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Terbukanya sistem demokrasi secara luas di Indonesia memberikan 
kesempatan yang baik bagi perkembangan perpolitikan bangsa. Salah satu indikator 
berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk mengukur tingkat 
partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah adanya keterlibatan warga negara 
untuk turut berpartisipasi di dalam pemilu.  

Sehingga keterlibatan warga negara menjadi suatu syarat mutlak bagi sebuah 
bangsa yang ingin membangun dengan konsep demokrasi. Keterlibatan warga negara 
disini dimaknai sebagai keterlibatan yang menyeluruh tanpa membedakan jenis 
kelamin baik laki-laki maupun perempuan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk partisipasi 
politik perempuan di Kota Semarang?, (2) Apa motif  partisipasi politik perempuan di 
Kota Semarang?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bentuk partisipasi 
politik perempuan di Kota Semarang, (2) Untuk mengetahui motif-motif partisipasi 
politik perempuan di Kota Semarang. 

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang partisipasi politik perempuan di 
Kota Semarang dengan menguraikan dan menganalisa bentuk-bentuk dan motif 
partisipasi politik perempuan dalam Pemilu Tahun 2004.  

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian yang 
tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam 
tentang variabel tertentu. Sedangkan pengambilan data dilakukan kepada informan 
yang berasal dari kalangan partai politik dan panitia penyelenggara pemilu (KPU) 
dengan menggunakan metode wawancara. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi politik elit politik perempuan 
ditunjukkan dalam bentuk memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, 
aktif dalam diskusi informal, menjadi juru kampanye, menjadi pengurus partai 
politik, menjadi saksi dalam pemilu, dan menjadi penyelenggara pemilihan umum 
(KPU). Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pemilu tahun 2004 tidak dapat 
dilepaskan dari adanya motif yang mendorong elit politik perempuan dalam 
berpartisipasi. Adapun motif tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya keyakinan 
dalam diri individu, orientasi pemimpin dan agama, dan juga karena adanya 
kesadaran diri sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut 
memberikan kontribusi bagi perkembangan bangsa. 

Simpulan hasil penelitian bahwa partisipasi politik elit politik perempuan 
terbagi ke dalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan, dan aktivis. 
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Partisipasi politik elit politik perempuan sebagai pengamat ditunjukan dalam bentuk 
memberikan suara. Elit politik perempuan sebagai partisipan adalah dengan ikut serta 
dalam diskusi informal, sebagai peserta kampanye, menjadi juru kampanye, menjadi 
saksi dalam pemilu, dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sedangkan elit 
politik perempuan sebagai aktivis adalah menjadi anggota penyelenggara pemilu dan 
sebagai pengurus partai politik. 

Elit politik perempuan dalam peranannya sebagai pengamat, partisipan, 
ataupun aktivis tidaklah mengalami stagnasi pada satu jenjang tertentu saja, 
melainkan pada saat yang sama atau berlainan elit politik perempuan selain menjadi 
pengamat juga menjadi partisipan atau aktivis. 

Motif berpartisipasi elit politik perempuan di Kota Semarang dalam pemilu 
legislatif tahun 2004 merupakan motif rasional bernilai dan keikutsertaan mereka 
dengan berpartisipasi politik atas dasar pertimbangan rasional. Sebagian elit politik 
perempuan telah menilai secara objektif pilihannya dan sebagian lainnya 
mengandung motif yang afektual emosional yaitu akibat penilaian terhadap agama 
serta partai politik yang dipilih merupakan suatu bentuk kristalisasi nilai yang 
didapatkan dalam lingkungan politiknya. 

Berangkat dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran yakni 
(1). Ekit politik perempuan hendaknya terus meningkatkan kualiatas diri agar dapat 
melakukan bayak peran terutama peran-peran di wilayah publik yang justru banyak 
bersinggungan dengan kepentingan perempuan itu sendiri, (2). Elit politik perempuan 
perlu mengambil bagian secara lebih luas lagi dengan memberikan kontribusi lebih 
karena statusnya di tengah masyarakat telah di akui sebagai sosok yang mampu dan 
lebih dari yang lainnya. (3) Para elit politik perempuan bersama-sama dengan 
pemerintah, organisasi sosial masyarakat, partai politik, dan tokoh-tokoh politik 
hendaknya dapat bekerjasama dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada 
masyarakat khususnya perempuan agar peningkatan partisipasi politik masyarakat 
dapat lebih berkualitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang (Developing 

Country) berusaha mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan 

konsep pembangunan. Di negara berkembang upaya pemerintah dalam 

mengembangkan sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai 

kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan 

adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara. Partisipasi menjadi 

tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. 

Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung 

dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-

laki maupun perempuan.  Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi 

syarat mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi 

politik warga negara maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit 

untuk diwujudkan.  

Seiring dengan era reformasi yang semakin terbuka ditandai dengan 

hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan 

kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk menikmatinya. Menurut 

Sanit (1985:203) bahwa anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau 

berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan 

pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis 
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kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses 

pembangunan terutama di bidang politik. Dengan demikian, keinginan dan 

harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang 

terbangun.  

Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya 

tidak ada pembedaan atas hak dan kewajibannya, semuanya sama dihadapan 

hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak 

untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. 

Semua hal tersebut tentunya dilaksanakan dengan cara-cara dan mekanisme yang 

telah diatur oleh sistem pemerintahan. 

Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem 

demokrasi menuntut keterlibatan warga negara di dalamnya. Adapun aturan main 

(rule of game) dalam sistem demokrasi nasional salah satunya adalah pemilu. 

Kegiatan pemilu sendiri ditujukan sebagai sarana untuk memilih wakil-wakil 

rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Undang-undang Pemilu No. 23 

Tahun 2003 memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah 

memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik. Pemilu dilangsungkan 

secara serempak di seluruh wilayah Indonesia meskipun di beberapa derah-daerah 

tertentu harus menyusul akibat keterlambatan logistik yang sampai ke daerah 

pemilihan. 

Pemilu tahun 2004 merupakan peristiwa yang bersejarah dalam perjalanan 

kehidupan berbangsa. Pelaku-pelaku yang terlibat di dalam pensuksesannya 
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menarik untuk dikaji. Selama ini para peneliti dan ilmuwan seringkali 

mengangkat tema-tema pemilu sebagai bahan kajian ilmiah, namun sebagian 

besar yang menjadi fokus adalah tentang sistem, partai politik, ataupun pemilih 

secara umum. Penelitian tentang pemilu dilakukan oleh Kamarudin (2003) 

dengan judul Partai Politik Islam di Pentas Pemilu; Refleksi Pemilu 1999 untuk 

Pemilu 2004. Kamarudin mendeskripsikan tentang perkembangan politik Islam 

sejak tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto dan munculnya kembali partai-

partai politik Islam serta secara gamblang dijelaskan melalui angka-angka hasil 

pemilu 1999 bahwa kekuatan politik Islam tidaklah sebesar kesan yang 

dipancarkan. 

Sementara itu, hasil penelitian Ulfaizah (2006) tentang Pengaruh Interaksi 

Sosial terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Tenggalu Kecamatan 

Bangsri Kabupaten Jepara (dalam Pemilu Tahun 2004) disimpulkan bahwa 

interaksi sosial masyarakat di Desa Tenggalu Kecamatan Bangsri Kabupaten 

Jepara berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Pengaruh itu berasal 

dari interaksi yang terjadi dalam keluarga, tempat bekerja, organisasi-organisasi 

kemasyarakatan, dengan tokoh agama berperan sebagai tokoh politik sehingga 

berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat dalam pemilu. 

Pemilu 2004 memiliki banyak sisi yang unik untuk dikaji. Salah satunya 

adalah keterlibatan perempuan dalam pemilu. Pemilu dan perempuan seperti dua 

sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena membahas tentang pemilu 

kuranglah lengkap bila tanpa menyertakan perempuan di dalamnya.  
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Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada 

umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan 

di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik 

dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat 

berkiprah dalam dunia politik. Salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan 

yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit. 

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat elit atau pusat tetapi 

juga berimbas pada tingkatan lokal atau daerah. Terlebih lagi bahwa posisi kaum 

perempuan kurang diuntungkan secara politis karena jarang sekali terlibat dalam 

pengambilan keputusan, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan 

perempuan itu sendiri. 

Peran dan status perempuan dewasa ini lebih dipengaruhi oleh masa 

lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi kunci 

mengapa partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

mengalami kelemahan. 

Kini gerbang demokrasi telah terbuka dengan lebar dan peluang  

perempuan untuk turut mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Dengan 

adanya Undang-Undang Pemilu Tahun 2003 No. 12 Pasal 65 yang mengatur 

tentang kuota 30% sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif 

oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak stagnasi kuantitas 

perempuan di wilayah publik.  



 5

Pemilu 2004 memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan, ada 

banyak peran yang dapat dilakukan dalam proses penting kenegaraan tersebut. 

Bagaimanapun juga perempuan merupakan salah satu entitas yang memiliki 

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

kenyataan inilah kemudian peneliti mengambil judul Partisipasi Politik Elit 

Politik Perempuan Kota Semarang dalam Pemilu Tahun 2004. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Pemilu Tahun 2004 merupakan peristiwa penting dalam sejarah 

ketatanegaraan kita. Sebagian pengamat menilai bahwa pemilu tersebut 

merupakan pemilu yang sangat demokratis setelah Pemilu Tahun 1955 

dilaksanakan. Baru kali pertama dalam sejarah nasional bahkan di dunia 

pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih Presiden, Wakil 

Presiden, dan anggota legislatif.  

Banyak hal yang membuat kalangan tertarik untuk mengkaji karena 

permasalahan dalam pemilu bukan hanya permasalahan yang terbatas pada 

kampanye, pemberian suara, penghitungan suara, konflik massa ataupun gerakan-

gerakan protes dari ketidakpuasan kontestan pemilu, tetapi pemilu merupakan 

media pendidikan politik bagi warga negara.  

Pemilu dilaksanakan serempak di semua daerah dan secara umum pemilu 

tahun 2004 berhasil dengan sukses, namun dibalik kesuksesannya yang besar itu 
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masih meninggalkan permasalahan yang belum dapat dituntaskan. Bukan hanya 

berada pada tingkat pusat, namun sampai pada wilayah-wilayah lokal. 

Di Semarang pelaksanaan Pemilu berjalan dengan sukses. Kesuksesan ini 

tidak lepas dari peran semua pihak terutama masyarakat sebagai faktor 

pendukung dan penentu dengan melakukan partisipasi politik di dalamnya. 

Adapun bentuk partisipasi politik masyarakat beraneka ragam, ada yang sebatas 

memberikan suara namun ada juga yang memilih bentuk lebih dari satu seperti 

mengikuti kampanye, menjadi juru kampanye, ataupun menjadi saksi dalam 

pemilu.  

Selama ini yang lebih terlihat aktivitasnya dalam pemilu adalah laki-laki, 

sementara keberadaan perempuan sepertinya tenggelam dibawah kebesaran nama 

laki-laki. Kegiatan pemilu jika dicermati secara lebih detail dimungkinkan  

perempuan memiliki andil yang besar dalam kesuksesan Pemilu di Kota 

Semarang Tahun 2004. Peran-peran perempuan tidak sebatas memberikan suara 

saja, namun juga peran-peran besar seperti yang dilakukan oleh laki-laki.  

Dengan melihat latar belakang dan identifikasi di atas, maka peneliti perlu 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik elit politik perempuan Kota Semarang? 

2. Apakah motif  partisipasi politik elit politik perempuan Kota Semarang? 
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C. Penegasan Istilah  

Judul dalam penelitian ini adalah “Partisipasi Politik Elit Politik 

Perempuan Kota Semarang dalam Pemilu Tahun 2004”.  Untuk menjelaskan 

jalannya penelitian maka perlu ada batasan operasional agar orang lain yang 

berkepentingan dalam penelitian ini mempunyai persepsi yang sama dengan 

peneliti. Batasan operasional yang perlu ditegaskan adalah : 

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

dalam Ruslan, 2000:93) 

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

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

sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. 

3. Elit merupakan istilah yang menunjuk kepada suatu minoritas-minoritas 

pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektifitas dengan cara yang 

bernilai sosial sebagai minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung 

jawab (Arsal, 2004:5) 

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

dengan kodrat di sini adalah perbedaan yang mendasar dan hakiki yang tidak 

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

menstruasi. 

5. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara 

Kesatuan Rapublik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-
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Undang 1945 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta 

memilih Presiden dan Wakil Presiden.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik elit politik perempuan Kota 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui motif-motif partisipasi politik elit politik perempuan Kota 

Semarang.   

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, sebagai bahan acuan dalam memperkaya referensi khususnya 

tentang perempuan dalam sistem politik. 

2. Secara praktis, bermanfaat bagi peningkatan dan penguatan partisipasi politik 

perempuan khususnya pada tingkat mikro di Kota Semarang 

 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah penyajian temuan data dan hasil analisis, penulisan 

disusun sebagai berikut. 

Bagian pendahuluan berisi tentang halaman judul, sari/abstrak, 

pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. 
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Bagian isi meliputi : (1) BAB I Pendahuluan yang menguraikan alasan-

alasan penting topik ini diangkat, di antaranya meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah. 

(2) BAB II Landasan Teori, yang menjelaskan tentang konsepsi politik, peran elit 

dalam masyarajat, elit politik sebagai sebagai status sosial, konseptualisasi 

partisipasi politik, tipologi partisipasi politik, faktor pendorong partisipasi politik, 

partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik, budaya politik, dan 

perspektif perempuan dalam politik. Konseptualisasi dasar inilah yang menjadi 

alat untuk memahami persoalan mengenai partisipasi politik perempuan itu 

sendiri. (3) BAB III Metode Penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, 

fokus penelitian, sumber data, tekhnik pengumpulan data, objektivitas dan 

keabsahan data, dan model analisis data. (4) BAB IV Hasil Penelitian Dan 

Pembahasan, yakni memaparkan secara deskriptif berkaitan dengan hasil 

penelitian. (5) BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran. BAB ini 

menyimpulkan beberapa hasil analisis yang diperoleh, lalu mencoba memberi 

masukan dalam bentuk saran kepada masyarakat umum, khususnya pihak yang 

terkait agar hasil penelitian ini menjadi rujukan ilmiah yang bisa menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 



BAB II 

PENELAHAAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIK 

 
A. Konsepsi Politik 

 
Politik merupakan salah satu kata yang paling banyak di bicarakan di 

tengah-tengah masyarakat. Biasanya mereka mengartikan politik sebatas hal-

hal yang menjadi urusan partai partai politik, masalah-masalah yang dihadapi 

oleh tokoh politik, segala hal yang bertalian dengan pemilihan dan pemberian 

suara, dan seterusnya. Secara realita menunjukkan bahwa semua itu adalah 

aktivitas politik yang termasuk dalam kandungan makna politik.  

