk dianalisa lebih lanjut.

2.4. HUBUNGAN KELUARGA
CALON PEREMPUAN
Grafik 4 menjelaskan sebagian besar,
lebih tiga perempat calon perempuan
berada di luar kekerabatan politik.
Artinya mereka tidak memiliki hubungan
dengan kepala daerah atau mantan
kepala daerah sebelumnya, baik berupa
ikatan perkawinan, pertalian darah dan
kekerabatan. Gambaran singkat ini cukup
membuat optimisme gerak demokratisasi
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Grafik 4
Hubungan Kekerabatan Calon Perempuan
N: 121

di Indonesia, ini berarti tumbuh kelompokkelompok baru dalam arus demokratisasi,
yang bisa dikatakan lepas dari kekuatan
politik lama yang dibesarkan oleh Orde
Baru. Optimisme ini akan semakin nyata
jika kader-kader politik tersebut lahir
dan dibesarkan oleh masyarakat sipil.
Sayangnya, kajian ini menemukan bahwa
sebagian kekuatan kelompok politik baru
ini didominasi oleh pengusaha, petahana,
birokrat dan legislatif. Penjelasan lebih
lengkap tentang ini akan ada pada bagian
empat.
Sejumlah 23,1% atau 28 perempuan
memiliki hubungan kekerabatan dengan
mantan kepala daerah atau yang saat
ini masih aktif, meliputi pertalian darah
(10 perempuan), ikatan perkawinan (17
perempuan) dan kekerabatan di luar
kategori tersebut 1 orang. Hanya ada 2
orang tidak diketahui, karena tiadanya
sumber informasi yang bisa dirujuk.

2.5. DUKUNGAN PARTAI VS
INDEPENDEN
Dari jumlah 121 kandidat
perempuan, sebanyak 14 persen atau
17 orang diantaranya berasal dari jalur
perseorangan (grafik 5). Angka ini cukup
banyak ditengah sulitnya persyaratan
mencalonkan diri melalui jalur independen
seperti diatur dalam pasal 41 UU Nomor 8
Tahun 2015. Jika dilihat lebih detil, dari 17
calon independen tersebut, 9 perempuan
adalah wakil bupati, 4 perempuan bupati,
dan 2 orang masing-masing wali kota dan
wakil wali kota. Dalam konteks dimana
belum ada kebijakan affitmative action
yang mangatur perempuan menduduki
jabatan eksekutif, hadirnya perempuan
sebagai calon kepala daerah patut
diapresiasi sekaligus dikritisi. Di banyak
pengalaman Pilkada, calon wakil kepala
daerah terutama perempuan, seringkali
mereka dipilih karena memiliki modal
finansial dan sebagai pengumpul suara

Grafik 5
Perbandingan Calon dari Jalur Perseorangan
dan Partai

N: 121

Grafik 6
Perimbangan Partai Politik Pengusung
dan Pendukung Calon Perempuan
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(vote getter) dari kalangan perempuan
atau kelompok strategis lain. Dengan
demikian, pemilihan perempuan sebagai
wakil kepala daerah bisa jadi hanya
merupakan pragmatisme politik bukan
bagian dari perjuangan politik perempuan
dalam proses demokratisasi.
Sebanyak 85,9% atau 104
perempuan mencalonkan diri dari
partai politik. Secara berurutan 3 besar
partai politik yang mengusung calon
perempuan adalah seperti ditampilkan
grafik 6 adalah PDIP dengan 47 dukungan,
Gerindra sejumlah 38 dukungan, NasDem
mendukung 36 calon perempuan.

Selanjutnya seperti tampak pada grafik 6
diikuti oleh Demokrat (29 perempuan),
Hanura (27 perempuan) dan PAN (29
perempuan), PKB dan PKS mendukung
masing-masing 21 perempuan. Golkar
hanya mendukung 18 kandidat
perempuan. Banyak sedikitnya partai
pengusung juga dipengaruhi oleh kursi
yang dimiliki oleh masing-masing partai
baik di kabupaten maupun kota. Seperti
kita tahu, PDIP adalah pemenang peserta
pemilu tahun 2014, karenanya wajar jika
PDIP mengusung banyak kadernya maju
dalam pemilihan kepala daerah. []

Bagian III

Perspektif Perempuan dalam
Pilkada Serentak 2015

3.1. WAJAH CALON
PEREMPUAN DI PILKADA
SERENTAK 2015
Seperti diuraikan pada bagian
sebelumnya, sebanyak 121 perempuan
yang mengikuti Pilkada serentak akan
memperebutkan berbagai kursi jabatan
mulai dari wali kota, wakil wali kota,
bupati, wakil bupati dan juga gubernur.
Berkontestasinya perempuan dalam
Pilkada tentu memberikan angin baru
dalam iklim demokrasi yang sedang
tumbuh. Perlahan, di Indonesia muncul
perempuan-perempuan pemimpin
ditengah besarnya dominasi laki-laki
didalam proses kontestasi politik.
Fakta bahwa jumlah perempuan yang
berkontestasi dalam Pilkada yang masih
rendah bukanlah hal yang perlu disesali
dalam proses demokratisasi Indonesia.
Mengingat rentang waktu pasca reformasi
tahun 1998, Indonesia paling tidak

telah memiliki pengalaman dibawah
kepemimpinan seorang perempuan.
Indonesia pernah memiliki presiden
perempuan serta pemimpin perempuan di
level daerah. Tahun 2014 jumlah menteri
perempuan dibawah kepemimpinan
presiden Joko Widodo meningkat. Ada
8 kementerian yang dipimpin oleh
perempuan, jumlah terbanyak sepanjang
pemerintahan Indonesia.
Kepemimpinan perempuan di banyak
daerah telah memberikan warna berbeda.
Kepemimpinan politik perempuan yang
feminin memberikan sebuah pendekatan
empati. Ini yang membedakan dengan
kepemimpinan politik yang maskulin.
Kepemimpinan politik yang maskulin
memang melekatkan pada ketegasan dan
kedisiplinan, namun kurangnya empati
membuat berbagai kepemimpinan politik
yang maskulin kurang bisa menangkap
jantung persoalan di masyarakat terutama
bagi perempuan dan anak-anak sebagai
kelompok yang sering termarjinalkan

dalam proses pengambilan kebijakan.
Kepemimpinan politik yang feminin dan
kebijakan pembangunan yang pro pada
perempuan karenanya justru dianggap
lebih cepat menyelesaikan persoalanpersoalan mendasar di dalam masyarakat.
Hal ini dikarenakan posisi perempuan
yang tidak hanya merawat dirinya tetapi
juga lingkungan sosialnya. Maka kemudian
sebuah hal yang penting bagi publik
untuk mengetahui siapa sebenarnya 121
perempuan yang ikut dalam Pilkada.
Kontestasi politik telah melahirkan
generasi perempuan pemimpin di tingkat
nasional maupun lokal. Bagaimana
wajah perempuan dalam Pilkada
serentak 9 Desember, apakah juga akan
menghasilkan pemimpin perempuan yang
bisa berpihak pada perempuan.
Dari 121 perempuan yang
memperebutkan berbagai kursi di Pilkada
memiliki latar belakang dan motif politik
yang beragam. Mereka juga memiliki visi,
misi dan program yang beraneka macam.

Kepemimpinan politik yang feminim
dan kebijakan pembangunan yang
pro pada perempuan karenanya justru
dianggap lebih cepat menyelesaikan
persoalan-persoalan mendasar di
dalam masyarakat.

Calon-calon perempuan ini seringkali
dikaitkan pula dengan keberpihakan
mereka pada perempuan sebagai massa
potensial dalam pemilihan. Sebagai
sesama perempuan, mereka sering
dikaitkan dengan kedekatan pada isu-isu
yang pro perempuan, seperti perspektif
mereka terhadap kepemimpinan
perempuan, isu kesehatan perempuan dan
anak, pemberdayaan ekonomi perempuan,

pendidikan bagi perempuan, maupun
isu-isu kekerasan terhadap perempuan.
Isu-isu pro perempuan ini pun kerapkali
menjadi isu dalam masa kampanye yang
tertuang dalam visi, misi dan program
para perempuan calon dalam Pilkada.
Hal tersebut juga berlaku bagi sebanyak
121 calon perempuan yang berkontestasi
dalam Pilkada serentak. Mereka juga
menggunakan isu perempuan sebagai
lokus utama dalam visi, misi dan program
yang ditawarkan kepada konstituen,
khususnya konstituen perempuan.
Isu perempuan yang tertuang dalam
visi, misi dan program calon perempuan ini
dapat dilihat diberbagai sumber informasi,
seperti webiste penyelenggara pemilu
(KPU), website pribadi calon perempuan,
pemberitaan media massa maupun dari
website lembaga swadaya yang mengawal
Pilkada serentak. Dalam penelitian ini,
keberpihakan calon perempuan pada
isu-isu perempuan dapat dilihat secara
langsung dalam pemberitaan terkait isu
perempuan pada masa kampanye dan
terutama dari visi, misi dan program
yang mereka tawarkan. Penelitian ini
juga melacak lebih jauh tentang latar
belakang calon perempuan sehingga
membantu menelaah apakah mereka juga
memiliki rekam jejak keberpihakan calon
perempuan terhadap isu perempuan.