Politik menurut Aristoteles (dalam Takariawan, 2002:48).adalah segala 

sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan di tengah masyarakat. Ia 

meliputi semua urusan yang ada dalam masyarakat; sudut pandang ini 

meletakkan politik sebagai bagian dari moral atau akhlak  

Dalam terminologi Arab, secara umum dipahami bahwa kata siyasah 

(politik) berasal dari bahasa as saus yang berarti ar riasah (kepengurusan). 

Jika dikatakan saasa al amra berarti qaama bihi (menangani urusan). Syarat 

bahwa seseorang berpolitik dalam konteks ini adalah ia melakukan sesuatu 

yang membawa keuntungan bagi sekumpulan orang (Takariawan, 2002:49). 

Sebagian masyarakat Barat memahami politik sebagai suatu proses 

yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem 

pemerintahan. Politik didefinisikan sebagai seni mengatur negara, hubungan 

antar negara, juga hak-hak warga negara dalam mengatur urusan kenegaraan. 
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Ada juga yang mengaitkan politik sebagai aktivitas kelompok dalam 

masyarakat, misalnya partai politik. (Takariawan, 2002:47). 

Menurut Iswara (1980:42) politik adalah “perjuangan untuk 

memperoleh kekuasaan” atau teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan” atau 

“masalah-masalah pelaksanaan dan pengawasan kekuasaan,” atau 

“pembentukan dan penggunaan kekuasaan.” Dalam hal ini hakekat dari politik 

adalah kekuasaan dan dengan begitu proses politik merupakan serentetan 

peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasari atas kekuasaan. 

Banna (2000:127) menyebutkan politik adalah hal memikirkan 

persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Sisi internal adalah 

mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci 

kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa 

untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritisi jika 

mereka melakukan kekeliruan. 

Sedangkan sisi eksternal dalam wacana Banna adalah memelihara 

kemerdekaan dan kebebasan bangsa, menghantarkannya mencapai tujuan 

yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain serta 

membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-

urusannya. Karena persepsi semacam inilah Banna dengan tegas mengatakan 

bahwa seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi 

politikus, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian 

penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk 

memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa.  
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Perbedaan-perbedaan defenisi di atas oleh Budiardjo (2002:9) 

dikatakan sebagai akibat pandangan sarjana dalam meneropong politik dari 

satu aspek atau unsur dari politik saja. Menurutnya konsep-konsep pokok dari 

politik seperti yang di kemukakan oleh para ahli di atas sebenarnya terdiri dari 

konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan 

pembagian atau alokasi.  

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa cakupan aktivitas politik 

itu luas. Mulai dari aktivitas individual yang memproses perubahan, sampai 

aktivitas kolektif dalam partai politik atau dalam urusan pemerintahan. 

Keseluruhannya masuk wilayah pengertian politik  

 

B. Partisipasi Politik 

1. Konseptualisasi Partisipasi Politik 
 

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah 

yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem 

politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya 

pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan 

warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu laki-laki 

maupun perempuan.   

Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat 

partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting 

demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang 

yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri 



 

 

13

(Berger dalam Surbakti, 1992:140). Karena keputusan politik yang dibuat 

dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi 

kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta 

menentukan isi keputusan politik. 

Para ilmuwan dan pakar politik telah banyak memberi batasan 

yang lebih mengenai partisipasi politiik. Khamisi (dalam Ruslan 2000:46) 

memberikan pengertian yang luas mengenai partisipasi politik bahwa 

partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran 

dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk 

menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, 

mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta 

melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau 

organisasi-oraganisasi independent, ikut serta dalam kampanye 

penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap 

lingkungan dengan kemampuannya sendiri. 

Sementara menurut Huntington dan Nelson (1994:9) partisipasi 

politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-

pribadi yang di maksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan 

pemerintah. Dari konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah 

partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi. Hal ini terjadi 

menurut Huntington dan Nelson (dalam Kamarudin, 2003:94), disebabkan 

oleh sejumlah alasan berikut: Pertama, perbedaan antara keduanya lebih 

tajam dalam prinsip daripada di alam realitas. Kedua, dapat dikatakan 
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semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya. Ketiga, 

hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik 

yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya akan 

menjadi partisipasi yang bersifat otonom. Sebaliknya juga demikian, 

partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi 

dimobilisasi. Keempat, kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai 

konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau 

otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan 

kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik. 

Di samping konseptualisasi dari partisipasi politik di atas, Lane 

(dalam Rush dan Althoff, 2000:181) menyatakan bahwa Partisipasi politik 

juga memiliki empat fungsi, yaitu : 

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis, 

b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial, 

c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, 

d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan 

psikologis tertentu. 

 

2. Tipologi Partisipasi Politik 

Surbakti (1992:141-142) mengkategorikan kegiatan partisipasi 

politik dengan sejumlah kriteria “rambu-rambu” yang menjadi 

konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri. Pertama, partisipasi 

politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu 
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warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa 

sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi 

individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, 

kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat 

dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti 

kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan 

pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang 

keputusan politik yang dibuat pemerintah. Ketiga, kegiatan yang berhasil 

(efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam 

konsep partisipasi politik. Keempat, kegiatan yang mempengaruhi 

pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak 

langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu memepengaruhi 

pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak 

langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang 

dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam 

kategorisasi partisipasi politik. Kelima, kegiatan mempengaruhi 

pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) 

dan dan tidak berupa kekerasan (non violence) seperti ikut memilih dalam 

pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan 

menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak 

konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk 

rasa), pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada 

memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, 
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pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik 

seperti kudeta dan revolusi.  

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan 

partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah 

mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif 

kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, 

mengajukan ritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar 

pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang 

termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati 

pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan 

pemerintah (Surbakti, 1992:142). 

Dengan kata lain lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang 

berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi 

pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di 

samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk 

dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka 

menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang 

dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut dengan apatis 

atau golongan putih (golput).  

Sementara itu, Milbrath dan Goel (dalam Surbakti, 1992:143) 

membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis, 

artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. 

Kedua, spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih 
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dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, artinya mereka yang secara 

aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis 

mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan 

aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi 

tak konvensional. 

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi 

(dalam Ruslan 2000:105), dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan 

yakni (1) Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik. Inilah bentuk 

konkret partisipasi aktif. (2) Non Partisipan politik. Inilah bentuk konkret 

yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan 

tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok  

Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha 

untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang sudah terbiasa tidak 

menggunakan hak suara mereka. Misalnya, ketidakpedulian ini semakin 

besar pada sebagian tokoh agama yang memiliki pemahaman sempit akan 

agamanya, dan sebagian mereka beranggapan bahwa ketidakpedulian 

politik merupakan nilai, seperti kaum perempuan pada sebagian 

masyarakat. 

Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik. 

Bentuk konkret sikap ini dapat di lihat pada tiga fenomena yaitu (1) 

Ketidakpedulian politik. Yaitu tidak memberikan perhatian terhadap 

segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya, atau pada 

sebagiannya. Dampaknya, yang ada hanya kepatuhan kepada segala yang 
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datang dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidakmampuan 

individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak 

aman. (2). Keraguan politik. Yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap 

sikap dan perkataan para politikus, serta perasaan bahwa aktivitas polituik 

adalah pekerjaan buruk (3). Keterasingan politik. Yaitu perasaan asing 

yang dirasakan oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik 

masyarakatnya, dan keyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya 

dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-

kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan 

bukanlah urusannya. Ia bukanlah apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat 

dan motivasinya untuk berpartisipasi. 

Menurut Olsen (dalam Surbakti, 1992:143) partisipasi dapat 

dipandang sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi 

partisipasi politik menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivis 

politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, 

sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, 

marginal, (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem 

politik), dan orang yang terisolasikan (orang yang jarang melakukan 

partisipasi politik).  

Dalam perspektif lainnya, Roth dan Wilson (dalam Budiardjo, 

1981:6) menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan 

intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas 

menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi 
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sebagai aktivis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga 

negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan warga negara. 

Karena seperti piramida, bagian mayoritas partispasi politik warga 

negara terletak di bawah. Ini berarti intensitas partisipasi politik warga 

negara kebanyakan berada pada jenjang pengamat. Mereka yang tergolong 

dalam kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti: 

menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, 

membicarakan masalah politik mengikuti perkembangan politik melalui 

media massa, dan memberikan suara dalam pemilu. 

Setingkat lebih maju dari kelompok pengamat yang terletak di 

tengah-tengah piramida partisipasi politik ialah kelompok partisipan. Pada 

jenjang partisipan ini aktivitas partisipasi politik yang sering dilakukan 

adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari 

partai/kelompok kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial. 

Kelompok terakhir yang terletak di bagian paling atas dari piramida 

partisipasi politik adalah kelompok aktivis. Warga yang termasuk dalam 

kategori aktivis sedikit jumlahnya. Kegiatan politik pada jenjang aktivis 

ini adalah seperti: menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin 

partai/kelompok kepentingan. Di samping itu, ada juga warga yang tidak 

termasuk dalam piramida ini, mereka adalah kelompok warga yang sama 

sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Mereka ini oleh 

Roth dan Wilson di sebut sebagai orang yang apolitis. 
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Aktivis 
 

 

Partisipan 
 
 

Pengamat 

 

 

 

3. Faktor Pendorong Partisipasi Politik 

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik 

demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataan persentase 

warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang 

lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses 

politik. 

Tinggi rendahnya partisipasi warga dalam proses politik suatu 

negara setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah 

kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). 

Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan 

masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang 

terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang di 

maksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian 

seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat 

dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak ? (Surbakti, 1992:144). 

Gambar 1 : Piramida Partisipasi politik menurut Roth dan Wilson 
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Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige (dalam 

Kamarudin, 2003:95) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe. 

Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada 

pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. 

Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah 

rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe 

partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik 

tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, 

apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada 

pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). 

Kedua faktor di atas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri 

(bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status 

ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang di 

maksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan 

masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari 

pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. 

Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi 

diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga minat 

dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap 

pemerintah.                

Tingkat partisipasi warga dalam aktivitas politik juga tergantung 

tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang 
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dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang 

mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat berwujud melalui :  

a. Media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-

diskusi informal. 

b. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, 

terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam 

partisipasi tersebut. 

c. Perasaan individu bahwa partisipasi politik itu suatu keharusan, lalu 

tumbuhlah kecenderungan kepada politik. Hal ini biasanya 

menyebabkan individu berkembang wawasan politiknya dan ikut andil 

dalam persaingan politik, sehingga mendorongnya untuk bergabung 

kepada suatu partai atau kelompok politik tertentu, atau  mencalonkan 

diri dalam pemilihan umum. 

d. Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan 

kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya kemampuan untuk 

memikiul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk 

memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada 

pelayanan lingkungan dan minat memecahkan problematikanya. 

e. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam memepengaruhi 

keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis 

untuk berpartisipasi  (Sa’d dalam Ruslan, 2000:102-103). 
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Pendapat di atas juga diperkuat oleh Jalbi (dalam Ruslan 2000:101-

102) bahwa partisipasi politik warga negara sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu :  

a. Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam 

mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma’ruf dan 

mencegah kemunkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan 

seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan 

partisipasi politik. Faktor jenis individu: laki-laki atau perempuan, 

juga berpengaruh besar terhadap partisipasi politik di sebagian 

masyarakat. Demikian juga taraf pendidikan. Semua itu sering disebut 

sebagai faktor-faktor sosial.  

b. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan 

politik yang mempengaruhinya. Terkadang kultur politik mendorong 

seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru 

menjadikan seseorang buta politik, seperti kultur yang biasa di 

gambarkan oleh alegori rakyat di desa-desa yang ada di Mesir. 

Misalnya ungkapan “Yang penting bisa makan, sambil menuju ajal”  

c. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati 

supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat 

multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak 

memberi kesempatan keapda anggota masyarakatnya untuk 

melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula, 

keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan 
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atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka 

melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, 

ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar 

kepada partisipasi warganya. 

Weber dalam Rush dan Althoff (2000:181) mengemukakan bahwa 

partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada 

seseorang yang didasari oleh motif-motif sebagai berikut : 

a. Rasional bernilai, yaitu didasarkan pada penerimaan secara rasional 

akan nilai-nilai suatu kelompok, 

b. Efektual dan emosional, didasarkan atas kebencian atau enthuasiasme 

terhadap suatu ide, organisasi, atau individu, 

c. Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu 

dari suatu kelompok sosial, 

d. Rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi. 

Menurut Huntington dan Nelson (1994:22) sebab-sebab partisipasi 

politik bahwa dalam teori, kecenderungan-kecenderungan dan kelompok-

kelompok oleh adanya cara-cara alternatif yang mereka gunakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Sebab-sebab seseorang menggunakan bentuk-bentuk partisipasi 

politiknya adalah berbagai motivasi yang ada pada kelompoknya dan 

dirinya, tentang bagaimana caranya agar tujuan-tujuannya tercapai melalui 

saluran-saluran politik yang ada. Adalah tidak terelakkan bahwa dalam 

mengaktualisasikan partisipasi politik dibutuhkan media. Huntington dan 
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Nelsen (dalam Kamarudin, 2003:95) melihat basis partisipasi politik dapat 

bersifat individual atau kelompok. Basis kolektif terbagi atas lima bagian 

yakni kelas, kelompok komunal, lingkungan, partai politik, dan golongan. 