Mereka juga menggunakan isu
perempuan sebagai lokus utama
dalam visi, misi dan program yang
ditawarkan kepada konstituen,
khususnya konstituen perempuan
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Dalam kajian ini, perspektif
perempuan dikategorikan dalam
sejumlah isu, yaitu (1) politik; (2)
pendidikan; (3) sosial; (4) ekonomi
dan (5) kesehatan. Kategorisasi politik
didasarkan pada pemberitaan calon
perempuan yang memiliki perspektif
pro pada kepemimpinan perempuan
pada ranah publik dan khususnya ranah
politik yang demokratis. Kategori sosial
berdasarkan pada keterlibatan perempuan
pada ketahanan sosial masyarakat
seperti pemberdayaan perempuan
dalam pembangunan sosial masyarakat
seperti isu kekerasan dalam rumah
tangga dan isu anak. Kategori pendidikan
didasarkan pada keberpihakan calon
untuk memberikan kesempatan bagi
perempuan mengenyam pendidikan
tanpa diskriminasi, baik pendidikan
formal maupun non formal. Kategori
ekonomi perempuan berdasarkan pada
keberpihakan calon pada nasib ekonomi
perempuan, misalkan dengan pemberian
kredit ringan maupun pemberdayaan
ekonomi perempuan. Terakhir, kategori
kesehatan didasarkan pada keberpihakan
calon perempuan terkait dengan
pemenuhan hak kesehatan perempuan,
pengurangan angka kematian ibu dan
anak dan pengurangan gizi buruk pada
anak dan keberpihakannya pada kader
penggerak desa yang selama ini nyaris
terabaikan. Hal yang perlu diperhatikan,
calon perempuan dapat mengusung
beragam isu perempuan dalam berbagai
kategori. Mereka kerap menggabungkan
berbagai kategori yang berisikan
keberpihakan isu perempuan.
Grafik 7 menjelaskan, dari 121
perempuan yang berkontestasi dalam
Pilkada menunjukkan, 69 orang
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Grafik 7
Perbandingan Jumlah Perempuan
yang Memiliki Perspektif Perempuan
N: 121

perempuan atau 57% perempuan
memiliki perspektif keberpihakan pada
isu perempuan. Ada 41 calon perempuan
atau 34% yang tidak memiliki perspektif
perempuan. Sementara 11 orang
diantaranya tidak diketahui apakah
memiliki perspektif perempuan atau tidak.
Ketidaktahuan ini karena kajian tidak
bisa menelaah jejak dari visi, misi dan
program karena tidak adanya data yang
tersedia baik KPU Nasional maupun lokal
sebagai penyelenggara pemilu, maupun
dari semua situs yang ada. Selain itu tidak
semua calon memiliki website sendiri,
dan rekam jejak calon perempuan tidak
ditemukan di pemberitaan baik di media
lokal, nasional dan cetak dalam rentang
masa kampanye.
Grafik 8 menggambarkan, dari
69 kandidat perempuan yang memiliki
perspektif perempuan, 22 perempuan
diantaranya memiliki perhatian pada soal
politik saja, 10 orang memiliki perhatian
pada isu kesehatan, 8 orang perempuan
memiliki perhatian pada isu ekonomi, dan

selanjutnya seperti pada tampak pada
grafik 8, beberapa diantaranya memiliki
perhatian pada beberapa bidang, misalnya
ada 4 perempuan yang memiliki fokus
pada isu ekonomi dan politik secara
bersamaan, ekonomi dan sosial, persoalan
politik dan sosial. Seperti dijelaskan
sebelumnya, bidang politik meliputi
dorongan kepemimpinan perempuan,
pendidikan meliputi pemberian
beasiswa pada warga yang miskin, wajib
belajar hingga tingkat menengah atas,
kesejahteraan bagi pendidik, dan lainnya.
Kategori sosial meliputi, perlindungan
hak perempuan dan peningkatan
kesejahteraan keluarga, program kota
layak anak, lansia dan perempuan.
Bidang kesehatan meliputi kesehatan
bayi dan anak, peningkatan kesejahteraan
bagi kader penggerak desa, program
untuk lansia serta keluarga berencana.
Sedangkan program kategori ekonomi
meliputi program untuk usaha nelayan
perempuan, pengembangan ekonomi
warga, mendorong ekonomi kreatif

Grafik 8
Bidang Perspektif Perempuan
N: 69

bagi perempuan. Data di atas cukup
menggembirakan karena lebih dari 30%
calon perempuan memiliki perhatian
pada isu politik, yakni mendorong
kepemimpinan perempuan. Dalam
konteks Indonesia yang kental dengan
budaya patriarki, dimana kepemimpinan
perempuan masih kerap disanksikan,
bahkan dihujat adalah sebuah kemajuan.
Dalam beberapa pemberitaan yang
muncul, kandidat perempuan tidak lepas
dari serangan bahwa perempuan yang
berkehendak menjadi kepala daerah tidak
sesuai dengan tuntunan agama tertentu.
Artinya, di satu sisi keperempuanan
perempuan dijadikan alasan untuk
menghadang kepemimpinannya, di sisi
lain, berbagai kebijkan justru mendorong
perempuan tampil dalam kancah politik,
dan perempuan kerap dibidik untuk
kepentingan vote buying partai.
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Sebanyak 65 perempuan yang
memiliki perspektif tersebut tersebar
di 57 kab/kota dan 24 provinsi di
Indonesia. Dengan jumlah bervariasi
dari calon perempuan yang memiliki
perspektif, ada 8 provinsi yang paling
banyak memiliki perspektif perempuan,
dan 4 provinsi diantaranya seluruh
kandidat memiliki perspektif perempuan,
yakni Lampung, Bengkulu, Sumatera
Selatan dan Yogyakarta. Grafik ini tidak
dimaksudkan untuk merangking provinsi
berdasarkan persepektif perempuannya,
dengan demikian tidak berarti provinsi
yang memiliki perspektif perempuan
terbanyak adalah yang terbaik. Hal ini
karena, jumlah kab/kota yang melakukan
Pilkada dan berapa jumlah pasangan
calon dari setiap daerah tidak sama.
Namun, perbandingan pada grafik
9 bisa dijelaskan demikian. Selain 4
provinsi yang kesemua kandidat memiliki
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Grafik 9
Sebaran Provinsi Calon Perempuan
yang Memiliki Perspektif Perempuan
N: 69

perspektif perempuan, Jawa Tengah
adalah provinsi yang 73% perempuannya
memiliki perspektif perempuan, yaitu
15 kandidat, 11 diantaranya memiliki
perspektif perempuan. Provinsi Banten,
dari 6 kandidat, 4 diantaranya memiliki
perspektif perempuan, dan seterusnya
seperti pada grafik 9.
Sebanyak 69 perempuan yang
memiliki perspektif keberpihakan pada
isu perempuan tersebut memperebutkan
berbagai posisi. Ada 29 perempuan
calon (42%) yang memperebutkan kursi
sebagai calon bupati, sedangkan untuk
wakil bupati terdapat 31 perempuan calon
(44 %). Sementara untuk calon wakil
wali kota terdapat 7 orang (10,1%) dan
untuk posisi wali kota ada 2,9% persen
atau 2 orang (grafik 10). Artinya posisi
terbanyak yang diperebutkan oleh calon

perempuan yang memiliki perspektif
perempuan adalah kursi wakil bupati.
Seperti diketahui, keberadaan wakil bupati
bukan pengambil keputusan utama dalam
pemerintahan daerah, karenanya ini
adalah peluang bagi gerakan perempuan
di daerah masing-masing untuk senantiasa
mengawal apa yang menjadi visi misi calon
perempuan agar sungguh terwujud.
Grafk 11 adalah latar belakang
pekerjaan calon yang memilki perspektif
perempuan. Tiga kelompok yang paling
banyak memiliki perspektif perempuan
secara berturut adalah petahana atau
yang saat ini masih aktif sebagai kepala
daerah, baik sebagai bupati, wali kota
maupun wakil, yaitu 16 perempuan.
Menarik melihat bahwa dari 16 petahana
yang kembali maju dalam Pilkada ini,
lebih separuhnya atau sejumlah 9 orang

Grafik 10
Jumlah Perempuan Berperspektif
Perempuan Berdasarkan Posisi
N: 69

Grafik 11
Latar Belakang Pekerjaan Calon yang
Punya Perspektif Perempuan
N: 69
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Grafik 12
Kategori Perspektif Perempuan Calon dengan Kedekatan Calon Perempuan dengan Kekuasaan
N: 69

saat ini aktif sebagai wakil bupati atau
wakil wali kota, dan dalam Pilkada saat
ini maju sebagai bupati, atau wali kota.
Ada juga yang mereka tetap maju sebagai
wakil, seperti terjadi di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Sumatera
Selatan. Selanjutnya, sebanyak 14 orang
calon perempuan merupakan anggota
legislatif baik di tingkat daerah maupun
nasional. Sebanyak 15 perempuan
berprofesi sebagai pengusaha. Tiga posisi
inilah yang paling dominan menghiasi
latar belakang perempuan yang memiliki
perspektif perempuan dan maju sebagai
calon kepala daerah maupun wakil kepala
daerah. Sementara secara berturut
mereka berasal dari kalangan birokrat,
ibu rumah tangga, karyawan swasta,
profesional (advokat) dan pendidik (guru
dan dosen).
Kajian ini salah satunya ditujukan
untuk melihat apakah perempuan
yang memiliki perspektif perempuan

juga memiliki kedekatan dengan elit
dominan. Grafik 12 dapat menunjukkan
hal tersebut, dari 69 perempuan yang
memiliki perspektif perempuan, lebih dari
separuhnya, 50 perempuan tidak memiliki
hubungan dengan kekuasaan sebelumnya.
Sejumlah 27 persen atau 17 perempuan
memiliki kedekatan, baik berupa ikatan
perkawinan (10 perempuan), pertalian
daerah (7 perempuan) dan sisanya
2 perempuan tidak diketahui karena
minimnya informasi yang tersedia
(grafik12).
Kajian ini menunjukkan ada 17
perempuan yang memiliki kedekatan
dengan elit dominan dan sekaligus
memiliki perspektif perempuan. Di satu
sisi, kedekatan dengan elit dominan
bisa dimaknai secara negatif, karena
sesungguhnya tidak begitu sulit bagi
perempuan yang memiliki kedekatan
dengan kekuasaan menjadi kepala daerah.
Seluruh modal yang diperlukan untuk

memenangi kontestasi telah dimiliki, uang,
popularitas, jaringan dan sebagainya.
Inilah yang juga dikhawatirkan, kondisi ini
akan menutup kesempatan bagi mereka
yang memiliki kapasitas, integritas, dan
perspektif perempuan namun minim
modalitas. Kepemimpian, rotasi kekuasaan
dengan begitu akan berpusar hanya pada
segelintir kelompok saja. Di sisi lain, ini
juga peluang bagi gerakan perempuan,
fenomena maraknya elit perempuan
yang mencalonkan diri perlu ditangkah
dengan terus mengawal agar visi dan misi
pemberdayaan perempuan tidak sebatas
di panggung kampanye, tapi betul-betul
menjadi program dari calon kepala daerah
perempuan yang kelak memenangi
pemilihan.

3.2. ANALISIS PETA PERSPEKTIF
PEREMPUAN
Para aktivis politik telah lama
mengungkapkan hubungan antara kehadiran pemegang jabatan perempuan
dan sifat agenda politik. Sebuah lengan
gerakan feminis yang penting telah
mengampanyekan pemegang jabatan
perempuan selama beberapa dekade
seperti National Women’s Political Caucus
(NWPC), didirikan tahun 1971, dan
Women’s Campaign Fund (WCF), didirikan
tahun 1974, bekerja meningkatkan

Kepemilikan perspektif tentang isu
perempuan ini merupakan berita yang
baik dalam proses demokratisasi dan
keterlibatan perempuan dalam politik
formal di Indonesia
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jumlah perempuan pro pemilihan dalam
jabatan yang dipilih dan ditunjuk tanpa
memandang afiliasi partainya. Kedua
kelompok ini percaya bahwa pemimpin
perempuan akan meningkatkan perhatian
publik dan memberikan solusi inovatif
atas banyak masalah sosial yang meliputi
kemiskinan, kualitas hidup, pemeliharaan
anak berkualitas dan perawatan
kesehatan, upah setara, perumahan
terjangkau, kesejahteraan ibu dan anak.
(Beck, 1997 dalam Bennion, 2001).
Hal ini senada dengan gambaran
tentang adanya 69 perempuan yang
memiliki perspektif perempuan dari 121
perempuan yang berkontestasi dalam
proses Pilkada serentak. Kepemilikan
perspektif tentang isu perempuan ini
merupakan berita yang baik dalam
proses demokratisasi dan keterlibatan
perempuan dalam politik formal di
Indonesia. Meskipun jumlah persentase
keterwakilan secara nasional hanya
sampai 7,3% atau 121 orang, namun
lebih dari setengahnya atau sekitar 57%
memiliki keberpihakan isu perempuan
dengan beragam kategori. Mereka juga
mengombinasikan kategori ruang bagi
isu perempuan untuk ditawarkan dalam
visi, misi dan program. Kabar baiknya,
perspektif keberpihakan paling besar
ditunjukkan perempuan adalah pada isu
politik. Isu politik yang dimaksud adalah
keberpihakan terhadap dorongan
kepemimpinan politik perempuan
dalam proses demokratisasi yakni
sebanyak 22 perempuan. Kondisi ini
menggambarkan, isu kepemimpinan
politik perempuan merupakan sarana
yang paling banyak digunakan calon
perempuan untuk berjuang dalam
kontestasi. Ini pertanda bahwa calon
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Dalam sebuah tatanan good
governance sebagai konsekuensi
dari sistem demokrasi, maka
keterlibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan merupakan
hal yang wajib diperhatikan

perempuan mulai beralih dari isu-isu sosial
yang biasa muncul dalam lingkup program
yang ditawarkan kepada perempuan.
Sementara itu, arena strategis
yang diperebutkan perempuan juga
berada dipucuk pimpinan tertinggi
yakni posisi calon wakil bupati yakni
31 perempuan, 29 perempuan adalah
calon bupati. Meski posisi kepala daerah
(bupati dan wali kota) bukan yang paling
banyak diperebutkan, namun kajian
menunjukkan, loncatan perempuan
dari wakil bupati aktif dan pada Pilkada
2015 ini memilih maju sebagai bupati/
wali kota menandakan perempuan
telah menganggap penting arena politik
untuk memperjuangkan kepentingankepentingan perempuan. Posisi paling
tinggi dianggap perempuan paling
strategis untuk mengubah kebijakan bagi
para perempuan.
Sue Thomas seorang cendekiawan
pernah melontarkan lima alasan mengapa
perempuan perlu meningkatkan
partisipasinya dalam politik atau untuk
meningkatkan proporsi keterwakilannya
dalam jabatan politik (Thomas dan Wilcox
1998, dalam Bennion, 2001). Pertama,
kesempatan yang sama bagi kedua

jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,
untuk memangku jabatan politik bisa
meningkatkan legitimasi pemerintahan
demokratis yang mengklaim mewakili
semua warga negaranya. Kedua,
warga negara percaya bahwa semua
warganegara mempunyai kesempatan
yang sama untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan politik. Jika
hal ini dapat diwujudkan, maka tingkat
kepercayaan dan dukungan terhadap
pemerintah akan meningkat, dan
hal ini bisa membantu menciptakan
pemerintahan yang lebih stabil. Ketiga,
perempuan merupakan kelompok talenta
yang besar. Kemampuan, titik pandang,
dan ide-ide mereka dapat menguntungkan
masyarakat dengan melibatkan pemegang
jabatan laki-laki dan perempuan sekaligus.
Keempat, pemerintahan yang merangkul
pemimpin laki-laki dan perempuan
menyampaikan pesan kepada kaum muda
laki-laki dan perempuan, juga warga
negara dewasa dari semua kelompok
umur, bahwa dunia politik terbuka bagi
semua orang dan semua golongan, tidak
hanya sebagai wilayah eksklusif laki-laki.
Alasan ini didasarkan pada legitimasi,
stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya.
Kelima, alasan mengenai pentingnya

Apa yang terjadi dalam konteks keterlibatan
perempuan dalam politik, dalam Pilkada
sebenarnya juga telah sesuai dengan
semangat perjuangan para feminis yang
memperjuangkan keterlibatan perempuan
dalam demokrasi.

untuk memasukkan perempuan dalam
jajaran pemimpin politik dilandasi oleh
fakta bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai pengalaman hidup berbeda.
Dengan adanya perbedaan ini, laki-laki
dan perempuan bisa saling mengisi
dan menyempurnakan peran masingmasing. Secara khusus, pembagian tugas
berdasar jenis kelamin yang berkelanjutan
di tempat kerja maupun di rumah
dapat berubah menjadi cara tersendiri
untuk memandang usulan legislasi dan
agenda politik berbeda, karena jiwa
pengabdian, pemeliharaan, dan religiusitas
yang mereka miliki, diharapkan akan
memberikan cara yang berbeda dalam
kepemimpinan.
Dari gambaran tersebut dapat
dilihat, apa yang terjadi dalam konteks
keterlibatan perempuan dalam politik,
dalam Pilkada sebenarnya juga telah
sesuai dengan semangat perjuangan
para feminis yang memperjuangkan
keterlibatan perempuan dalam
demokrasi. Dalam sebuah tatanan good
governance sebagai konsekuensi dari
sistem demokrasi, maka keterlibatan
perempuan dalam pengambilan
keputusan merupakan hal yang wajib
diperhatikan. Dalam konteks pemilihan
Pilkada langsung, posisi perempuan untuk
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terlibat telah diberikan ruang. Meskipun
demikian, keterlibatannya memang
belum memenuhi prasyarat representasi
kuota seperti dalam level pemilu legislatif
sebanyak 30%. Ruang kompetisi yang
dibuka seluas-luasnya dalam proses
Pilkada ini adalah pertanda ruang
demokrasi bisa dimasuki perempuan
untuk dapat berkontestasi.
Namun tidak bisa dipungkiri seperti
terlihat pada grafik 12, kebanyakan
perempuan yang memiliki perspektif
pun tidak bisa dilepaskan dari lingkaran
sekitar kekuasaan dan penguasaan kapital.
Hampir sebagian besar perempuan yang
memiliki perspektif ini memiliki latar
belakang sebagai petahana atau penguasa
dari periode sebelumnya. Sejumlah calon
yang saat ini masih duduk pada kursi
kepala daerah maupun wakil kepala
daerah yang kemudian melanjutkan
jabatan untuk periode kedua. Selain
petahana, kandidat perempuan didominasi
oleh pengusaha dan legislatif yang juga
memiliki kedekatan dengan kekuasaan,
baik berupa ikatan perkawinan dan ikatan
darah. Ini menandakan bahwa saluransaluran yang memang telah dibuka dalam
ruang demokrasi bagi perempuan masih
menyisakan persoalan. Perempuan-
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perempuan ini ternyata masih harus
berusaha menembus tembok kekuasaan
yang masih tidak ramah bagi perempuan
yang tidak memiliki hubungan kedekatan
kekuasaan politik maupun modal
ekonomi. Kondisi ini jika terus menerus
terjadi membuka ruang terjadinya patron
klien bahkan oligarki politik yang lebih
kuat dalam proses demokratisasi politik di
tingkat lokal yang melibatkan perempuan
di arena kekuasaan. Tantangannya, bukan
tidak mungkin perempuan ini justru
nantinya tidak akan memperjuangkan
kepentingan politik perempuan namun
terjebak dalam lingkaran pragmatis
kekuasaan karena hubungan kedekatan
lingkaran kekuasaan (hubungan
kekeluargaan). Maka kemudian hal yang
harus dilakukan adalah memastikan
dan mengawal para perempuan ini
untuk tetap lurus pada isu yang dibawa.
Dengan demikian, pendidikan politik
bagi konstituen perempuan juga perlu
dilakukan untuk memastikan bahwa visi,
misi dan program tentang isu perempuan
benar-benar dilakukan dan dirasakan
langsung oleh konstituen perempuan
sebagai penerima manfaat. []