Kelas adalah pengelompokan individu atas status sosial, 

pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Kelompok komunal diartikan 

sebagai pengelompokan individual karena persamaan ras, agama, bahasa, 

dan etnis. Lingkungan adalah individu-individu yang secara geografis 

bertempat tinggal berdekatan satu sama lain. Partai politik adalah individu-

individu yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang 

sama berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang 

eksekutif dan legislatif. Adapun golongan diartikan sebagai individu-

individu yang dipersatukan olehinteraksi yang terus-menerus dan intens 

satu sama lain, salah satu manifestasinya berupa pengelompokan patron-

klien. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik ini 

dapat terwujud dengan dalam pelbagai bentuk, namun hal yang menjadi 

semestinya menjadi pertimbangan utama adalah efektifitas dan efisiensi 

cara dan alternatif dari bentuk partisipasi politik yang dipilih.  

 

4. Partisipasi Politik Sebagai Akibat dari Sosialisasi Politik 

Manufi (dalam Ruslan, 2002:74) mendefenisikan sosialisasi politik 

sebagai kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh 

berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk 
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ikut berpartisipasi –dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda- sebagai 

anggota dalam sebuah komunitas sosial atau masyarakat. 

Ada beberapa defenisi mengenai konsepsi sosialisasi yang berkisar 

pada keberadaanya sebagai proses instruksi, penanaman dan pengajaran, 

atau bahwa ia adalah proses untuk mendapatkan sesuatu.  

Menurut Greinstein (dalam Ruslan, 2000:75) bahwa sosialisasi 

politik adalah “instruksi formal maupun non formal, terencana maupun 

tidak terencana, akan berbagai pengetahuan, nilai, dan perilaku politik, 

serta karakter kepribadian yang mempunyai muatan politik. Itu terjadi 

pada setiap periode kehidupan melalui lembaga-lembaga politik dan sosial 

yang ada di tengah masyarakat. 

Eric Rome (dalam Ruslan, 2000:75) berpendapat bahwa ia adalah 

kegiatan yang di dalamnya terjadi transformasi berbagai nilai, keyakinan, 

dan perasaan, yang membentuk kultur politik dengan baik dari generasi ke 

generasi. Dimulai sejak usia dini dan terus berlangsung sepanjang hidup. 

Sementara keluarga, sekolah, gereja, kelompok-kelompok kerja, dan 

partai-partai politik merupakan agen-agen demi terciptanya proses 

tersebut. 

Sementara itu tujuan sosialisasi politik menurut Ghanim (dalam 

Ruslan, 2000: 76) adalah untuk mengembangkan individu sebagai person 

politik atau pribadi politik. Yakni sejumlah orientasi yang terbentuk dalam 

diri individu untuk menghadapi dunia politik, termasuk di dalamnya 

pandangantentang peran politiknya secara khusus  



 

 

27

Sosialisasi politik sebagai kegiatan yang  bertujuan membentuk 

kepribadian politik, dalam arti bahwa seseorang memperoleh orientasi 

politik yang memiliki tiga unsur: nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan 

mendasar, pengetahuan dan informasi serta perspektif-perspektif politik, 

serta perasaan dan emosi berikut orientasi-orientasi politik. Oleh sebab itu, 

ia merupakan proses dimana perubahan kultur tertentu menuju orientasi 

dan praktek politik terjadi. 

Partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik mensyaratkan 

adanya sosialisasi politik yang harus dialami oleh setiap individu. Karena 

tanpa adanya sosialisasi politik tidak akan mengakibatkan terjadinya 

partisipasi politik (Rush dan Althoff, 2000:19). Pengalaman yang 

diperoleh melalui sosialisasi politik akan menciptakan perilaku dan 

orientasi individu dalam aktivitas politik, di samping menentukan 

sejauhmana partisipasi politiknya.  

Faston dan Dennis (dalam Rush dan Altoff, 2000:20) 

mengutarakan tahapan dalam proses sosialisasi politik, yaitu : 

a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, anak, 

presiden, dan polisi. 

b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, 

yaitu pejabat swasta dan pejabat negara. 

Rendahnya kualitas partisipasi warga negara Indonesia juga 

disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi politik. Sosialisasi politik 

yang rendah menyebabkan rendahnya pemahaman politik yang mereka 
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miliki. Rendahnya intensitas sosialisasi tersebut dapat disebabkan oleh 

budaya (politik maupun non politik) yang tidak menguntungkan mereka. 

Budaya politik dan non politik yang tertanam langsung sejak masa kanak-

kanak, baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar keluarga, 

menghasilkan sosialisasi politik dan pemahaman yang rendah kadarnya. 

 

C. Budaya Politik  

Salah satu aspek penting dalam sistem politik yang memberikan 

pengaruh dalam proses sosialisasi politik adalah adanya budaya politik 

(political culture) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah 

keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-

pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya 

politik mengutamakan dimensi psykhologis dari suatu sistem politik, yaitu 

sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki individu-

individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-

harapannya. Kegiatan politik misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-

tujuannya yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik 

yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik (Budiardjo, 

2002:49). 

Pye (dalam Ruslan, 2000:79) berpandangan bahwa budaya politik 

merupakan sejumlah orientasi, keyakinan, dan perasaan, yang memberikan 

sistem dan makna bagi proses kegiatan politik, juga memberikan kaidah-

kaidah baku yang mengatur tindakan-tindakan individu di dalam sistem 
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politik. Orientasi terhadap tema-tema politik menurutnya menyangkut tiga 

aspek yakni: (1) Aspek kognitif, sekitar akurat atau tidaknya pengetahuan 

individu tentang sistem politik. Ia mencakup beberapa unsur, seperti kesadaran 

politik; (2) Aspek afektif, yaitu orientasi-orientasi perasaan terhadap politik, 

atau dengan kata lain, perasaan menerima atau menolak hal-hal yang yang 

bersifat politik; dan (3) Aspek evaluatif, yaitu meliputi apresiasi dan 

pandangan seputar persoalan-persoalan politik, dan penilaian terhadap sistem 

politik (trias politika, pressure group, partai-partai politik) 

Dikemukakan pula oleh Almond dan Verba (dalam Sastroatmodjo, 

1995: 48-50) bahwa budaya politik tebagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Budaya Politik Parokial. Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam 

sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih 

sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan 

tugas tetapi peran yang satu dilakukan dengan peran yang lain baik di 

bidang sosial, ekonomi maupun keagamaan. 

b. Budaya Politik Subjek. Dalam budaya politik subjek masyarakat 

menyadari adanya otoritas pemerintah, keputusan pejabat bersifat mutlak, 

tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka yang prinsip 

adalah mematuhi, , menerima, setia, dan loyal kepada pemimpin. 

c. Budaya Politik Partisipan. Masyarakat dalam budaya politik partisipan 

memiliki oorientasi politik yang secara eksplisit ditujuka untuk sistem 

secara keselutuhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan 

administratif. 
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Dengan demikian bahwa budaya politik dapatlah dipandang sebagai 

kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat. Budaya politik adalah 

pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan yang dihayati 

oleh para anggota sistem politik. 

 

D. Elit dalam Bangunan Teori Sosiologis 

Studi tentang elit menjadi studi Sosiologis yang menarik untuk dikaji 

sebagai istilah yang menunjuk pada minoritas-minoritas pribadi yang diangkat 

untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial sebagai 

minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab. 

Teori elit dibangun di atas pandangan atau persepsi bahwa keberadaan 

elit baik elit politik maupun elit agama tidak dapat dielakkan dari aspek-aspek 

kehidupan modern yang serba kompleks. Dalam sejarahnya, jumlah elit 

cenderung lebih sedikit akibat legitimasi dari masyarakat demikian berat. 

Ada dua tradisi akademik tentang elit. Dalam tradisi yang lebih tua elit 

diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi 

kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul. Elit dipandang sebagai 

kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Dalam 

pendekatan yang lebih baru, elit dipandang sebagai suatu kelompok yang 

menghimpun para petinggi pemerintahan. Pengertian elit dipadankan dengan 

pemimpin atau pembuat keputusan (Kuper dalam Arsal, 2004:6). 

Dalam masyarakat yang menganut paham demokrasi, maka 

keberadaan elit tidak bisa dilepaskan dari adanya proses sosial yang 



 

 

31

berkembang. Keller (1995:87) mengemukakan empat proses sosial utama 

yang mendorong perkembangan elit yakni : (1) pertumbuhan penduduk, (2) 

pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal atau 

birokrasi, (4) perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elitpun 

semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom. 

Huky (dalam Arsal, 2004:7) membagi elit ke dalam tiga kategori : 

1. Elit karena kekayaan. Kekayaan menjadi suatu sumber kekuasaan. Orang-

orang kaya tergabung ke dalam group tertentu baik bersifat konkrit 

maupun abstrak dan mengontrol masyarakat di sekitarnya, seperti majikan 

dengan posisi elit dalam mengontrol bawahannya. 

2. Elit karena eksekutif. Group ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai 

posisi strategis dalam strategi di bidang tertentu. Dengan posisi yang 

strategis ini, ia memperoleh kekuasaan mengontrol dan mempengaruhi 

orang lain. Misalnya pejabat-pejabat pemerintah pada kedudukan yang 

strategis. 

3. Elit komunitas. Orang-orang tertentu dalam suatu komunitas dipandang 

sebagai kelompok yang dapat mempengaruhi kelompok lain.  

Sementara itu, Baswedan (2006) membedakan 3 macam tipe elit 

yakni: Pertama, elit intelektual merupakan elit yang didasarkan atas ukuran 

tingkat pendidikan. Kedua, elit aktivis merupakan sekelompok orang yang 

tergabung dalam organisasi-organisasi yang mengkaitkan diri dengan dunia 

politik, dan ketiga, elit militer merupakan aktor-aktor yang menginstitusikan 

dirinya dalam dunia militer.  



 

 

32

Simandjuntak (dalam Arsal, 2004:7) mengemukakan bahwa dalam 

masyarakat terdapat enam golongan elit, yaitu : (1) elit politik yang bertindak 

sebagai legitimizer dari politik pembangunan yang hendak dilaksanakan. (2) 

elit administrasi yang bertugas menterjemahkan keinginan politik menjadi 

rencana pembangunan. (3) elit cendekiawan yang bertugas mengembangkan 

teori yang dapat diterapkan dalam pembangunan serta membawa ide 

pembaharuan. (4) elit usahawan yang bertugas menunjang politik 

pembangunan yang telah digariskan melalui penanaman modal. (5) elit militer 

yang bertugas sebagai pelopor peningkatan kedisiplinan kerja, sumber 

resources (penghasilan) dalam lapangan tenaga kerja, dan penengah 

timbulnya konflik di antara kelompok masyarakat. (6) elit mass media yang 

bertugas menyalurkan informasi serta pembentukan pendapat umum.  

Secara umum, elit merupakan sekelompok orang yang menempati 

kedudukan-kedudukan tinggi. Dalam arti yang lebih khusus, elit juga 

ditunjukkan oleh sekelompok orang terkemuka dalam bidang-bidang tertentu 

dan khususnya kelompok kecil yang memegang pemerintahan serta 

lingkungan dimana kekuasaan itu diambil. Dengan demikian, konsep tentang 

elit cenderung lebih menekankan kepada elit politik dengan merujuk pada 

pembagian elit penguasa dan elit yang tidak berkuasa yang mengarah kepada 

adanya kepentingan yang berbeda.  

Elit politik merupakan individu-individu yang memiliki keistimewaan 

dalam pemahaman, pemaparan, dan pengalaman mengenai sistem kekuasaan 

selain itu, elit politik juga merupakan individu yang telah mendapat 
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pengakuan dari masyarakat sebagai suatu minoritas yang memiliki status 

sosial dalam peran dan fungsinya di tengah masyarakat.  Sehingga dengan 

kedudukan yang istimewa inilah kemudian elit menjadi faktor penentu yang 

berperan dalam mendorong dan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.  

 
E. Perspektif Perempuan dalam Politik 

Diskursus mengenai perempuan terlibat dalam politik memunculkan 

permasalahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Meskipun demikian hadirnya perempuan untuk berpartisipasi 

dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi kemajuan dan kualitas 

demokrasi sebuah bangsa. 

Berikut ini merupakan beberapa pandangan tentang keterlibatan 

perempuan dalam bidang politik sebagai berikut : 

1. Politik Perempuan dalam Perspektif Gender 

Dalam perspektif gender yang di usung oleh kalangan feminis terdapat 

adagium yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam 

kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan 

termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam 

bidang politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa 

menghadirkan sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi 

terhadap perempuan baik yang bersifat  struktural maupun kultural dapat 

ditiadakan (Verayanti, 2003:39) 

Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh dari 

nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara subordinat 
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sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya kalangan feminis 

mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga 

politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya keterlibatan 

perempuan dalam lembaga poltik formal yang nota bene akan mengambil 

keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan yang tidak 

sensitif gender. Misalkan saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, 

pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya (Ani, 2005:xxxi).  

Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif 

feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik 

yang demikian kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran 

publik perempuan melalui jalur politik.  Kaum perempuan selalu diarahkan 

untuk mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga 

legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara 

independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum 

feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam 

lembaga legislatif. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan 

banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi negara yang 

membuat undang-undang (Muslikhati, 2004:69)   

Tahun 1990, UNDP (United Nations Develepoment Programme) 

menambahkan satu indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan 

suatu negara, jika sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP 

(Growth Domestic Product) kini ditambah dengan HDI (Human Development 

Index) yang salah satu ukurannya adalah konsep kesetaraan gender (gender 
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equality). Dikatakan bahwa faktor kesetaraan gender harus selalu diikutkan 

dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Perhitungan yang 

dipakai adalah GDI (Gender Development Index), yaitu kesetaraan antara pria 

dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, 

serta GEM (Gender Empowerment Measure), yang mengukur kesetaraan dari 

partisipasi politik (Human Development Report, 1995). 

Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis 

di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya 

tindakan affirmatif action yaitu kuota 30 % bagi perempuan Indonesia yang 

terangkum dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Pasal 65 Tahun 2003. 

Perjuangan kaum feminis ini sebelumnya banyak mendapat respon yang 

bersikap pro maupun kontra terhadap ide tersebut. 