Bagian IV

Lingkar Kekuasaan di Sekitar
Calon Perempuan Peserta Pilkada
Serentak 2015

4.1. PEREMPUAN KANDIDAT &
KELOMPOK KEPENTINGAN

7,3% kandidat perempuan. Jumlah yang
masih sangat kecil.

Seperti disampaikan diawal tulisan ini
terdapat 121 kandidat perempuan
yang akan ikut memperebutkan suara
pemilih untuk memenangkan Pemilihan
Kepala Daerah serentak pertama pada
9 Desember 2015 mendatang. Di
antara mereka terdapat seorang calon
gubernur perempuan di Sulawesi Utara
di antara calon gubernur dan wakil
gubernur di sembilan Propinsi yang akan
menyelenggarakan Pilgub.

Dari 121 kandidat perempuan
sebagian besar tidak memiliki hubungan
kekerabatan dengan kepala daerah yakni
gubernur/wakil gubernur, wali kota/
wakil wali kota maupun bupati/wakil
bupati, baik yang sudah mantan maupun
yang masih menjabat, yaitu, sebanyak
91 orang (75,2%); 28 orang (23,1%)
memiliki hubungan kekerabatan dengan
kepala daerah dan 2 orang (1,7%) tidak
diketahui apakah memiliki atau tidak
memiliki hubungan kekerabatan dengan
kepala daerah.

Sementara pada tingkat kabupaten/
kota terdapat 120 kandidat perempuan
dengan rincian 8 perempuan calon wali
kota, 14 calon perempuan wakil wali
kota, 46 perempuan calon bupati dan
52 perempuan calon wakil bupati. Jika
dipersentasekan dari total kandidat yang
mengikuti Pilkada serentak 2015 yang
berjumlah 1656 kandidat, hanya terdapat

Grafik 13 dapat memberikan
petunjuk, lebih dari separuh kandidat
perempuan dalam Pilkada serentak
2015 tidak memiliki hubungan dengan
kelompok elit dominan pada tingkat lokal.
Sebanyak 23,1% atau 28 perempuan
memiliki hubungan dengan elit dominan,
dan sisanya 2 orang tidak diketahui. Grafik

Grafik 13
Pertalian Calon Perempuan
dalam Pilkada Serentak 2015
dengan Elit Dominan Lokal
N: 121

13 juga memberikan informasi, ke-28
perempuan yang memilliki kedekatan/
relasi dengan elit dominan terbagi dalam
(1) Ikatan perkawinan sebanyak 17;
(2) Pertalian darah (10) dan hubungan
kekerabatan 1 perempuan.

Dalam kajian ini, yang dimaksud
sebagai elit dominan adalah mantan
kepala daerah dan kepala daerah yang
masih aktif. Survey yang dilakukan oleh
Demos pada tahun 2003-2004 dan 2007
memasukkan kepala daerah sebagai

elit dominan yang berkepentingan atas
demokrasi (2004, 2009). Dua kali survey
Demos menunjukkan perkembangan
elit dominan dalam menggunakan,
memanfaatkan bahkan memonopoli
instrumen-instrumen demokrasi untuk
merebut kekuasaan dan kepentingan
ekonomi politik mereka.
Kajian ini menunjukkan ikatan
perkawinan yang dimaksud adalah ketika
calon perempuan adalah istri dari kepala
daerah baik yang masih aktif maupun
purna tugas. Sementara, pertalian darah
adalah hubungan calon perempuan baik
sebagai anak atau ibu dari kepala daerah
yang masih menjabat atau yang telah
berakhir masa kerjanya. Ada 1 perempuan
yang memiliki hubungan kekerabatan
dengan kapala daerah, kekerabatan yang
dimaksud dalam kajian ini adalah kakek,
nenek, bibi, paman dan keponakan.
Jika dilihat dari latar belakang
profesi atau pekerjaan calon perempuan

Grafik 14
Latar Belakang Calon Perempuan
dalam Pilkada Serentak 2015
N: 121
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Pilkada serentak 2015, terdapat empat
besar latar belakang profesi calon
perempuan peserta Pilkada serentak 2015
sebagaimana ditunjukkan pada grafik
14, yaitu: 27 kandidat (22,3%) berlatar
belakang legislatif, meliputi anggota
DPRD Kota/Kabupaten, anggota DPD RI
dan anggota DPR RI; 27 kandidat (22,3%)
berlatar belakang pengusaha; 21 kandidat
(17,4%) berlatar belakang petahana, dan
16 kandidat (13,2%) berlatar belakang
birokrat. Sisanya berlatar belakang ibu
rumah tangga 6 kandidat (5%), berlatar
belakang keahlian-keahlian yang spesifik
(profesional) seperti dokter dan advokat/
konsultan hukum ada 6 kandidat (5%),
berlatar belakang pendidik, seperti guru,
pengasuh pesantren dan dosen terdapat 8
kandidat (6,6%), dan 10 kandidat (8,3%)
berlatar belakang swasta.
Data pada grafik 14 memperlihatkan
dengan jelas bahwa perempuanperempuan yang terlibat sebagai kandidat
pada Pilkada serentak gelombang
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pertama 2015 sangat sedikit, bahkan
hampir tidak ada dari aktor-aktor
alternatif yang memiliki latar bekalang
dan konsentrasi terhadap perjuangan
demokratisasi. Mereka ini yang secara
konsisten mengampanyekan dan
mengadvokasi nalar dan kepentingankepentingan publik secara demokratis.
Sangat disayangkan, aktivis pro demokrasi
ini masih termarjinalisasi dan tereksklusi
dalam proses-proses politik formal seperti
Pilkada.
Justru sebagian besar dari kandidat
perempuan dalam Pilkada serentak
2015 berasal atau bagian dari kelompokkelompok sosial-ekonomi-politik
yang dianggap berseberangan, atau
paling tidak menghambat agendaagenda demokratisasi karena mereka
lebih mementingkan diri sendiri dan
kelompoknya untuk melindungi,
mendapatkan dan memperbesar
kepentingan-kepentingan ekonomi
dan kepentingan-kepentingan politik
mereka. Kelompok-kelompok ini meliputi
politisi parlemen, birokrat, pengusaha
dan petahana. Temuan kajian ini seakan
mengafirmasi penelitian-penelitian
sebelumnya tentang demokrasi pada level
lokal yang dimonopoli oleh kekuatankekuatan elit dominan lokal, terutama
jika mengaitkan isu-isu demokrasi dengan
kekuasaan.
Kondisi seperti uraian di atas
memperlihatkan “optimisme minimum”
jika data antara latar belakang dan
relasi calon perempuan dengan kepala
daerah atau elit lokal disilangkan seperti
tampak pada grafik 15. Sebagaimana
ditunjukan pada grafik 15, sebagian
besar calon perempuan tidak memiliki
hubungan dengan kepala daerah. Dari

121 perempuan kandidat, hanya 28
perempuan yang memiliki hubungan
dengan elit dominan, mereka berasal dari
hampir semua kategori latar belakang,
yaitu legislatif (12 orang), petahana (9
orang), birokrat (2 orang), swasta (2
orang), pengusaha (2 orang), pendidik (1
orang).
Jika dilihat lebih detil maka grafik
15 dapat menjelaskan sebagai berikut:
Calon perempuan dengan latar belakang
legislatif berjumlah 27 orang, dengan
12 orang atau 44% memiliki hubungan
dengan kepala daerah meliputi ikatan
perkawinan (7 orang) dan pertalian darah
(12 orang). Kategori dari latar belakang
petahana berjumlah 21 orang, dimana
9 perempuan diantaranya memiliki
hubungan dengan kepala daerah yaitu 4
perempuan masing-masing adalah istri
(ikatan perkawinan) atau anak (pertalian
darah) dengan kepala daerah, serta 1
kandidat perempuan adalah kerabat dekat
dari kepala daerah. Calon perempuan yang
berlatar belakang birokrat berjumlah 16
kandidat, dengan 3 diantaranya memiliki
ikatan perkawinan dengan kepala daerah.
Kategori pengusaha juga berjumlah 27
kandidat, namun sebagian besar tidak
memiliki pertalian apapun dengan kepala
daerah. Dari jumlah itu, hanya ada 2 orang
saja yang memiliki kedekatan dengan
kepala daerah yakni ikatan perkawinan.
Selain kelompok kategori yang telah
diuraikan di atas, kelompok kategori
yang memiliki hubungan kekerabatan
adalah latar belakang swasta sebanyak
2 orang berupa ikatan darah dan ikatan
perkawinan, serta pendidik 1 orang
dengan hubungan perkawinan.
Menarik jika mencermati kategori
profesional, seperti dokter dan advokat/

Grafik 15
Latar Belakang Calon Perempuan Berdasarkan
Hubungan Kekerabatan dengan Elit Dominan
N: 121

konsultan hukum, dari total 6 orang
kandidat tidak ada yang memiliki
hubungan apapun dengan kepala daerah.
Kategori terakhir adalah ibu rumah tangga
juga demikian, keseluruhan kandidat
tidak memiliki memiliki hubungan dengan
kepala daerah sementara 2 kandidat tidak
diketahui.
Data pada grafik 15 terlihat
menggembirakan karena sebagian
besar calon perempuan peserta Pilkada
serentak gelombang pertama 2015 adalah
aktor-aktor baru di luar elit dominan
lokal kepala daerah atau tidak memiliki
hubungan dengan mereka disebabkan
pertalian darah, ikatan perkawinan
maupun hubungan kekeraban. Hal
tersebut menimbulkan optimisme, meski
minimum, ditengah-tengah demokratisasi
yang bercorak elitis dan oligarkis (Demos,
2005, 2009, SATUNAMA, 2013).
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Optimisme ini dikarenakan
sebagian besar (75%) atau 91 kandidat
perempuan dalam Pilkada serentak 2015
tidak terafiliasi pada elit dominan lokal,
kepala daerah. Karena jika para kandidat
perempuan dalam Pilkada serentak 2015
memiliki pertautan dengan kepala daerah,
berpotensi memunculkan dinasti politik,
klan politik keluarga, kepentingan bisnis
keluarga melalui kebijakan-kebijakan
pemerintah, dll pada tingkat lokal yang
banyak terjadi di beberapa daerah di
Indonesia. Hal lain dari fenomena calon
perempuan dalam Pilkada serentak 2015
adalah mereka melonggarkan patriarkisme
politik pada level lokal. Minimum karena
meski tidak terafiliasi pada kepala daerah
sebagai elit dominan lokal, mereka para
kandidat perempuan tersebut berlatar
belakang kelompok sosial-ekonomipolitik yang dianggap memperlambat
demokratisasi pada level lokal.

Bagian V

Calon Perempuan dalam Pilkada
Serentak 2015:
Ruang Demokrasi Pada Tingkat
Lokal

5.1. PENGANTAR
Pilkada adalah wujud formalisme
demokrasi untuk mencapai kekuasaan
di tingkat lokal. Melihat Pilkada sebagai
mekanisme formal merebut kekuasaan
dalam konteks demokrasi lokal sangat
penting dilakukan. Dalam sistem
demokrasi yang dianut di Indonesia,
Pilkada merupakan jalan syah dan absah
bagi setiap warga negara untuk memilih
dan dipilih sebagai kepala daerah.
Prosedur dan mekanisme demokrasi
harus dipenuhi jika seorang calon kandidat
akan mencalonkan diri dalam Pilkada.
Sebagai wujud formalisasi demokrasi
untuk pertama kalinya, Pilkada secara
langsung diselenggarakan pada tahun
2005 setelah diundangkannya UU. No.32/
tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Persoalan Pilkada menjadi satu di
antara indikator regresi-stagnasi-progresi

demokratisasi di Indonesia. Sehingga pada
tahun 2014 setelah melalui drama politik
yang sangat menyita perhatian publik
tentang pengundangan UU. No. 22/2014
yang mengembalikan pemilihan kepala
daerah (gubernur, bupati, wali kota)
kepada DPRD yang sebelumnya dipilih
langsung oleh rakyat, di penghujung
masa pemerintahannya Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menerbitkan 2
(dua) Perppu untuk membatalkan UU
Pilkada tidak langsung. Pertama, Perppu
No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
gubernur, bupati dan wali kota yang
mencabut UU No. 22 tahun 2014 yang
mengatur pemilihan Kepala Daerah tidak
langsung oleh DPRD. Kedua, Perppu No.
2 tahun 2014 tentang perubahan UU No
23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah yang isinya menghapus tugas
dan wewenang DPRD untuk memilih
Kepala Daerah. Kedua Perppu diterbitkan
oleh SBY karena penolakan publik yang
massif dan luas atas UU. 22/2014 yang

Oleh banyak pengkaji demokrasi
Indonesia, Pilkada langsung dianggap
sebagai lompatan demokratik
dengan hasil-hasil dramatis
yang menghasilkan pergantian
kepemimpinan pada tingkat lokal.

menganulir Pilkada langsung. Di masa
Presiden Jokowi Perppu No. 1/2014
ditetapkan menjadi UU No. 1/tahun
2015 yang menimbulkan dinamika
politik di Parlemen dengan klimak
pada ditetapkannya Undang-undang
No. 8/2015 tentang Perubahan UU.
No.1/2015 tentang Penetapan PERPPU
No.1/2014 tentang Pemilihan gubernur,
bupati dan wali kota. UU. No.8/2015 ini
adalah Undang-undang yang menjadi
payung hukum penyelenggaraan Pilkada
serentak gelombang pertama pada tahun
2015 ini.
Oleh banyak pengkaji demokrasi
Indonesia, Pilkada langsung dianggap
sebagai lompatan demokratik dengan
hasil-hasil dramatis yang menghasilkan
pergantian kepemimpinan pada tingkat
lokal. Julia Suryakusuma (2014) mencatat
dari 219 Pilkada yang diselenggarakan
sepanjang tahun 2005 menghasilkan
pergantian kepala daerah sebanyak 40%.
Sayangnya, Julia menjelaskan bahwa “elit
baru” yang tak sepenuhnya baru ini adalah
“orang lama” Orde Baru yang sebelumnya
sempat tiarap. Mereka ini merupakan
orang-orang lama yang berhasil comeback
merebut kekuasaan dengan menggunakan
demokrasi elektoral.
Jadi, sesungguhnya jika dilihat lebih
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dalam pergantian kepemimpinan kepala
daerah tidak memiliki arti yang signifikan
bagi demokrasi yang lebih substantif
pada tingkat lokal. Klinden (2014)
menyimpulkan bahwa demokratisasi di
Indonesia menimbulkan politik patronase
pada tingkat provinsial. Edward Aspinal
dan Mada Sukmajati (2015) menyatakan
hal yang serupa. Studi mereka di
beberapa kabupaten/kota terhadap
kandidat calon legislatif pada pemilu
2014 memperlihatkan bahwa para calon
legislatif terjebak dalam politik patronase
klientelistik. Dua kali Survey Demos
(2003-2004 dan 2007) dan Survey
SATUNAMA (2013) memperlihatkan
hal yang kurang lebih sama bahwa
demokratisasi pada level lokal diokupasi
dan dimonopoli oleh elit dominan. Mereka
ini tidak hanya memiliki kemampuan akses
terhadap negara, akan tetapi memiliki
basis sosial yang kuat. Dalam oligarkisme
demokrasi dan politik patron-klien ini
di manakah keberadaan perempuan,
terutama dalam politik. Julia Suryakusuma
berargumen, selepas dari kungkungan
rejim militerisme kursif, perempuan
masuk ke dalam kendali primodialisme
lokal yang berbasis pada suku/agama.
Kajian ini melihat perempuan,
khususnya dalam Pilkada serentak, dan
umumnya pada demokratisasi pada
tingkat lokal. Peluang mana yang bisa
mereka gunakan dan maksimalkan
dalam merebut hak-hak politik mereka
sebagai warga negara, termasuk
juga dalam mencalonkan diri sebagai
kandidat kepala daerah. Tantangan apa
yang mereka hadapi di dalam kuatnya
patriarkisme politik pada tingkat lokal dan
struktur kesempatan mana yang mereka
manfaatkan untuk mencapai tujuan-
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tujuan politik mereka dalam konteks
Pilkada.
UU. No. 8/2015 mengatur dua
jalur pendaftaran untuk mencalonkan
diri sebagai kepala daerah, yaitu; 1)
diusung oleh partai politik atau gabungan
partai politk, 2) jalur perseorangan/
independen. KPU sebagai penyelenggara
Pilkada sudah menerbitkan PKPU untuk
mengatur pelaksanaan teknis Pilkada
2015. Persyaratan pada jalur independen/
perseorangan makin memberatkan bagi
kandidat-kandidat di luar partai politik.
Kajian ini menemukan bahwa kedua jalur
pendaftaran digunakan oleh kandidat
calon perempuan Pilkada 2015 seperti
diilustrasikan pada bagian grafik 5 bagian
dua.
Grafik 5 pada bab sebelumnya
menunjukkan, dari 121 kandidat
perempuan calon Pilkada serentak 2015
terdapat 104 (85,9%) kandidat diusung
oleh partai politik dan 17 (14,1%)
kandidat yang mencalonkan diri dari
jalur perseorangan atau independen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa
partai politik menjadi pilihan sebagian
besar calon perempuan untuk ikut serta
memperebutkan kursi kepala daerah
dibandingkan jalur perseorangan/
independen. Partai politik masih menjadi
pilihan pertama dalam kontestasi
perebutan kekuasaan pada tingkat lokal.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apa
yang bisa dipahami bagi demokratisasi
lokal, terutama intra- party democracy.
Pada bagian mana dari pengembangan
demokrasi di internal partai yang harus
diperkuat? Jawaban atas pertanyaan
tersebut bisa dimulai dengan mengenali
budaya politik masyarakat luas yang
masih menganggap bahwa politik adalah