Bila menelusuri perjuangan kaum feminis di Indonesia, sebenarnya 

tidak bisa dilepaskan dari sebuah rentetan sejarah dan ideologis yang 

menyertainya. Menurut Bahsin dan Khan (dalam Muthali’in, 2001:41) bahwa 

munculnya feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan 

pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam 

keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk 

mengubah keadaan tersebut  

Gerakan feminisme sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu 

dimulai di Barat sejak abad XVII, namun mengalami pasang surut. Baru pada 

tahun 1960-an, khususnya di Amerika mulai marak kembali dengan skala 

pengkajian dan penyebaran lebih intens dan meluas (Dewi dalam Muthali’in, 
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2001:42). Dalam kurun waktu itu dikenal berbagai aliran atau sebutan gerakan 

feminisme, seperti Socialist feminis, solf feminis movement, radikal feminis, 

liberel feminis, dan womens’lib (Fakih, 2005:81-98). 

Menurut Hubies (dalam Muthali’in, 2001:42) bahwa feminisme 

memiliki dasar preposisi sebagai berikut : (a) Feminisme muncul sebagai 

reaksi kesadaran beroposisi terhadap fitnah dan ketidakadilan perlakuan 

terhadap perempuan dalam bentuk oposisi dialektis terhadap praktek mysogini 

atau kekejaman laki-laki terhadap perempuan; (b) Ada keyakinan dalam 

masyarakat yang perlu diretas, dinyatakan bahwa identitas sosial jenis kelamin 

bersifat kultural, bukan berifat biologis; (c) Berkeyakinan bahwa adanya 

kelompok sosial perempuan merupakan penegas eksistensi kelompok sosial 

laki-laki, dalam arti bahwa kelemahan atau kelebihan kelompok jenis sosial 

kelamin tertentu sekaligus pula menampakkan kelemahan dan kelebihan 

kelompok sosial jenis kelamin lainnya. Maksudnya tidak ada jenis kelamin 

tertentu yang mutlak dalam kehidupan sosial; (d) Adanya kesamaan sudut 

pandang dalam melihat dan memahami warisan sistem nilai yang berlaku, 

yang kemudian digunakan untuk menentang pembedaan dan pembatasan jenis 

kelamin yang dikonstruksi oleh budaya; (e) Adanya keinginan untuk 

menerima konsep manusia dan prikemanusiaan secara lebih hakiki.  

Preposisi di atas memberikan penjelasan bahwa setiap manusia 

memiliki peluang dan kesempatan yang sama menjadi yang terbaik, 

khususnya pada perempuan. Dengan demikian bahwa pandangan para 

feminisme mengenai keterlibatan perempuan dalam politik merupakan suatu 
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manifestasi gerakan untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan perempuan 

dari penindasan dan ketidakadilan. 

 

2. Politik Perempuan dalam Perspektif Islam  

Dalam perspektif Islam keterlibatan perempuan dalam bidang politik 

memiliki epistemologis bahwa pada hakikatnya perempuan mempunyai hak 

yang sama dengan laki-laki dalam segala hal persaudaraan, kasih sayang, 

tolong menolong dalam bidang sosial dan ekonomi, serta ragam kegiatan 

politik. Sehingga dalam hal perempuan berpolitik tidaklah menjadi masalah 

manakalah memperhatikan landasan-landasan fundamental dalam agama, 

ijtihad ulama kontemporer serta mencontoh dari aktivitas para sababat 

Rasulullah dari kalangan wanita (Ridha , 2004:26). 

Landasan fundamental merupakan legitimasi hukum yang tercantum 

dalam ayat-ayat Al Qur’an yang mengandung mission statement bagi setiap 

muslim secara umum. Sedangkan contoh aktivitas politik sahabat Rasulullah 

SAW dari kalangan wanita dapat dijadikan sebagai bukti untuk menepis 

keraguan sebagian kalangan tentang hukum keterlibatan perempuan dalam 

bidang politik. Tentang ijtihad ulama mengenai peran politik perempuan 

seperti di ungkapkan oleh Ghazali dalam Ridha  (2004:26) bahwa perempuan 

sebagaimana laki-laki memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan 

hak dipilih menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, juga hak 

untuk memegang jabatan keanggotaan di majelis itu, juga hak untuk 
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memegang tampuk kepemimpinan selain imamah kubra (khalifah) dan 

derivatnya.  

Dengan demikian dapat ditarik sebuah perbedaan yang mendasar 

antara kedua perspektif ini, bahwa kaum feminis lebih menekankan pada 

tuntutan kesetaraan perempuan dengan laki-laki di segala bidang. Sementara 

dalam ajaran Islam bahwa perempuan pada dasarnya memiliki eksistensi yang 

tak pernah dinomorduakan. Kaum perempuan memiliki harkat dan keluhuran 

yang diakui oleh Islam.  

Sehingga perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam 

hanya terletak pada kedalaman iman dan amal shalih dari masing-masing 

individu. Sehingga keterlibatan perempuan dalam bidang politik haruslah 

menghadirkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar, tanpa harus menuntut 

kesetaraan posisi dan peran seperti yang didengungkan oleh kalangan feminis. 

Prinsip amar ma’ruf nahi munkar merupakan prinsip yang harus dipegang 

oleh setiap perempuan Islam dalam keterlibatannya di ranah politik 

(Takariawan, 2002:20).  

 

F. Kerangka Berfikir 

Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa dengan 

terbukanya kran demokrasi yang luas memungkinkan untuk setiap elemen 

bangsa berperan dalam proses pembangunan.  

Dalam proses pembangunan terutama dalam bidang politik, sejatinya 

seluruh elemen terlibat termasuk dari kalangan perempuan. Dengan terlibatnya 
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perempuan dalam pembangunan ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-

nilai perbaikan. Peran dari kalangan perempuan bukan hanya sebagai 

pengamat saja, tetapi bagaimana perempuan juga mampu mengambil peran 

dalam mempengaruhi kebijakan publik salah satu sistem politik yang 

mendukung proses pembangunan dalam negara kita adalah Pemilu.  

Sebagai salah satu instrumen demokrasi, pemilu merupakan sarana 

untuk mengukur kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat. Sehingga 

keterlibatan setiap elemen masyarakat menjadi syarat mutlak bagi 

keberlangsungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. 

Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pemilu bukan hanya 

memilih wakil-wakil rakyat saja namun elit politik perempuan dalam kegiatan 

pemilu juga di mungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang 

lain. Hal ini di dasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, 

kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi 

cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya 

tersebut. 

Keikutsertaan elit politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari 

adanya motif yang mendorong elit politik perempuan dalam berpartisipasi. 

Motif inilah yang kemudian menentukan bentuk partisipasi politik elit politik 

perempuan Kota Semarang  
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Skema Kerangka Berfikir  
 
 
 

Budaya Politik     Sosialisasi Politik 
 
 
 
 
 
 

Elit Politik Perempuan 
 
 
 
 
 

 Motivasi  
 Tindakan 

 
 
 
 
 

Partisipasi Politik  
Elit Politik Perempuan dalam Pemilu 2004 

1. Aktivis 
2. Partisipan 
3. Pengamat 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (paradigma naturalistik) 

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif, yaitu 

penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan 

secara mendalam tentang variabel tertentu. 

 

B. Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah elit politik perempuan 

Kota Semarang yang memberikan suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004. 

Dalam menentukan subyek penelitian peneliti mendasarkan pada karakteristik 

elit yang ditunjukkan dengan keaktifan sebagai pengurus partai politik, 

keaktifan dalam masyarakat, memegang jabatan struktural dalam panitia 

penyelenggara pemilu, sebagai aktivis gerakan mahasiswa, dan sebagai 

akademisi. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Pengambilan lokasi ini 

didasarkan atas pertimbangan bahwa Kota Semarang merupakan barometer 

dalam partisipasi politik masyarakat, mengingat Kota Semarang merupakan 
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Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan tidaklah wajar bila kemudian kemajuan 

kota berbanding terbalik dengan tingkat dan kualitas partisipasi politik 

masyarakatnya, terlebih lagi partisipasi elit politik perempuan. 

Secara karakteristik masyarakat Kota Semarang adalah masyarakat 

yang majemuk. Kemajemukan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan suku, 

agama, ras, dan golongan. Perbedaan-perbedaan dalam karakteristik 

masyarakat setidaknya memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik 

masyarakat terutama kaum perempuan. Artinya, elit politik perempuan di Kota 

Semarang bukanlah suatu entitas yang memiliki kesamaan-kesamaan pilihan 

politik dalam bentuk, sarana, metode, dan tujuannya. Perbedaan-perbedaan 

pilihan bentuk partisipasi politik tidak terlepas dari adanya motif-motif yang 

menyertainya. Motif-motif inilah kemudian yang mendorong elit politik 

perempuan di Kota Semarang untuk melakukan partisipasi politik.  

 
 

D. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah partisipasi politik elit politik 

perempuan Kota Semarang. Dengan menggunakan pendekatan Analisis 

Deskriptif, peneliti berusaha untuk menguraikan, menganalisa, dan 

menjelaskan bentuk-bentuk serta motif elit politik perempuan dalam 

berpartisipasi politik di Pemilu Tahun 2004.  
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E. Sumber Data 

Informasi dan data tentang partisipasi politik perempuan di Kota 

Semarang ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:  

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan 

informan dan subyek penelitian di lapangan. Informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian. (Moleong, 2000: 90). Informan dalam penelitian ini adalah 

tokoh-tokoh partai politik dan penyelenggara pemilu  yang terkait dalam 

partisipasi politik perempuan di Kota Semarang. Penentuan jumlah 

informan oleh peneliti dianggap telah merepresentasikan karakteristik dari 

bentuk partisipasi politik elit politik perempuan. Mengingat penelitian ini 

merupakan penelitian berbasis kualitatif yang tidak mendasarkan pada 

kuantitas informan. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, 

baik berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang 

dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal 

ilmiah. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam 

memahami dan menganalisis partisipasi politik perempuan. Kerangka 

berpikir yang digunakan adalah deduktif, dari teori ke fakta atau realitas 

sosial di lapangan.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data 

dilakukan melalui tiga instrumen, yakni: 

1. Wawancara ( Interview ) 

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang sangat efektif 

dalam penelitian kualitatif. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara berstruktur, yaitu dalam mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman akan tetapi unsur 

kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran masih dicapai secara 

maksimal untuk memperoleh data secara mendalam. Dengan adanya variasi-

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut 

bertujuan untuk memperoleh keterangan rinci dan mendalam mengenai 

pandangan informan dan memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa, 

situasi, dan keadaan tertentu. 

Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti menemui langsung 

informan dan subyek penelitian sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah 

disepakati untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan 

yang diajukan. Wawancara ditujukan pada perempuan yang ikut memberikan 

suara dalam pemilu 2004 yang meliputi bentuk dan motif mereka. Adapun 

pedoman wawancara yang digunakan dapat dilihat pada bagian lampiran. 

2. Teknik Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 
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dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung 

adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa 

yang akan diselidiki misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, 

rangkaian slide atau rangkaian photo. (Rachman,1999: 77). 

Pengamatan yang akan peneliti laksanakan adalah pengamatan secara 

langsung terhadap lokasi terjadinya peristiwa yakni Kota Semarang yang 

meliputi gambaran lokasi, letak geografis, dan gambaran pemilu tahun 2004 

3. Teknik  dokumentasi 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui pencatatan atau data-

data tertulis yang ada di lembaga yang terkait dengan partisipasi politik 

perempuan seperti KPU dan BPS Kota Semarang. Teknik pengumpulan 

data tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui 

dokumen yang berupa laporan perolehan suara pemilu tahun 2004, jumlah 

kontestan pemilu, dan data statistik kependudukan 

 

G. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Objektifitas dalam penelitian ini atas dasar paradigma mikro 

(naturalistik) yaitu bahwa objektif yang dimaksud adalah realitas sebagaimana 

dipahami dan dihayati oleh subjek, bukan sembarang subjektif melainkan 

objektif menurut para subjek (objectivied subjectivites). Sedangkan untuk 
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mendapatkan keabsahan data (trustworthiness) diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability) (Moleong, 2002: 171-173). 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui objektifitas dan keabsahan 

data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Denzin dan Patton (dalam Moleong, 2002: 178) menjelaskan tentang teknik 

triangulasi sumber yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kemudian 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

 

H. Model Analisis Data 

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. 

Analisis data menurut Moleong (2002: 103) adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang 

disarankan oleh data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap 

sebagaimana versi Miles dan Huberman (1992:15) yaitu: 
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a. Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan  yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang 

ada dilapangan dengan menggunakan berbagai metode.  

b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Reduksi data akan dilakukan terus-menerus 

selama penelitian berlangsung. Dalam proses redukasi data yang akan 

dilakukan peneliti berusaha melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang 

hendak dikode, mana yang dibuang dan mana yang merupakan kebutuhan 

analisis. Menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dengan cara demikian 

harapannya kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

c. Sajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan 

tindakan.  

d. Penarikan Simpulan/Verifikasi data, yaitu langkah terakhir dari analisa 

data. Dalam penarikan simpulan ini didasarkan pada reduksi data dan 

sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 

Keempat tahapan diatas merupakan satu kesatuan pada saat sebelum, 

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk 

membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Hal ini digambarkan 

melalui bagan sebagai berikut: 
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Analisis data versi Miles dan Huberman (1992: 20) 

Pengumpulan Data Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan Simpulan   dan 
Verifikasi Reduksi Data 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

Secara geografis Kota Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ 

Lintang Selatan dan garis 109º50 - 110º35’ Bujur Timur. Sebagai Ibu 

Kota Provinsi Jawa Tengah secara administratif Kota Semarang dibatasi 

oleh beberapa daerah sebagai berikut : 

Sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal 

Sebelah Timur dengan Kabupaten Demak 

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang 

Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa  

Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 

kelurahan. Luas wilayah kota semarang tercatat 373,70 Km2. Luas yang 

ada terdiri dari 39,56 Km2 (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 Km2 

(89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah  sawah 

tadah hujan (53,12%), dan 19,97 % yang dapat ditanami 2 (dua) kali.  

Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah 

pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 

42,17 % dari total lahan bukan sawah  (BPS Kota Semarang, 2005) 
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b. Jumlah Penduduk 

Penduduk kota semarang berjumlah 1.419.478 jiwa yang terdiri 

atas laki-laki 705.050 jiwa dan perempuan 713.274 jiwa dan tersebar di 16 

Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel 1 

sebagai berikut : 

Tabel. 1 
Daftar Jumlah Persebaran Penduduk Kota Semarang 

 
Jenis kelamin No. Kecamatan 

Laki-laki Perempuan 
Jumlah 

1. Mijen 22.110 21.642 43.752
2. Gunungpati 30.934 31.177 62.111
3. Banyumanik 55.873 55.766 111.639
4. Gajah Mungkur 30.273 30.077 60.350
5. Semarang Selatan 43.051 42.634 85.685
6. Candisari 39.839 40.705 80.544
7. Tembalang 58.619 57.186 115.805
8. Pedurungan 76.741 77.618 154.359
9. Genuk 35.985 36.216 72.201
10. Gayamsari 32.871 33.830 66.701
11. Semarang Timur 40.809 42.651 83.460
12. Semarang Utara 60.433 64.270 124.703
13. Semarang Tengah 38.078 38.585 76.663
14. Semarang Barat 76.886 78.434 155.320
15. Tugu 12.861 12.688 25.549
16. Ngaliyan 49.687 49.795 99.482

JUMLAH 705.050 713.234 1.418.324
Sumber : Data BPS Semarang dalam Angka Tahun 2005 
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c. Keadaan Sosial Budaya 

1) Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk Kota Semarang relatif kompleks. 

Perbedaan itu disebabkan karena tingkat pendidikan dan keahlian yang 

berbeda-beda. Penduduk Kota Semarang sebagian adalah Petani, 

buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, 

pedagang, angkutan, PNS & ABRI, Pensiunan, dan lain-lain.  

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel 2 sebagai 

berikut : 

Tabel. 2 
Daftar Mata Pencagahrian Penduduk Kota Semarang 

 
No. Mata pencaharian Jumlah 
1. Petani Sendiri 30.440
2. Buruh ani 17.271
3. Nelayan 2.468
4. Pengusaha 15.771
5. Buruh industri 152.562
6. Buruh bangunan 81.453
7. Pedagang 71.672
8. Angkutan 26.614
9. PNS & ABRI 93.707
10. Pensiunan 34.208
11. Lain-lainnya 55.717

Jumlah 581.883
Sumber : Data BPS Semarang dalam Angka Tahun 2005  

Dari tabel 2 diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat 

Kota Semarang adalah buruh industri karena kota Semarang memiliki 
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sejumlah perusahaan-perusahaan industri  seperti industri makanan, 

minuman, jamu, dan obat-obatan yang sudah bertaraf nasional. 

2) Agama  

Masyarakat Kota Semarang merupakan masyarakat yang 

sebagian besar memeluk agama Islam. Sebagai kota yang menjadi 

baromater dalam perkembangan kemajuan pembangunan dan juga 

sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dalam hal 

nuansa religius juga tidak kalah dengan kota-lota lainnya.  

Geliat-geliat aktivitas keagamaan terlihat dalam aktivitas 

masyarakatnya. Di setiap masjid-masjid besar di kota Semarang 

hampir dalam setiap pekannya tidak pernah sepi dari kegiatan, baik 

yang bersifat ilmiah seperti forum diskusi maupun yang bersifat skill 

dan penambahan wawasan seperti pelatihan dan kajian. 

Komposisi pemeluk agama di Kota Semarang dapat dilihat 

dalam tabel 3 berikut ini : 

Tabel. 3 
Daftar Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Kota Semarang 

 
No. Agama Jumlah 
1. Islam 1.177.593
2. Kristen Katholik 110.242
3. Ktisten Protestan 104.097
4. Budha  1.7.894
5. Hindu  9.079
6. Lainnya  573

Total 1.419.478
Sumber : Data BPS Semarang dalam Angka Tahun 2005 
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2. Profil Pemilu Kota Semarang Tahun 2004 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang 

Partai  Politik, jumlah Partai Politik yang terdaftar dalam Departemen 

Kehakiman sebanyak 114 Partai Poitik, dari 114 Partai Politik tersebut yang 

memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilu 1999 adalah 48 Partai Politik. Di 

tahun 2004 berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai 

Politik bahwa partai yang berhak mengikuti pemilu 2004 ini adalah yang lolos 

dalam aturan electoral treshold atau jumah suara minimal 2% dalam pemilu 

1999. Sementara partai-partai poltik yang tidak memenuhi jumlah minimal 

suara dapat bergabung atau mengganti namanya dengan nama baru dan 

mengikuti proses verifikasi partai politik. Sehingga dalam pemilu 2004 komisi 

pemilihan umum menetapkan sebanyak 24 partai politik sebagai kontestan 

pemilu.  

Secara umum penyelenggaraaan pemilu tahun 2004 di Kota Semarang 

tergolong sukses, aman, tertib, dan lancar, artinya pelaksanaan Pemilu telah 

sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Reformasi yang bergulir 

sejak tahun 1998 sampai tahun 2004 telah memberikan dampak yang berarti 

terhadap perubahan pola pikir dan sikap sebagian besar warga Kota Semarang 

dalam partisipasi politiknya. Sikap warga masyarakat dalam berpolitik ada 

yang apatis, yaitu tidak berminat, sinis, bersikap curiga, alienasi yaitu merasa 

terasing dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat, dan ada yang 

anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tidak 
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memiliki motivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam 

hidup ini. Dari jumlah penduduk yang berhak memilih di tahun 2004 

sebanyak 1.415.720 jiwa hanya 1.031.392 jiwa saja yang menggunakan hak 

suaranya dengan mendatangi tempat pemungutan suara, artinya tingkat 

partisipasi warga Kota Semarang secara kuantitas mencapai 73%.  

Pemilu tahun 2004 bagi warga Kota Semarang secara umum dianggap 

sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, yang terpenting mereka datang ke 

TPS pada saat pemungutan suara dilakukan. Akan tetapi, dalam pemilu tahun 

2004 ada perbedaan yang signifikan daripada pemilu sebelumnya yakni 

masyarakat memilih secara langsung Presiden dan wakil presiden serta wakil 

rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif.  

Pemilu tahun 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat 

keputusan No. 100 Tahun 2004 tentang tahapan pemilihan umum yang terdiri 

dari 9 tahap sebagai berikut : 

a. Pendaftaran Pemilih 

b. Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Peserta Pemilu 

c. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 

d. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

e. Kampanye 

f. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. 

g. Penetapan Hasil Pemilu. 

h. Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih 
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i. Pengucapan Sumpah/Janji 

(Sumber : KPU Kota Semarang) 

Dalam pemilu tahun 2004 tidak luput dari dinamika yang terjadi. Hal 

ini terlihat dari aktivitas-aktivitas politik dalam pemilu seperti kesertaan 

warga dalam  kampanye partai politik maupun pada saat pelaksanaan pemilu. 

Terjadinya perbedaan-perbedaan pilihan politik juga merupakan suatu bentuk 

konsekuensi logis dari sistem politik dan demokrasi yang semakin terbuka.  

Perbedaan-perbedaan pilihan tersebut menjadi sangat wajar sebab 

masing-masing individu memiliki pemahaman dan kesadaran yang berbeda. 

Apalagi tingkat intelektualitas, latar belakang keluarga, lingkungan tempat 

tinggal turut menjadi faktor pendorong atas perbedaan-perbedaan tersebut. 

Namun, secara umum perbedaan-perbedaan itu tidaklah mengakibatkan pada 

suatu kondisi yang mengarah pada sifat destruktif. Artinya warga Kota 

Semarang telah mulai memahami demokrasi dengan menghargai perbedaan-

perbedaan pilihan politik masing-masing individu. 

 Lain halnya dengan pemilu yang berada di daerah-daerah lain di Jawa 

Tengah suasana pertikaian dan konflik menjadi suatu tontonan yang 

sebenarnya tidak pantas terjadi. Konflik antar pendukung, pembakaran 

faslitas-faslitas pemerintahan, dan demontstrasi massa yang anarkis adalah 

suatu bentuk ketidakpuasan atas penyelenggaraan pemilu. Tetapi di Kota 

Semarang meskipun ada gejolak atau riak-riak kecil yang muncul tidaklah 

membuat hasil dari pelaksanaan pemilu berubah atau masyarakat menjadi 
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risau. Terbukti sampai dengan saat ini hasil pemilihan umum 2004 diakui 

secara legitimate oleh semua pihak dan semua pihak menerima dengan lapang 

dada. 

3. Bentuk Partisipasi Politik Elit Politik Perempuan Kota Semarang  

a. Pemberian Suara (votting) 

Terbukanya kran demokrasi secara luas di Indonesia memberikan 

angin segar dalam perkembangan dinamika politik bangsa. Salah satu 

indikator berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk 

mengukur terleluasakannya partisipasi masyarakat dalam bidang politik 

adalah melalui pemberian suara secara langsung dalam pemilu.  

Pemilu tahun 2004 menjadi momentum paling bersejarah dalam 

perjalanan bangsa indonesia setelah ditahun 1955 bangsa Indonesia juga 

pernah menyelenggarakan pemilu yang oleh masyarakat dunia dinilai 

sebagai pemilu yang paling sukses.  

Dalam kehidupan sosial mulai dari lembaga yang terkecil seperti 

keluarga, Rt, sampai dengan lingkup berbangsa tidak dapat dipungkiri 

bahwa kehidupan manusia senantiasa mengalami dinamika. Artinya 

perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak dapat dihindari. 

Demikian juga dengan pilihan politik, tentunya masing-masing individu 

memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda dalam melihat setiap 

persoalan.  



 57

Berkaitan dengan Pemilu 2004, perempuan di Kota Semarang dalam 

menentukan pilihan politiknya telah mampu secara sadar dan mandiri untuk 

dapat menentukan pilihan politiknya. Perbedaan pilihan politik dalam 

keluarga ternyata tidak terlalu berdampak pada pola hubungan keluarga atau 

sampai menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan masing–masing anggota 

memiliki kesadaran dan kepahaman akan pilihan politik masing-masing. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Nurazizah sebagai berikut : 

“Padahal pilihan saya dengan suami lain loh, saya milih dia karena dia 
seorang tokoh  yang religius, yang bijaksana,terutama pintar juga, 
santun menurut saya tapi menurut suami lain dia tidak begitu” 

  (Wawancara tanggal 9 Februari 2007) 
 

Senada dengan ungkapan di atas saudari Anik Imawati juga 

mengungkapkan sebagai berikut : 

“Keluarga saya sangat demokratis, saya kira orang tua saya sudah 
paham dengan saya menempel poster-poster partai itu, dan tanpa saya 
harus berkata-kata orang tua saya sudah ngehh gitu” 
(Wawancara tanggal 10 Februari 2007) 
 

Dalam memberikan suara para perempuan sebelumnya mendapatkan 

informasi melalui media seperti media elektronik dan media cetak, namun ada 

juga perempuan yang mendapatkan informasi tentang pilihan politik melalui 

diskusi-diskusi informal dan himbauan dari tokoh-tokoh partai politik. Dalam 

memberikan suara perempuan mendatangi tempat pemungutan suara dimana 

mereka terdaftar sebagai pemilih. Inilah letak perbedaaan dalam sistem 

pemberian suara dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu setiap pemilih 
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benar-benar tercatat sebagai individu yang memiliki hak pilih dalam daftar 

pemilih tetap.  

 

b. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 

Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya para pemilih tidak mengetahui 

calon anggota legislatif yang akan duduk di lembaga legislatif maka di pemilu 

2004 setiap pemilih dapat memilih dengan bebas partai sekaligus calon yang 

dianggap sesuai bagi harapan mereka.  

Berdasarkan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 bahwa salah persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik yang terkait dengan pencalonan 

anggota legislatif adalah setiap partai harus menyertakan calon perempuan 

sebanyak 30% dari keseluruhan calon yang diajukan.  

Kebijakan yang diatur dalam Undang-undang tersebut merupakan 

suatu bentuk kemajuan dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia. 

Perempuan kini diberikan kesempatan lebih untuk turut terlibat dalam 

pencalonan sebagai anggota legislatif. 

Gambaran data yang jelas mengenai keikutsertaan perempuan dalam 

proses pencalonan sebagai anggota legislatif adalah sebagai berikut :  
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Tabel. 4 
Calon anggota Legislatif Perempuan 

Berdasarkan partai politik (Pemilu 2004 Kota Semarang) 
 

No Partai Politik Perempuan (%) Laki-laki (%) Total  
1. PNI Marhaenisme 7 47% 8 53% 15 
2. Partai Buruh Sosial Demokrat 3 23% 10 77% 13 
3. Partai Bulan Bintang 13 31% 28 69% 41 
4.  Partai Merdeka 7 35% 13 65% 20 
5. Partai Persatuan Pembangunan 9 22% 32 78% 41 
6. PPDK 3 43% 4 57% 7 
7. PPIB 2 22% 8 78% 10 
8. PNBK 8 31% 18 69% 26 
9. Partai Demokrat 10 23% 34 77% 44 
10.  PKPI 8 35% 15 65% 23 
11. PPDI 7 39% 11 61% 18 
12. PPNU 7 33% 14 67% 21 
13. Partai Amanat Nasional 15 31% 34 69% 49 
14. Partai Karya Peduli Bangsa  10 31% 22 69% 32 
15. Partai Kebangkitan Bangsa 15 27% 41 73% 56 
16. Partai Keadilan Sejahtera 15 34% 29 66% 44 
17. Partai Bintang Reformasi 14 31% 31 69% 45 
18. PDI Perjuangan 13 22% 46 78% 59 
19. Partai Damai Sejahtera 4 26% 11 74% 15 
20. Partai Golkar 15 28% 38 72% 53 
21. Partai Patriot Pancasila 1 14% 6 86% 7 
22. Partai Sarikat Indonesia 4 31% 9 69% 13 
23. Partai Persatuan Daerah 5 31% 11 69% 16 
24. Partai Pelopor 3 21% 11 79% 14 
 TOTAL  190 28% 484 72% 674 

Sumber : KPU Kota Semarang  
 

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan jumlah calon 

legislatif sebanyak 674 orang, 190 (28%) di antaranya berasal dari kaum 

perempuan. Artinya tingkat partisipasi perempuan secara kuota aturan belum 

mencapai 30%. Namun bila dinilai secara umum bahwa partisipasi perempuan 

sebanyak 28% ini merupakan suatu kemajuan jika dibandingkan dengan 

pemilu-pemilu sebelumnya baik secara sistem maupun keterlibatan dari 

perempuan itu sendiri. 
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Berikut ini adalah tabel anggota legislatif perempuan hasil pemilu 

tahun 2004 : 