domain publik, dan itu berarti wilayah lakilaki. Hal ini menjalar pada patriarkisme
politik di tubuh partai politik. Karena
partai politik menjadi pilihan terbesar
kandidat perempuan dalam kasus Pilkada
serentak 2015, maka partai politik harus
mengembangkan model rekrutmen,
kaderisasi dan pendidikan politik yang
inklusif bagi perempuan. Partai politik
perlu mengembangkan model (prosedur
dan mekanisme) kandidasi yang inklusif
bagi perempuan.
Selain fungsi representasi, rekrutmen
dan membentuk pemerintahan, satu
di antara fungsi partai politik adalah
kandidasi. Kandidasi merupakan
proses memilih person-person untuk di
tempatkan pada posisi-posisi tertentu
baik di pemilu maupun di internal partai
politik. Kandidasi berbeda dan memiliki
jangkauan lebih komprehensif dan luas
ketimbang hanya urusan rekrutmen
calon legislatif dan eksekutif. Titik
tekan kandidasi pada pertanyaan siapa
di antara mereka, baik perempuan
dan laki-laki, dapat mengajukan diri
sebagai kandidat di dalam internal partai
(Hazan and Rahat, 2006: 109, 111).
Partai politik dapat menentukan proses
dan mekanisme kandidasinya bersifat
terbuka dan tertutup secara kontinum,
atau terbuka pada sebagian dan tertutup
pada bagian yang lain dari keseluruhan
proses kandidasi. Pada bagian ini menjadi
kelihatan fungsi partai politik sangat
penting di dalam menentukan kandidat.

5.2. MAKSIMALISASI
PEMANFAATAN RUANG
DEMOKRASI BAGI
PEREMPUAN
Setiap akan digelar Pilkada biasanya
kasak kusuk pembicaraan politik terjadi
di sekitaran siapa calonnya, siapa
berpasangan dengan siapa, dari partai
politik mana, koalisi antara siapa. Platform
urusan belakangan. Setiap dealing
politik dalam Pilkada hal yang biasanya
dinegoisasikan oleh partai politik dan
atau pasangan calon adalah soal posisi.
Apakah posisi mereka sebagai calon
bupati atau wakil bupati, sebagai calon
wali kota atau wakil wali kota, sebagai
gubernur atau wakil gubernur merupakan
materi komunikasi, lobby dan negoisasi
politik di antara aktor-aktor yang terlibat
dalam Pilkada. Banyak faktor yang
diperhitungkan dalam menentukan posisi
ini, pertama, kemampuan ekonomi, yang
biasanya terkait dengan kemampuan
pembiayaan kampanye dan pemenangan,
kedua, kekuatan kursi di parlemen/
DPRD, ketiga, kekuatan jaringan sosial
dan dukungan masyarakat, dan keempat,
pengalaman dalam pemerintahan.
Kegagalan komunikasi dan lobby
untuk membangun kompromi dalam
menentukan posisi antara aktor-aktor
yang terlibat dalam Pilkada menyebabkan
koalisi partai politik yang hendak
dibangun bisa juga gagal.
Grafik 16 menunjukan, dari total
121 kandidat perempuan di Pilkada
serentak 2015, sejumlah 104 (85,9%)
diusung oleh partai politik dan 17 (14,9%)
kandidat dari jalur perseorangan memiliki
posisi yang berbeda, baik bupati, wakil
bupati, wali kota dan wakil wali kota. 104
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kandidat yang dicalonkan partai politik
atau gabungan partai politik terdiri 42
orang (34,7%) kandidat sebagai calon
bupati, 43 orang (35,5%) kandidat
sebagai calon wakil bupati, 6 orang
(5%) kandidat sebagai calon wali kota,
12 (9,9%) kandidat sebagai calon wakil
wali kota dan 1 orang (0,8%) sebagai
gubernur. Sementara kandidat perempuan
dari jalur perseorangan/independen yang
berjumlah 17 kandidat terdiri dari 4 orang
(19%) sebagai calon bupati, 9 orang
(42,9%) kandidat sebagai calon wali kota
dan wakil wali kota, 2 orang (9,9%).
Pada bagian awal, khusunya
grafik 6 tentang Perimbangan Partai
Politik Pengusung Calon Perempuan,
memperlihatkan, PDIP merupakan
partai politik pengusung terbanyak
pertama kandidat perempuan dalam
Pilkada serentak 2015, yaitu sebanyak
47 kandidat perempuan. Berada di
posisi kedua, di belakang PDIP diikuti
oleh Partai GERINDRA. Partai besutan
Mantan Jenderal Kopassus, Prabowo, ini
mengusung 38 kandidat perempuan.
Berikutnya terdapat Partai Demokrat
yang mengusung 29 kandidat perempuan,
yang diikuti oleh Partai HANURA 27
perempuan, dan PAN dengan jumlah
29 kandidat perempuan. Sebelum
Partai Demokrat, HANURA dan PAN,
bertengger diurutan ketiga partai politik
pengusung terbanyak adalah partai
besutan pemilik Metro TV, Surya Paloh,
yaitu Partai NASDEM. Pada Pilkada
serentak gelombang pertama 2015 ini,
partai NASDEM mengusung 36 kandidat
perempuan. Berikutnya secara berurutan
PKB dan PKS mengusung 21 kandidat
perempuan. Partai Golkar mengusung
18 kandidat perempuan, PBB dan PKPI
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Grafik 16
Posisi Calon Perempuan dalam Pilkada
Serentak 2015 dari Partai Politik dan Jalur
Perseorangan/Independen
N: 121

mengusung 11 kandidat perempuan
dan terakhir partai yang paling sedikit
mengusung kandidat perempuan adalah
PPP, yaitu 8 kandidat perempuan.
Memperhatikan data-data
yang ditunjukkan pada grafik-grafik
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
bahwa, perempuan tidak lagi menjadi
kelompok yang tersisihkan di dalam
proses-proses politik formal, seperti
Pilkada. Ditengah-tengah patriakisme
politik yang membudaya lama dalam
masyarakat, perempuan lambat laun
merebut ruang-ruang politik yang
sebelumnya menjadi domain dan privelege
laki-laki. Perempuan terus bergerak
memantapkan diri mereka sejajar dengan
laki-laki di berbagai sektor. Inilah salah
satu kemajuan pergerakan perempuan di
era demokratisasi.

Meskipun masih kecil (7,3%)
dari total jumlah kontestan Pilkada,
perempuan sudah berhasil menggunakan
struktur kesempatan yang ada bagi
terpenuhinya hak-hak politik mereka,
secara khusus, dan bagi pengembangan
demokrasi pada tingkat lokal secara
umum. Dilihat dari partai politik
pengusung baik yang lolos parliamentary
threshold maupun yang tidak perempuan
menampilkan diri sebagai aktor politik
yang patut mendapat tempat dalam
hajatan formal demokrasi lokal, Pilkada.
Perempuan juga berhasil memanfaatkan
struktur kesempatan yang dibuka oleh
UU. No.8/2015 dengan mencalonkan
diri dari jalur perseorangan, Tak pelak
jika disimpulkan bahwa Pilkada langsung
serentak 2015 adalah ruang demokrasi
bagi perempuan-perempuan Indonesia.