Tabel. 5 
Daftar Anggota Legislatif Perempuan Terpilih 

 
No. Nama Asal Partai 
1. Dra. Qoida Partai Amanat Nasional 
2. Rr. Maria Tri Mangesti PDIP 
3, Dra. Hj. Elfi Zuhroh K, MM Partai Kebangkitan Bangsa 
4. Djudjuk Mardewi Agustiani Partai Golkar 
5. Hj. Kundarsih Kartono, SIP Partai Golkar 

Sumber : KPU Kota Semarang  

Hasil pemilu tahun 2004 yang menempatkan 5 anggota perempuan di 

lembaga legislatif mengundang penilaian berbagai kalangan. Walaupun aturan 

kuota 30% perempuan diterapkan pada kenyataannya tetap saja tidak mampu 

mendongkrak perolehan kursi perempuan di legislatif. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar partai politik menempatkan calon perempuan berada pada 

nomor bawah, sehingga kesempatan perempuan untuk terpilih sebagai 

anggota legislatif menjadi kecil kemungkinannya. Mengenai hal tersebut 

tersebut, salah seorang informan mengungkapkan bahwa : 

“Keterwakilan perempuan di tiap-tiap partai yang mengajukan itu 
masih kurang, karena kebanyakan perempuan itu ditempatkan di 
nomor buntut atau kunci, jarang yang berada di nomor urut satu 
kalaupun ada biasanya mereka adalah orang-orang yang lama 
berkecimpung di partai politik tersebut, jadi bukan orang-orang baru”  
(Wawancara tanggal 01 Februari 2007) 

 
Selain itu pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif tidak 

terlepas dari peran partai politik sebagai penentu kebijakan. Bagaimanapun 
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juga partai politik merupakan pemegang otoritas dalam memutuskan calon-

calon yang akan diajukan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang 

pengurus partai politik Bapak Usep Badruzzaman yang mengungkapkan 

sebagai berikut :  

“Kemarin ada cuma kita tidak menempatkan beliau sebagai calon 
utama ya, karena sekali lagi posisi rijal itu dalam arti orang yang 
punya kekuatan dalam hal ini kami masih melihat bahwa laki-laki 
masih memiliki kekuatan di sana. Di partai kami kekuatan laki-laki 
masih besar sehingga kemarin karena kami partai “baru” kami lebih 
mengutamakan laki-laki yang nomor satu, hampir sekarang yang di 
dewan semuanya laki-laki. 
(Wawancara tanggal 09 Februari 2007) 

 

Mengenai pertimbangan-pertimbangan partai dalam menentukan calon 

legislatif  tidak bisa diputuskan secara prematur, namun juga memperhatikan 

aspirasi yang berkembang dari kalangan bawah (Grass Root). Hal ini 

dipertegas lagi oleh Bapak Usep Badruzzaman bahwa : 

“Kita tidak bisa menentukan sendiri, bahkan ketika kita memutuskan 
siapa yang akan calon, maka seluruh kader kita kumpulkan atau kita 
minta aspirasi kader disuruh untuk milih siapa calon anggota dewan 
dengan adanya pemilu internal, terus dilihat suara terbesar terus di 
syurohkan, dirapatkan dengan majelis pertimbangan dan memutuskan 
siapa yang jadi calon, barangkali kemarin sudah pertimbangan yang 
matang. Sehingga perempuan tidak ada wakilnya. Artinya secara tidak 
langsung perempuan juga menentukan karena sebagian besar kader 
kita perempuan, banyak perempuan dan mereka sendiri yang memilih 
calonnya sendiri, mereka paham sekali siap yang harus jadi 
pemimpin” 
(Wawancara tanggal 09 Februari 2007) 
 

Selain partai dan keinginan kuat dari individu yang mencalonkan, 

dukungan masyarakat juga menjadi penentu dalam memberikan penilaian atas 
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pencalonan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Dengan begitu 

perempuan tersebut layak mendapat amanah atau tidak. Ketika ditanya 

tentang bagaimana dukungan masyarakat atas pencalonan perempuan dalam 

pemilu tahun 2004, salah seorang kontestan calon anggota legislatif saudari 

Deasy Ema mengungkapkan sebagai berikut : 

“alhamdulillah, lumayanlah walaupun mungkin pandangan masyarakat 
kalau ditempat saya kebanyakan caleg-caleg itu sudah orang-orang 
mapan satu, biasanya adalah seorang  laki-laki, kedua sudah mapan, 
padahal saya saat itu masih mahasiswa belum punya pekerjaan apa-
apa, tidak punya kekuasaan apa-apa, alhamdulillah kalau ditempat 
saya mereka sangat mendukung” 
(Wawancara tanggal 13 Februari 2007) 

 

Meskipun statusnya sebagai perempuan bukan berarti dalam 

pencalonan anggota legislatif tidak memiliki strategi untuk menarik simpati 

massa. Justru dengan statusnya tersebut Deasy Ema merasa memiliki suatu 

kelebihan dibandingkan dengan kontestan dari kalangan laki-laki. Berikut ini 

adalah penuturannya : 

“Justru karena saya seorang perempuan, itu kalau bagi saya sebuah 
kelebihan bagaimana kalau dimasyarakat itu kan secara hitung-
hitungan angka perempuan lebih banyak, jadi salah satunya 
mengadakan bazar, sering sharing, terus mengadakan pertemuan 
dengan masyarakat”  
(Wawancara tanggal 13 Februari 2007)  

 
c. Kampanye 

Salah satu kegiatan yang memberikan nilai lebih dari sekian proses 

dalam tahapan pemilu adalah kampanye. Hal ini disebabkan karena dalam 

kampanye setiap partai politik dan calon anggota legislatif berusaha dengan 
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maksimal mengerahkan segenap potensi dan kreatifitas dalam menarik 

simpati massa.  

Ada berbagai ragam cara yang dilakukan oleh partai-partai politik 

maupun calon dalam menarik perhatian umum seperti konvoi, panggung 

terbuka, pemberian bantuan dalam bentuk sembako maupun bangunan fisik, 

dan juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilimiah dan keagamaan seperti 

diskusi terbuka dan pengajian.  

Kampanye yang diikuti oleh perempuan di Kota Semarang tidak jauh 

berbeda seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki pada umumnya. Para 

perempuan juga mengikuti konvoi layaknya peserta kampanye lainnya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudari Anik Imawati sebagai berikut : 

“oh jelas, Kampanye yang diikuti itu kampanye pawai, kemudian juga 
dari penyebaran leaflet-leaflet, brosur, kemudian di sana juga ada 
kampanye bukan kampanye dialogis  tapi  kampanye dialogis tapi 
terbuka” 
(Wawancara tanggal 10 Februari 2007) 

 
Selain sebagai peserta, perempuan juga aktif sebagai juru kampanye 

yang menyampaikan dan menghimbau agar para warga masyarakat memilih 

partai politik yang menjadi pilihannya, seperti yang dikemukakan oleh saudari 

Eka Mei Sukaesih sebagai berikut : 

“Awalnya saya ajak untuk bagaimana mensikapi pemilu, bagiamana 
pilihan politiknya, kemudian saya berusaha untuk memberikan 
masukan tentang pemimpinya, tentang bagaimana parpolnya, tentang 
kerja-kerja nyata dari partai politik tersebut” 
(Wawancara tanggal 07 Februari 2007) 
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Dalam lingkungan kerja para perempuan juga terjadi pembicaraan-

pembicaraan atau diskusi-diskusi informal antar rekan kerja mengenai 

penilaian tentang pemilu yang akan menentukan preferensi politiknya. Seperti 

yang diungkapkan oleh ibu Nurazizah sebagai berikut: 

“Saya menyampaikan melalui komunikasi aja Misalkan oh saya tokoh 
yang saya pilih itu saya agungkan aja, milih ini aja, karena dia baik 
begini begini, tapi orang yang saja ajak itu pengetahuannya sedikit ini, 
jadi dia tidak terpengaruh. Saya menjelaskankannya melalui rapat Rt, 
kebetulan saya juga salah seorang pengurus Rt” 
(Wawancara tanggal 09 Februari 2007) 

      
   

d. Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Jika dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya setiap partai mengirimkan 

wakil-wakilnya untuk duduk di panitia penyelenggara pemilu, maka untuk 

pemilu tahun 2004 penyelenggaraannya dilakukan oleh komisi pemilihan 

umum yang terdiri atas orang-orang independen artinya bukan berasal dari 

partai politik. 

Komisi pemilihan umum kota Semarang sebagai penanggung jawab 

penyelenggara pemilu di tingkat Kota memiliki anggota sebanyak 4 orang dan 

1 di antaranya adalah seorang perempuan, seperti yang terlihat dalam tabel 6 

berikut ini : 
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Tabel. 6 

 Daftar Nama Anggota KPU Kota Semarang 
 

No Nama Jabatan 
1. Muhammad Hakim Junaidi Ketua  
2. Nurul Akhmad, SH, M.Hum Anggota  
3. Iva A.A. Sri Wulandari, S.Pd Anggota  
4. Henry Wahyono Anggota 

Sumber : KPU Kota Semarang 

Keikutsertaan perempuan sebagai anggota komisi pemilihan umum 

patut menjadi kebanggan bagi kita semua. Mengingat perempuan yang selama 

ini seringkali distigmatisasi sebagai konco wingking bagi kaum laki-laki 

ternyata mampu menunjukkan kemampuan dan potensinya yang tidak kalah 

dengan kaum laki-laki. Hal ini terlihat dari kerja-kerja produktivitas yang 

dilakukan oleh anggota KPU dari kalangan perempuan ini pada dasarnya 

sama seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki, mengingat di dalam KPU yang 

menjadi landasan kerja anggota bukanlah jenis kelamin melainkan 

profesionalisme kerja akan hak dan tanggung jawab. Seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Iva salah seorang anggota KPU yang bertugas di divisi 

pendaftaran pemilih dan pemungutan suara bahwa: 

“Walaupun mendapat menstruasi, tetap masuk bekerja karena 
menjunjung persamaan hak dan kewajiban, jadi dalam hal ini kami 
merasa tidak ada dispensasi karenanya. 
(Wawancara tanggal 01 Februari 2007) 

 
Dengan kedudukannya sebagai seorang perempuan tidak berarti Bu 

Iva menjadi sosok yang lemah. Hal ini ia buktikan dengan semangat kerjanya 
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yang begitu antusias dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Seperti dalam penuturannya : 

“Saya juga pernah lembur seharian memeriksa rekapan data-data 
tentang pemilu, sementara teman-teman laki-laki telah tidur, dan saya 
sendiri duduk manis aja di kursi kerja menyelesaikan pekerjaan saya. 
Artinya saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa melakukan 
seperti apa yang dilakukan oleh teman saya yang laki-laki” 
(Wawancara tanggal 01 Februari 2007). 

 

Senada dengan apa yang diungkapkannya tersebut, Ketua KPU Kota 

Semarang Bapak Hakim Junaidi  menilai bahwa kinerja Bu Iva sebagai sosok 

perempuan diungkapkannya : 

“Bagus, malah kadang-kadang  justru perempuan itu kan lebih teliti 
dalam kontek-kontek tertentu, jadi selama ini kayaknya juga Bu Iva  
itu cukup baik jadi misalnya kerja-kerja meskipun dia itu perempuan 
dia bisa meninggalkan “urusan-urusan perempuan” seperti mengurus 
anak saja, bisa full istilahnya bisa  bekerja seakan-akan tidak punya 
tanggungan dengan keluarga” 
(Wawancara tanggal 12 Februari 2007) 

Keberadaan Bu Iva di KPU juga membawa pengaruh bagi perubahan 

paradigma berfikir di lingkungan masyarakat. Penerimaan masyarakat 

terhadap keberadaan sosok perempuan di wilayah publik kini mulai dihargai. 

Artinya Bu Iva oleh masyarakat di lingkungannya dianggap sebagai sosok 

yang mampu dan memiliki potensi kepemimpinan. Hal inilah yang 

menjadikan bu Iva selain sebagai ibu rumah tangga dan anggota KPU, juga 

aktif dan dipercaya sebagai ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. 

Walaupun demikian kendala tetap ada dan dirasakan sekali oleh Bu 

Iva sebagai seorang perempuan ketika bekerja sebagai anggota KPU. Namun 
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hal tersebut kini telah teratasi karena kemauan dan usaha yang keras dari 

dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Iva bahwa : 

“kendala saya pertama kali adalah ketika saya tidak bisa menyetir 
sendiri, saya merasa sungkan ketika harus diantar oleh staff atau teman 
KPU yang laki-laki, tapi dengan hal ini saya berusaha untuk belajar 
dan akhirnya sekarang teratasi dan saya sudah mahir menyetir mobil 
sendiri. Untuk kendala tekhnis lainnya saya rasa tidak ada karena saya 
juga bekerja sama seperti halnya laki-laki” 
(Wawancara tanggal 01 Februari 2007)  

e. Menjadi Saksi dalam Kegiatan Pemilu 

Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 100 

Tahun 2004 tentang tahapan pemilihan umum yang salah satunya adalah 

mengenai pemungutan dan penghitungan suara, maka setiap partai politik 

diberikan kesempatan untuk mengirimkan saksi dalam proses tersebut.  

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, di kota semarang 

sendiri keterlibatan perempuan sebagai saksi juga turut mewarnai. Hampir di 

sebagian besar TPS di kota Semarang tidak luput dari adanya unsur 

perempuan sebagai saksi dan pemantau. 

Secara strukutural perempuan ini bukanlah pengurus yang ditugaskan 

secara khusus oleh partai melainkan mereka hanyalah sebagai relawan yang 

dengan sukarela mau menjadi saksi dan pemantau dalam pemilu 2004. 

Umumnya mereka adalah perempuan-perempuan muda yang memiliki 

semangat dan idealisme yang kuat dalam mengawal proses pelaksanaan 

pemilu. Sebagai mana yang diungkapkan oleh saudari Eka Mei Sukaesih 

sebagai berikut : 
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“Saya menjadi saksi relawan dalam pemilu itu dengan sukarela, 
tentunya relawati dong, saya kan ga ingin terjadi kecurangan dalam 
pemilu tersebut karena setiap orang menginginkan partainya menang” 
(Wawancara tanggal 07 Februari 2007) 

 
Senada dengan ungkapan diatas Bapak Usep Badruzzaman salah 

seorang pengurus partai politik mengungkapkan tentang keterlibatan 

perempuan sebagai saksi sebagai berikut : 

“Oh… Banyak sekali di setiap TPS banyak, jadi kita menempatkan 
kader perempuan sebagai saksi di sana, hampir misalkan di Sadeng, 
misalkan di wilayah Gunungpati di Sadeng, Jatirejo, banyak sekali 
hampir di setiap TPS kita tempatkan kader perempuan untuk menjadi 
saksi, sifatnya mereka adalah sukarela dan kader kita sudah paham apa 
yang harus dilakukan, jadi mereka melaksanakan itu dengan tanggung 
ia adalah anggota partai yang harus melakukan itu” 
(Wawancara tanggal 09 Februari 2007)  

 
 

f. Menjadi Anggota Partai Politik 

Pintu demokrasi yang terbuka lebar di era reformasi membawa 

dampak yang signifikan pada pola dan aktivitas-aktivitas politik masyarakat 

kota Semarang. Di zaman orde baru masyarakat hanya dapat mengikuti salah 

satu dari 3 macam partai yakni Golkar, PPP, dan PDI, maka saat ini 

masyarakat dapat memilih aktivitas politiknya pada 24 partai yang tersedia. 

Dengan adanya beragam pilihan politik yang tersedia, masyarakat kota 

Semarang khususnya para kaum perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya 

dalam bidang politik melalui partai politik baik sebagai anggota pasif maupun 

sebagai anggota aktif.  
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Di kota Semarang keberadaan 24 partai politik tidak dapat dipisahkan 

dari adanya kontribusi perempuan didalamnya. Kepengurusan di seluruh 

partai politik di Kota Semarang ada unsur perempuannya.  Secara umum 

struktur organisasi partai terdiri atas majelis pertimbangan partai dan pengurus 

harian. Jumlah pengurus harian untuk masing-masing partai tidaklah sama 

karena berkisar antara 14 – 18 orang dan hampir  20 %  dari semua pengurus 

harian dari unsur perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu 

pengurus partai politik Bapak Usep Badruzzaman S.Pd yang menyampaikan 

bahwa : 

“Ada departemen khusus dalam partai kami yakni Departemen 
Kewanitaan yang berfungsi sebagai media aspirasi perempuan dan 
pengkaderan kewanitaan. Bagi partai kami wanita itu sangat penting 
karena wanita adalah pilar negara. Sehingga wanita perlu 
diberdayakan, sehingga salah satu hal yang dibutuhkan oleh partai 
kami departemen kewanitaan memiliki nilai positif. secara struktural 
Persentase kader perempuan di kepengurusan partai adalah 20 %” 
(Wawancara tanggal 09 Februari 2007) 

 

Keberadaan perempuan dalam kepengurusan partai politik bukan 

hanya menjadi pelengkap atau pemanis partai saja melainkan perempuan juga 

turut terlibat dalam aktivitas-aktivitas kepartaian. Sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh Ibu Muntafingah salah seorang pengurus dari kalangan 

perempuan dalam partai politik sebagai berikut : 

“Karena memang spesifikasi saya di kehumasan, publik relation dan 
media center, maka keterlibatan saya lebih banyak dalam forum-forum 
diskusi seminar, kemudian konferensi pers, phone Friend, 
dokumentasi media, analisa media” 
(Wawancara tanggal 13 Februari 2007) 
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Keberadaan perempuan sebagai pengurus partai tidak menjadikan 

kinerja-kinerja partai menjadi lemah atau bahkan berkurang produktifitasnya. 

Justru perempuan pada sisi-sisi tertentu memiliki kelebihan yang lebih dari 

pada laki-laki. Tentang kinerja dan kontribusi perempuan sebagai pengurus 

partai politik diungkapkan oleh Bapak Usep Badruzzman bahwa : 

“Kontribusi perempuan dalam hal pengkaderan terutama, perempuan 
ini mempunyai talenta pengkaderan yang bagus. Jadi kader partai kita 
ini memang “perempuan sangat banyak” karena memang memiliki 
ghirah yang cukup luar biasa. Perempuan ini bermain perasaan dan 
perasaan yang muncul dari pengurus-pengurus kami adalah ghiorah, 
semangat untuk memperjuangkan partai kita. Karena berasas Islam 
maka perempuan-perempuan ini menganggap berpartai itu sebagai 
suatu bentuk ibadah, sehingga mereka bersemangat dalam hal ini dan 
ini cukup bagus bagi perkembangan partai ke depan. Dan kontibusi 
sangat banyak, teluran-teluran ide sangat banyak, tidak sedikit dari 
partai kami yang perempuannya memiliki kapasitas di bidang hukum, 
bidang politik, dan dari pemikiran mereka keluar beberapa ide-ide 
yang bagus bagi perkembangan partai” 
(Wawancara tanggal 09 Februari 2007) 

g. Motif Elit Politik Perempuan Berpartisipasi Politik dalam Pemilu 2004 

Di dalam berpartisipasi politik perempuan tidak terlepas dari motif-

motif yang menjadi dorongan atas keterlibatan mereka di dalamnya. Motif 

perempuan berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tahun 2004 bisa disebabkan 

karena dorongan dari dalam dirinya sendiri maupun juga disebabkan oleh 

faktor dari luar.  

Pemilu bagi sebagian besar masyarakat telah dianggap sebagai suatu 

norma atau kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara yang baik. 

Dengan berpartisipasi memberikan suara dalam pemilu setidaknya ada 
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kontribusi dan harapan masyarakat akan kemajuan negeri ini. Hal ini 

kemudian menjadi suatu bentuk motivasi dalam diri seseorang untuk 

memberikan suara dalam pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Anik 

Imawati bahwa : 

“Kepahaman karena sebuah proses mencari sebetulnya apa sih yang 
akan saya berikan gitu. Saya kira kontribusi yang sedikit hanya 
sekedar memilih itu memberikan konsekwensi besar bagi 
perkembangan bangsa ketika memang pilihan saya itu benar dan insya 
Allah itu konsekwensi yang saya pegang” 
(Wawancara tanggal 10 Februari 2007) 

Pilihan politik masyarakat merupakan suatu cerminan atau refleksi 

akan harapan-harapan yang diinginkan terutama perubahan ke arah perbaikan 

bangsa. Sejak era reformasi digulirkan telah empat kali terjadi pergantian 

kepemimpinan nasional. Namun dari semuanya itu stabilitas politik nasional 

hingga saat ini masih belum tertata dengan baik meskipun semangat 

demokrasi semakin meningkat. Keinginan, harapan, dan kerinduan akan 

perbaikan kemudain terelaborasi menjadi motivasi nilai dan keyakinan 

seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.  

Orientasi Agama dan pemimpin tampak dalam pilihan politik 

perempuan di Kota Semarang. Walaupun tidak menjadi pemenang pemilu 

setidaknya partai-partai Islam dalam perolehan suara mendapatkan hasil yang 

signifikan. Berikut ini adalah data perolehan suara partai-partai politik dalam 

pemilu tahun 2004. 

Tabel 7. 
Daftar Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2004 
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No. Partai Politik Perolehan Suara 
1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 3.073 
2. Partai Buruh Sosial Demokrat 3.188 
3. Partai Bulan Bintang 9.160 
4.  Partai Merdeka 6.763 
5. Partai Persatuan Pembangunan 38.304 
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 1.496 
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 1.889 
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 6.593 
9. Partai Demokrat 130.845 
10.  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 4.081 
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 3.298 
12. Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia 3.298 
13. Partai Amanat Nasional 53.776 
14. Partai Karya Peduli Bangsa  6.484 
15. Partai Kebangkitan Bangsa 66.337 
16. Partai Keadilan Sejahtera 56.325 
17. Partai Bintang Reformasi 8.808 
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 208.254 
19. Partai Damai Sejahtera 43.812 
20. Partai Golkar 108.795 
21. Partai Patriot Pancasila 5.926 
22. Partai Sarikat Indonesia 1.801 
23. Partai Persatuan Daerah 2.654 
24. Partai Pelopor 2.199 
 TOTAL 780.251 

Sumber : KPU Kota Semarang 

Orientasi agama dan pemimpin dalam pemilu tahun 2004 juga terlihat 

dalam wawancara dengan saudari Eka Mei Sukaesih yang mengungkapkan 

sebagai berikut : 

“Saya memilih partai tersebeut karena manajemen partai dan juga 
pemimpin yang ada disana, akhlaknya terutama, kalau saya lihat 
memang beberapa orang yang ada disana sudah menduduki jabatan 
strukutural di pemerintahan dan itu sudah terbukti walaupun tidak 
bombastis ya namannya dan untuk manajemen partai sendiri bisa 
dilihat dari kerja-kerja nyatanya dan langsung kalau ada bencana dia 
yang yang pertama, nah partai ini lumayan nih” 
(Wawancara tanggal 07 Februari 2007) 
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Senada dengan apa yang diungkapkan diatas responden lainnnya yakni 

ibu Nurazizah juga mengungkapkan bahwa figur yang bijaksana, wawasan 

luas, dan pintar menjadi dasar ia menentukan pilihan politiknya (Hasil 

wawancara tanggal 10 Februari 2007). Namun lain halnya dengan yang 

diungkapkan oleh Anik Imawati bahwa ketokohan dan figur dari suatu partai 

politik bukanlah faktor yang mendasari pilihan politiknya, secara jelas ia 

mengungkapkan sebagai berikut : 

“Saya tidak terlalu bahwasanya partai atau sebuah lembaga tergantung 
pada sosoknya tetapi pada visi dan misi yang dibawa, apa yang akan 
dibawa, apa yang diperjuangkan, menegakkan keadilan, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, kemudian pemberantasan korupsi,  saya 
kira itu adalah sebuah konsep yang jelas yang bisa saya tangkap, dan 
jelas saya yakin, saya kira tidak munafik apa yang berkembang saat 
ini, di masyarakat kita, kita juga bisa melihat riil di lapangan 
bagaimana kinerja orang-orang yang berada disana, jadi bagaimana 
partai itu membawa misinya, kita lihat di kasus kemarin ketika PP No. 
37 dicabut, saya kira anda bisa menyimpulkan sendiri partai mana 
yang saya pilih, kemudian ada anggota legisltaifnya yang 
mengembalikan dana tapi ternyata ketua DPRD-nya malah menolak, 
subhanallah kita bisa melihat fenomena seperti itu, itu sudah suatu 
bentuk cerminan dari perjuangan mereka, itu merupakan suatu bentuk 
kecil”   
(Wawancara tanggal 10 Februari 2007) 

 
Selanjutnya ia juga mengungkapkan bahwa ketergantungan pada 

tokoh atau sosok apalagi berpartisipasi karena money politik bukanlah cara 

yang tepat dalam mencapai tujuan meskipun ia sendiri harus membeli kaos 

partai yang diyakininya sebagai suatu bentuk komitmen dan loyalitas akan 

ideologi yang diyakini. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Elaborasi Bentuk Partisipasi Politik Elit Politik Perempuan 

Membahas tentang bentuk partisipasi politik maka tidak bisa lepas dari 

landasan teori yang menjadi pijakannya. Ada beberapa teori atau pandangan 

dari tokoh-tokoh yang relevan diantaranya adalah Rush dan Altoff, Almond 

Verba, Roth dan Wilson,  Milbrath, dan Surbakti. Namun dalam hal ini 

peneliti akan berpijak pada dua landasan saja. Pertama, pendapat dari Rush 

dan Althof (1995:128) bahwa partisipasi politik dapat mengambil bentuk 

mulai dari menduduki jabatan politik atau administrasi dalam organisasi 

sedemikian rupa sampai kepada voting atau pemberian suara sebagai bentuk 

paling bawah dari partisipasi politik. Tidak terdapat perbedaan yang tajam 

didalamnya, dan orang boleh bergerak dari keadaaan yang satu dengan yang 

lain. Sementara itu, pendapat kedua adalah Roth dan Wilson dalam Budiardjo 

(1981:6) menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan 

intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas 

menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai 

aktivis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut 

membentuk segitiga serupa dengan warga negara. 

Dengan mengelaborasi kedua pendapat di atas dan berdasarkan hasil 

penelitian, maka bentuk partisipasi politik elit politik perempuan Kota 

Semarang ditunjukkan dalam berbagai bentuk, antara lain memberikan suara 

dalam pemilu, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mengikuti 
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kampanye, menjadi juru kampanye, menjadi anggota penyelengara pemilu, 

menjadi saksi dalam pemilu, dan menjadi anggota partai politik.  

Menduduki jabatan politik dan administratif 

Mencari jabatan politik atau administratif 

Keanggotaan aktif suatu organisasi politik 

Keanggotaan pasif suatu organisasi politik 

Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik 

Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik 

Partisipasi dalam rapat umum, demontrasi, dan sebagainya 

Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik 

Pemberian suara 

Apathis total 

Gambar 1. Hierarki partisipasi politik menurut Rush dan Althoff 
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    Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 

Partisipan  Mengikuti kampanye  
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Pengamat Memberikan suara dalam pemilu 

Apathis   

Gambar 3. Elaborasi partisipasi politik (Tinjauan Pemilu Tahun 2004) 

Gambar 2. Piramida Partisipasi politik menurut Roth dan Wilson 
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Mengelaborasikan kedua bentuk partisipasi politik di atas 

dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam memahami partisipasi politik elit 

politik perempuan Kota Semarang. Dengan melihat pendapat keduanya 

dapatlah dijelaskan bahwa dalam pemilu di Kota Semarang pun terbentuk 

semacam hierarki partisipasi politik elit politik perempuan.  

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang memegang jabatan 

politik atau administrasi dalam hal ini adalah KPU dan pengurus partai 

selanjutnya kategori ini dinamakan dengan aktivis. Kasus Ibu Iva dan 

Muntafingah adalah contohelit politik perempuan yang melibatkan diri dalam 

organisasi politik dengan memegang tugas dan tanggung jawab yang 

memberikan bayak pengaruh kepada individu lain dalam sistem politik.  

Sebagai anggota KPU Ibu Iva seringkali berurusan dengan masalah 

pendaftaran dan penghitungan suara., berurusan dengan partai politik dan para 

pemilih-pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Dalam pelaksanaan 

tugasnya ia menjelaskan bahwa ketika diawal-awal masa pemilihan umum 

berlangsung, ia pernah ditugaskan untuk memverifikasi partai politik dengan 

mendatangi anggotanya satu per satu di lapangan. Cara yang ia lakukan ini 

merupakan salah satu tekhnis pelaksanaan verifikasi partai politik sebelum di 

sahkan sebagai kontestan pemilu di Kota Semarang.  