Bagian VI

Perempuan-Perempuan Terpilih di
Pilkada Serentak 2015

Bagian VI adalah bab tambahan
dari kajian tentang Perempuan di Pilkada
Serentak 2015: Perspektif dan Lingkar
Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan
Peserta Pilkada yang dilakukan selama
1,5 bulan Oktober-November 2015.
Penambahan bab ini dimaksudkan agar
hasil Pilkada Serentak 2015 yang telah
digelar pada 9 Desember 2015 menjadi
kesatuan dalam laporan ini, sehingga
publik dapat membaca secara utuh
laporan kajian baik sebelum dan sesudah
dilaksanakannya Pilkada serentak 2015.
Bagian ini akan memaparkan halhal sebagai berikut: (1) Persentase
antara calon dan keterpilihan perempuan
sebagai kepala daerah; (2) pesebaran
wilayah keterpilihan perempuan di
Pilkada Serentak 2015; (3) Posisi calon
perempuan terpilih; (4) Latar belakang
perempuan kepala daerah terpilih; (5)
Dukungan partai VS lalur perseorangan
perempuan kepala daerah terpilih; (6)
Hubungan perempuan terpilh dengan

elit dominan; (7) Posisi dan perspektif
perempuan kepala daerah terpilih.
Pada 9 Desember 2015 Pilkada
Serentak pertama yang seharusnya
dilakukan di 9 provinsi dan 260 kab/
kota, akhirnya hanya dilaksanakan di 8
provinsi dan 256 kab/kota. Ada 5 daerah
yang ditunda proses pemilihan kepala
daerahnya, yaitu Provinsi Kalimantan
Tengah, Kab Fak-Fak, Kabupaten
Simalungun, Kota Pematangsiantar
dan Kota Manado. KPU kemudian
melaksanakan Pilkada susulan bagi 5
daerah tersebut pada rentang JanuariMaret 2016. Keseluruhan hasil Pilkada
sudah diketahui dan secara resmi telah
disahkan oleh Komisi Penyelenggara
Pemilu.
Seperti ditunjukkan pada Grafik 17,
dari 121 perempuan yang mencalonkan
diri pada Pilkada Serentak 2015 lalu,
sebanyak 47 perempuan atau 38,8 persen
terpilih menjadi kepala/wakil daerah baik

Grafik 17
Persentase Antara Calon dan Keterpilihan Perempuan Kepala Daerah
N: 121

sebagai bupati, wakil bupati, wali kota dan
wakil wali kota.
Data pada grafik 17 cukup
menggembirakan, hampir 40%
perempuan yang mencalonkan diri dalam
Pilkada 2015 terpilih. Pertanyaanya
adalah, pada posisi apa keterpilihan
mereka. Grafik 18 menunjukkan data
yang bisa dibaca sebagai berikut,

bupati menempati posisi pertama, dari
46 perempuan yang mencalonkan
diri, hampir separuhnya terpilih (22
perempuan). Posisi kedua adalah wali
kota dengan 3 perempuan terpilih dari
8 wali kota yang ikut serta bertarung
dalam Pilkada 2015. Ketiga wali kota
tersebut berasal dari Kota SurabayaJawa Timur, Kota Bontang-Kalimantan

Grafik 18
Posisi Keterpilihan Perempuan di Pilkada
Serentak 2015
N: 121

Tabel 2
Pesebaran Wilayah Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Perempuan Terpilih
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No

Wilayah

No

Wilayah

1

Kab. Banggai Laut - Sulawesi
Tengah

24

Kab. Lamongan –Jawa Timur

2

Kab. Batanghari – Jambi

25

Kab. Lampung Timur Lampung

3

Kab. Bima - Nusa Tenggara
Barat

26

Kab. Luwu Utara – Sulawesi
Selatan

4

Kab. Grobogan - Jawa
Tengah

27

Kab. Manggarai Barat - NTT

5

Kab. Gunung Kidul – DIY

28

Kab. Minahasa Selatan –
Sulawesi Utara
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No

Wilayah

No

6

Kab. Indramayu - Jawa Barat

29

Kab. Minahasa Utara –
Sulawesi Utara

7

Kab. Jember - Jawa Timur

30

Kab. Musi Rawas – Sumatera
Selatan

8

Kab. Karangasem – Bali

31

Kab. Natuna – Kepulaun Riau

9

Kab. Karawang – Jawa Barat

32

Kab. Nunukan – Kalimantan
Utara

10

Kab. Karo – Sumatera Utara

33

Kab. Pandeglang – Jawa Barat

11

Kab. Kaur – Bengkulu

34

Kab. Pekalongan – Jawa Timur

12

Kab. Kediri – Jawa Timur

35

Kab. Pesisir Barat - Lampung

13

Kab. Kendal – Jawa Tengah

36

Kab. Purbalingga – Jawa
Tengah

14

Kab. Kepahiang - Bengkulu

37

Kab. Purworejo Jawa Tengah

15

Kab. Klaten – Jawa Tengah

38

Kab. Sambas – Kalimantan
Barat

16

Kab. Kolaka Timur – Sulawesi
Tenggara

39

Kab. Seram Bagian Timur Maluku

17

Kota Bontang – Kalimantan
Timur

40

Kab. Serang - Banten

18

Kota Magelang – Jawa
Tengah

41

Kab. Sigi – Sulawesi Tengah

19

Kota Semarang – Jawa
Tengah

42

Kab. Simalungun – Sumatera
Utara

20

Kota Surabaya – Jawa Timur

43

Kab. Sleman - DIY

21

Kota Tangerang Selatan Banten

44

Kab. Sragen – Jawa Tengah

22

Kota Tomohon – Sulawesi
Utara

45

Kab. Tabanan – Bali

23

Kutai Kertanegara –
Kalimantan Timur

46

Kab. Wakatobi – Sulawesi
Tenggara

Timur dan dan Kota Tangerang SelatanBanten. Ketiga perempuan yang terpilih
tersebut 2 diantaranya yaitu Kota
Surabaya dan Tangerang Selatan adalah

Wilayah

petahana, sementara Wali Kota Bontang
adalah anggota DPR RI yang maju dari
jalur perseorangan. Sementara itu, dari
52 perempuan calon wakil bupati, 19

diantaranya terpilih. Calon wakil wali
kota hanya 21,4% keterpilihan, atau
3 perempuan saja dari 14 kandidat
perempuan. Dalam Pilkada Serentak
kali ini, hanya ada 1 calon gubernur dari
Sulawesi Utara, namun hasil perhitungan
suara KPU Provinsi Sulawesi Utara
menunjukkan, Maya Rumantir, calon
gubernur yang diusung partai Demokrat
dan Gerindra ini memperoleh suara
terendah dibandingkan 2 pasangan calon
lainnya.
Seperti sudah disinggung
sebelumnya dalam kajian ini, kelompok
dengan modal sosial, politik dan finansial
besar adalah yang paling memungkinkan
memenangi Pemilukada. Hasil Pemilukada
seperti ditunjukkan dalam grafik 19
mengkonfirmasi hal tersebut, lebih dari
¾ (83%) atau 39 perempuan dari 47
perempuan yang terpilih berlatar belakang
petahana (13 perempuan), legislatif (12

Grafik 19
Latar Belakang Wakil dan Kepala Daerah Perempuan Terpilih

N: 47
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perempuan) dan pengusaha dan birokrat
masing-masing 7 perempuan. Sisanya
hanya 7 persen atau 8 orang adalah
perempuan yang bekerja di sektor swasta
(4 perempuan), ibu rumah tangga dan
profesional masing-masing 2 orang.
Kajian ini secara tajam melihat,
dari 47 perempuan dengan latar
belakang seperti ditunjukkan pada
grafik 19, sejumlah 15 perempuan
(32%) memiliki hubungan dengan elit
dominan, yaitu mantan kepala daerah
atau yang saat itu masih aktif namun
segera mengakhiri masa tugasnya. Dari
13 perempuan petahana, 6 diantaranya
memiliki hubungan dengan elit dominan
berupa ikatan darah (3 perempuan),
ikatan perkawinan (2 perempuan)
dan 1 hubungan kekerabatan. Dari
latar belakang legislatif berjumlah 12
perempuan, 5 diantaranya memiliki
hubungan dengan elit dominan yaitu
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Grafik 20
Latar Belakang Wakil/Kepala Daerah dan Hu
bungannya dengan Elit Dominan

N: 47

ikatan perkawinan (4 perempuan) dan
pertalian darah 1 perempuan. Sementara
itu, ada 1 perempuan dari kalangan
birokrat yang adalah istri dari bupati
Pekalongan yang masih aktif namun
telah dua kali menjabat. Dari kalangan
pengusaha, ada 2 orang yang memiliki
hubungan perkawinan dengan bupati
sebelumnya, yakni Kediri dan Klaten.
Seperti banyak diberitakan, media di
Kediri dua istri bupati Sutrisno, yang
saat itu masih menjabat, namun tidak
bisa mencalonkan lagi ikut bertarung
dalam pilkada serentak 2015. Istri
pertama Haryanti yang adalah pengusaha
terpilih sebagai bupati mengalahkan istri
keduanya Nurlaila. Sementara itu wakil
bupati Klaten, adalah seorang pengusaha

yang juga istri dari Bupati Klaten yang
masih menjabat.
Ada 47 perempuan terpilih sebagai
wakil dan kepala daerah di Pilkada 2015
yang tersebar di 46 kab/kota di 22
provinsi. Dari 47 perempuan itu, sebanyak
15 perempuan memiliki hubungan
dengan kepala daerah sebelumnya atau
yang saat Pilkada masih aktif seperti
ditunjukkan pada grafik 20. Kabupaten
Klaten adalah contoh paling vulgar proses
demokrasi yang tidak sehat. Klaten
adalah satunya-satunya daerah wakil dan
kepala daerahnya adalah perempuan. Dua
srikandi, julukan yang sering disematkan
pada keduanya, saat itu adalah wakil
bupati Klaten aktif yang mencalonkan diri
menjadi bupati, berpasangan dengan istri

Grafik 21
Perspektif Perempuan dan Posisi Kepala Daerah
Terpilih
N: 47

bupati Klaten yang habis masa tugasnya.
Kajian ini juga memperlihatkan, Sri Hartini,
calon bupati Klaten atau yang terpilih
sebagai bupati adalah istri dari almarhum
Haryanto Wibowo, Mantan Bupati Klaten.
Itu artinya, selama hampir 20 tahun
kekuasaan politik di kabupaten Klaten
hanya berputar diantara dua keluarga
tersebut yang hari ini kembali menjadi
pasangan kepala daerah di Klaten. Di satu
sisi, gerakan perempuan patut bangga,
karena perempuan telah mematahkan
patriarki politik, banyak perempuan telah
berkiprah dalam dunia politik, namun
di sisi lain data kajian ini memperlihat,
kekuasaan politik hanya berpusat pada
segelintir elit politik. Dalam kondisi ini,
sulit terjadi regenerasi politik yang sehat.
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Data terakhir menggambarkan
perspektif perempuan dari kandidat
perempuan yang terpilih sebagai wakil/
kepala daerah di 46 kab/kota dan 22
provinsi. Grafik 21 menunjukkan dari
47 perempuan yang terpilih, hampir
semuanya atau 70% (33 perempuan)
memiliki perspektif perempuan. Secara
berturut, bupati adalah yang paling
banyak perspektif perempuannya
(16 perempuan), disusul wakil bupati
dengan 14 perempuan, wakil wali kota 2
perempuan dan 1 wali kota perempuan.
Hanya ada 13 perempuan wakil/
kepala daerah yang tidak berperspektif
perempuan. Dalam kajian ini, perspektif
perempuan yang dimaksud adalah ketika
visi misi dan program dari kandidat
perempuan memuat program/kerja-kerja
yang diperuntukkan bagi perempuan
secara khusus.
Meski tidak semua perempuan
terpilih memiliki perspektif perempuan,
namun kajian menunjukkan hampir
semua perempuan terpilih telah memiliki
perspektif perempuan dalam visi, misi
dan program yang dikampanyekan. Oleh
karena itu, menjadi tugas kita bersama
mengawal perempuan kepala daerah
terpilih, agar senantiasa partisipatif
menjaring aspirasi warga, khususnya pada
soal-soal perempuan, mendorongkannya
menjadi program atau kebijakan yang
sungguh-sungguh mengakomodir
kepentingan perempuan dan warga, demi
tegaknya keadilan dan kesejahteraan
seluruh warga. []

Di satu sisi, gerakan
perempuan patut bangga,
karena perempuan telah
mematahkan patriarki politik,
banyak perempuan telah
berkiprah dalam dunia politik,
namun di sisi lain data kajian
ini memperlihat, kekuasaan
politik hanya berpusat pada
segelintir elit politik.

Bagian VII

Kesimpulan dan
Rekomendasi

7.1. KESIMPULAN
Dari data-data yang telah dipaparkan
pada bagian 2-5, kesimpulan yang dapat
diambil dari kajian Perempuan di Pilkada
Serentak 2015 adalah sebagai berikut:
1. Jumlah perempuan yang
menjadi kandidat dalam Pilkada
serentak 2015 masih sangat
kecil, hanya 7,3% atau 121
perempuan saja dari total
keseluruhan kandidat sejumlah
1656 orang. Meski jumlah
perempuan dalam kontestasi
Pilkada sangat rendah, namun
kehadiran mereka menunjukkan
wilayah publik/politik yang
selama ini menjadi domain
laki-laki, sekarang telah menjadi
pilihan politik perempuan untuk
memperjuangkan agendaagendanya.
2. Separuh dari kandidat

perempuan dalam kajian adalah
mereka yang saat ini menjadi
wakil kepala daerah yang
kemudian maju sebagai kepala
daerah. Ini menunjukkan bahwa
perempuan tidak mengalami
stagnasi politik, yang berpuas
hanya pada posisi wakil
kepala daerah. Artinya, selain
perempuan memiliki dukungan
politik, mereka juga meyakini
bahwa kepala daerah adalah
posisi strategis bagi pengambilan
dan penentuan kebijakan di
tingkat lokal. Kesimpulan ini
diperkuat oleh hasil kajian yang
menunjukan kategori isu politik,
yaitu mendorong kepemimpinan
perempuan menjadi isu yang
paling banyak ditemukan dalam
visi misi dan program kandidat
perempuan.
3. Lebih dari separuh atau
sejumlah 69 perempuan

(57%) dari keseluruhan
kandidat perempuan, memiliki
perspektif perempuan dalam
kategori isu beragam, politik,
ekonomi, pendidikan, sosial
dan kesehatan. Kondisi ini
cukup menggembirakan di
tengah masih banyaknya
persoalan perempuan
yang luput dari perhatian
pengambil kebijakan termasuk
kepala daerah. Keberadaan
kepala daerah perempuan
yang memiliki perspektif
perempuan diharapkan mampu
menghasilkan berbagai kebijakan
yang mengedepankan solusi
bagi perbaikan kualitas hidup
perempuan pada khususnya dan
warga pada umumnya.
4. Dari 121 perempuan calon
peserta Pilkada serentak 2015,
kurang dari seperempatnya
atau 29 perempuan saja yang

memiliki kedekatan dengan elit
dominan, yang dalam kajian ini
elit dominan dimengerti sebagai
mantan kepala daerah atau
kepala daerah yang saat ini masih
aktif. Fakta ini menujukkan
bahwa ruang politik saat ini
memberi peluang bagi kelompok
perempuan di luar elit dominan.
Kondisi ini memberi angin
segar bagi proses demokratisasi
di tingkat lokal, karena
kepemimpinan kepala daerah
tidak termonopoli oleh satu
kelompok atau keluarga saja.
5. Patut menjadi perhatian dalam
kajian ini, meski perempuan
telah memanfaatkan ruang
politik melalui perebutan
kursi kepala daerah, namun
sebagian dari mereka masih
saja didominasi oleh petahana,
legislatif, pengusaha dan
birokrat. Kelompok ini kita tahu

adalah mereka yang memiliki
akses kekuasaan, modal cukup
dan popularitas tinggi. Dengan
demikian kandidat perempuan
di Pilkada serentak 2015 belum
lahir dari kelompok-kelompok
atau aktor-aktor alternatif.
6. Ada 9% atau 11 kandidat
perempuan yang tidak diketahui
perspektif perempuannya, dan
ada 2 kandidat perempuan yang
tidak teridentifikasi apakah
memiliki hubungan kekerabatan
dengan elit dominan. Hal ini
dikarenakan minimnya informasi
yang tersedia baik di KPU
maupun di situs-situs yang
tersedia di internet.
7. Ada 121 perempuan yang
mencalonkan diri, sebanyak
38,8% atau 47 perempuan
terpilih sebagai wakil dan kepala
daerah yang tersebar di 6
kota dan 40 kabupaten. Ke-47
perempuan tersebut menduduki
bupati sebanyak 22 perempuan,
wakil bupati 19 perempuan wakil
walikota dan wali kota masingmasing 3 perempuan.
8. Lebih dari ¾ atau 39
perempuan dari 47 perempuan
yang terpilih berasal dari latar
belakang yang secara finansial
dan modal sosial memungkinkan
atau memudahkan mereka
terpilih, yaitu 13 perempuan
adalah petahana, 12 perempuan
dari kalangan legislatif serta 7
perempuan masing-masing dari
birokrat dan pengusaha. Kajian
secara lebih detil menemukan,
dari 39 perempuan yang
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terpilih dari 4 kategori di atas
(pengusaha, petahana, birokrat
dan legislatif), sebanyak 14
perempuan memiliki kedekatan
dengan elit dominan, meliputi
4 perempuan memilki pertalian
darah dengan elit dominan,
9 perempuan adalah istri dari
kepala daerah yang masih
aktif atau purna tugas (ikatan
perkawinan) dan 1 memiliki
hubungan kekerabatan dengan
elit dominan.
9. Ketiga, lebih dari separuh atau
33 perempuan yang terpilih
memiliki perspektif perempuan
dengan beragam isu yaitu,
politik, kesehatan, sosial,
ekonomi, pendidikan.

7.2. REKOMENDASI
1. Affirmative action bagi
perempuan di dalam pemilihan
kepala daerah baik melalui
peraturan perundang-undangan,
peraturan KPU atau peraturan
dari partai politik.
2. Partai politik mengembangkan
sistem rekrutmen dan kandidasi
yang semakin inklusif bagi
perempuan.
3. Mengembangkan pendidikan
politik bagi politisi perempuan
dalam kerangka memperkuat
kapasitas politik perempuan
dan mendorong perspektif
perempuan kepala daerah.
4. Melakukan penelitian-penelitian
lanjutan untuk memperdalam
hasil temuan, termasuk
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penelitian pada kandidat
perempuan yang terpilih sebagai
kepala daerah. Hasil penelitian
akan memberi penjelasan
faktor apa yang memengaruhi
keterpilihan mereka.
5. Mendorong aktor-aktor
alternatif perempuan untuk
menggunakan struktur
kesempatan pada tingkat lokal
dalam proses politik formal.
6. Mendorong KPU RI menyedikan
informasi yang mudah diakses
tentang calon kandidat kepala
daerah untuk memudahkan
publik melakukan tracking pada
calon kepala daerah.
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