Selanjutnya ibu Iva juga menjelaskan tentang pengalamannya dalam 

menangani para demonstran yang tidak puas dengan keputusan-keputusan 

KPU. Sebagai anggota KPU perempuan ternyata memberikan suatu nilai lebih 
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dalam kedudukannya, sebab demonstran yang secara umum adalah mayoritas 

laki-laki tentu menjadi risih dalam menghadapi perempuan. Akhirnya suasana 

massa dapat lebih tenang dengan kehadiran perempuan ditengah-tengahnya. 

Kasus yang kedua adalah ibu Muntafingah bahwa sebagai pengurus partai ia 

memegang jabatan di bidang kehumasan atau publik relation. Bentuk 

partisipasi politik yang ia  lakukan selama menjadi pengurus partai adalah 

menghadiri forum-forum diskusi, seminar, konferensi pers, phone Friend, 

melakukan dokumentasi media dan analisa media.  

Jenjang kedua dari hierarki partisipasi politik disebut dengan 

partisipan diuraikan dalam bentuk pencalonan diri sebagai anggota legislatif, 

mengikuti kampanye, dan aktif dalam diskusi informal tentang pemilu. Data 

dari KPU Kota Semarang tentang rekapitulasi daftar calon anggota legislatif 

menunjukkan bahwa perempuan yang dicalonkan oleh 24 partai politik 

berjumlah 190 orang  (28%) dari 674 orang (72%) calon legislatif dari 

kalangan laki-laki. Jumlah ini tenyata belum mencapai kuota 30% seperti 

yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003.  

Meskipun hanya mencapai 28% bukan berarti partisipasi politik 

perempuan secara umum itu rendah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam 

partisipasi politik ada banyak variabel yang dijadikan sebagai titik tolak dalam 

mengukur tingkat partisipasi. Lagi pula pencalonan sebagai anggota legislatif 

bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi politik. Seperti yang ditegaskan oleh 

Huntington dan Nelson bahwa pemberian suara bukanlah satu-satunya ukuran 
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untuk mengukur tingkat partisipasi politik. Dengan demikian menjadi jelas 

bahwa dalam partisipasi politik ada banyak variabel yang menjadi benang 

merah sebelum menarik suatu kesimpulan. 

Selain mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, di jenjang 

partisipan juga dapat diuraikan bentuk partisipasi politik elit politik 

perempuan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa partisipasi politik elit 

politik perempuan ditunjukkan dalam bentuk aktif dalam diskusi formal dan 

mengikuti kampanye partai politik. Menengok pengalaman Ibu Nurazizah dan 

Eka Mei Sukaesih, bahwa di lingkungan kerja mereka terjadi pembicaraan-

pembicaraan atau diskusi-diskusi informal dengan rekan kerjanya mengenai 

penilaian tentang pemilu yang akan menentukan preferensi politiknya. 

Diskusi yang mereka lakukan meskipun bersifat informal namun bermuara 

pada satu tujuan bagaimana mereka meyakinkan rekan kerjanya agar dalam 

menentukan preferensi politiknya sama dengan dirinya. Mengenai hal ini 

peneliti menyimpulkan bahwa elit politik perempuan dalam hal ini telah 

bertindak sebagai juru kampanye walaupun secara organisatoris tidak 

mendapat penugasan khusus dan formal dari partai.  

Alasan yang mendasari peneliti bahwa elit politik perempuan telah 

bertindak sebagai juru kampanye adalah tentang cara mereka mengajak dan 

mempengaruhi orang lain tidak jauh berbeda substansinya seperti yang 

disampaikan oleh juru kampanye secara umum, misalkan saja 

mengkampayekan tentang kerja-kerja partai, kebaikan-kebaikan dengan 
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memilih partai tersebut, dan menampilkan figur atau sosok yang ada dalam 

partai.  

Adapun keterlibatan elit politik perempuan dalam kampanye 

ditunjukkan dengan kesertaan mereka. Seperti dalam ungkapannya Anik 

Imawati, Eka Mei Sukaesih, dan Yayah Nur Rohayati bahwa  mereka 

mengikuti kampanye dalam bentuk pawai, konvoi, dan kampanye terbuka. 

Rush dan Althoff (1995:130) menegaskan penting uintuk disadari 

“bahwa partisipasi pada satu tingkatan hierarki tidak merupakan satu prasyarat 

bagi partisipasi pada satu tingkatan yang lebih tinggi, walaupun mungkin hal 

ini berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu”. Pendapat ini relevan sekali 

ketika melihat konteks partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Kota 

Semarang bahwa bentuk partisipasi seseorang tidaklah mengalami 

kemandegan pada satu jenjang tertentu saja. Bila melihat hasil penelitian 

dapatlah ditarik satu benang merah yang menjelaskan bahwa pada saat yang 

sama seseorang selain menjadi pengamat juga menjadi partisipan atau aktivis, 

seperti yang diungkapkan oleh saudari Eka Mei Sukaesih, Anik Imawati, 

Nurazizah, dan Muntafingah bahwa selain mereka memberikan suara, 

mendengarkan informasi, dan mendiskusikan dengan orang lain, pada waktu 

yang sama mereka juga melakukan peran sebagai juru kampanye. 
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2. Motif Elit Politik Perempuan dalam Berpartisipasi Politik 

Terleluasakannya partisipasi politik dalam pemilu 2004 tentu tidak 

terjadi secara serta merta. Sekalipun partisipasi politik di Indonesia menganut 

paham demokrasi yang mempunyai akar ideologis bahwa rakyat menjadi 

faktor penting dalam perpolitikan. Hanya saja kemudian bagaimana rakyat 

bisa menjadi faktor penting bagi tegaknya partisipasi politik.  

Bagi Weiner dalam Kamaruddin (2003:94), ada dua faktor pendorong 

menguatnya partisipasi politik. Pertama, tumbuhnya angkatan kerja perkotaan 

yang bekerja di sektor industri yang mendorong timbulnya organisasi buruh. 

Kedua, pertumbuhan komunikasi massa yaitu karena perkembangan 

penduduk, transportasi, komunikasi antara pusat-pusat kota dan daerah 

terbelakang, penyebaran surat kabar, penggunaan radio, dan sebagainya. Hal 

ini akan meningkatkan kesadaran anggota masyarakat akan pengaruh 

kebijaksanaan pemerintah terhadap tiap-tiap warga negara. 

Di bagian hasil penelitian ini sebelumnya telah diungkapkan bahwa 

Semarang merupakan salah satu Kota Industri yang tingkat pertumbuhannya 

cukup pesat. Tidak sedikit pabrik-pabrik industri yang terdapat di Kota 

Semarang, mulai dari industri makanan, obat-obatan, tekstil, sampai dengan 

industri berat terdapat di kota ini. Namun di balik berdirinya pabrik-pabrik 

industri, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kerja seringkali berujung pada permasalahan ketidakharmonisan antara 

pekerja dan pengelola industri. Sebagai contoh kasus efisiensi kerja perusahan 
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dengan mengurangi pengeluaran biaya seringakali diakhiri dengan pemutusan 

hubungan kerja sepihak, selain itu banyak perusahaan yang tidak memenuhi 

aturan dari pemerintah Kota Semarang tentang upah minimum regional, dan 

yang lebih menyakitkan lagi bahwa ketika buruh di PHK secara sepihak oleh 

pihak perusahaan, buruh tidak diberikan uang pesangon sebagaimana yang 

diatur dalam undang-undang perburuhan dan tenaga kerja. 

Peristiwa-peristiwa tersebut memberikan pelajaran kepada para 

pekerja yang pada akhirnya mendorong lahirnya organisasi serikat pekerja 

yang berfungsi sebagai sarana komunikasi pekerja dan alat perjuangan dalam 

melindungi hak-hak pekerja.  Dan hampir di setiap perusahaan-perusahaan di 

Kota Semarang memiliki organisasi serikat pekerja. Melalui organisasi serikat 

pekerja inilah kemudian kesadaran akan hak sebagai buruh didapatkan. 

Mereka bekerja bukan semata-mata mengikuti apa yang dibebankan oleh 

perusahaan saja, namun dibalik kewajibannya tersebut mereka memiliki hak 

yang mesti diperhatikan oleh pengelola industri.  

Meskipun Weiner hanya menganalisa dorongan partisipasi disebabkan 

oleh pertumbuhan angkatan kerja yang mendorong munculnya organisasi 

buruh bukan berarti analisa Weiner berhenti sampai disini saja. Setidaknya 

Weiner dalam hal ini telah memberikan suatu arahan bahwa organisasi buruh 

merupakan salah satu sarana yang memberikan dorongan dalam 

berpasrtisipasi politik. Dalam arti buruh mendapatkan sejumlah orientasi dan 

nilai-nilai melalui pengalaman mereka dalam perusahaan-perusahan industri. 
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Orientasi nilai dan pengalaman individu tidak hanya berangkat dari 

organisasi buruh saja. Dari sisi lainnya dengan melihat data statistik dari BPS 

Kota Semarang menunjukkan bahwa pengguna sarana komunikasi seperti 

radio, televisi, dan media massa mengalami peningkatan signifikan dari tahun 

ke tahun. Di tahun 2005 pengguna televisi dan radio mencapai angka 133.630 

dan 156.149, belum lagi pengguna media massa cetak yang setiap orang 

sewaktu-waktu mudah mendapatkannnya. Hal ini berarti bahwa faktor media 

massa dan pertumbuhan komunikasi seperti yang diungkapkan oleh Weiner 

juga dapat dipandang sevbagai salah satu variabel yang memberikan pengaruh 

kuat bagi partisipasi politik perempuan di Kota Semarang. 

Dalam konteks pemilu tahun 2004 kesertaan perempuan didalamnya 

merupakan suatu proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan 

itu menerima sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang pemilu. Dalam bahasa 

Rush dan Althoff (1995:27) disebut dengan Sosialisasi politik, yakni suatu 

proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang, dan 

bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya 

terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan 

sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga 

ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalamannya.  

Selanjutnya Rush dan Althoff  (1995:120) juga mengungkapkan 

bahwa partisipasi politiik tidak akan terjadi tanpa adanya sosialisasi politik. 

Dalam hal ini orientasi dan motif individu merupakan suatu bentuk kristalisasi 
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nilai yang didapatkan invidu dari lingkungan dan pengalamannya. Tentang 

motif ini, Jalbi (dalam Ruslan 2000:101-102) mengungkapkan bahwa 

keyakinan agama yang diimani oleh individu merupakan salah satu dorongan 

kuat dalam diri individu yang terbangun dari sejumlah nilai-nilai yang 

didapatkan dari pengalaman di lingkungan kehidupannya. Seperti yang 

dilakukan oleh Eka Mei Sukaesih bahwa ia menjadi saksi dalam pemilu 

dengan alasan menginginkan adanya penyelamatan partai dari bentuk 

kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penghitungan suara  

Tindakan seseorang dalam menjadi saksi di pemilu merupakan suatu 

bentuk tindakan obyektif yang didasari atas rasionalitas pengalaman subyek. 

Pernyataan ini mengukuhkan pandangan Weber (dalam Rush dan Althoff, 

2000:181)  yang menyebut bahwa seseorang bertindak karena adanya motif. 

Salah satunya adalah motif yang rasional benilai. Motif rasional bernilai 

merupakan motif yang didasarkan atas penerimaan seseorang secara rasional 

akan nilai-nilai suatu kelompok.  

Dalam bahasa lain, Lane (dalam Rush dan Althoff, 2000:181) 

menyebutnya sebagai fungsi untuk mengejar nilai-nilai khusus. Soal nilai-

nilai ini juga, Muntafingah beralasan bahwa keaktifannya di partai politik 

sebagai pengurus partai merupakan suatu bentuk manifestasi keimananan 

terhadap Tuhan, dalam arti bahwa partai meruipakan salah satu sarana dalam 

mendapatkan keridhaan Tuhan, selain itu ia juga merasakan kepuasan batin  

karena dapat memberi kemanfaatan bagi orang lain. Mempertegas hal ini 
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Usep Badruzzaman sebagai salah seorang pengurus partai juga 

mengungkapkan bahwa aktivitas elit poltik perempuan di dalam partai 

maupun pemilu diterjemahkan sebagai suatu bentuk peribadatan kepada 

Tuhan, dengan partai sebagai sarananya. 

Fakta sosial yang terhidang dalam Pemilu tahun 2004 di Kota 

Semarang menunjukkan betapa masih kuatnya budaya feodalisme dalam 

masyarakat. Dalam konteks pemilu tersebut dapat dibaca bahwa preferensi 

politik elit politik perempuan masih dipengaruhi oleh keberadaan figur 

kharismatik di dalam partai politik sebut saja seperti Gusdur dan Amin Rais. 

Bagi kalangan NU dan Muhammadiyah, keduanya merupakan sosok yang 

begitu penting dan mampu memberi sugesti dalam menentukan pilihan 

politik.  

Seperti dalam penuturan Ibu Nurazizah yang menyatakan bahwa ia 

memilih karena tokoh partai tersebut merupakan sosok yang religius, pintar, 

dan bijaksana, dan merupakan tokoh besar dalam golongan keagamaannya. 

Sedangkan Yayah Nur Rochayati mengungkapkan bahwa ia memilih partai 

karena ia sendiri berasal dari kalangan agama tokoh yang ada di partai 

tersebut, dikuatkan lagi karena orang tuanya juga merupakan pengurus partai. 

Fenomena di atas jelas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di 

Kota Semarang masih dipengaruhi oleh orientasi pemimpin dan 

keberagamaan. Pemimpin dan agama merupakan faktor penting dalam 

pembentukan perilaku pemilih di Kota Semarang, keduanya memiliki korelasi 
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nyata dengan perilaku pemilih.  Tingkah laku pemilih perempuan di atas oleh 

Milbrath dan Goel (dalam Surbakti, 1992:143) dinyatakan sebagai suatu 

bentuk kondisi yang berkenaan dengan perangsang politik. Dimana 

keterbukaan dan kepekaan seseorang melalui organisasi-organisasi 

keagamaan memberikan semacam dorongan bagi elit poltik perempuan untuk 

memberikan suara dalam pemilu. Tetapi Weber dalam Rush dan Althoff 

(2000:181) justru memberikan pandangan bahwa tindakan elit politik 

perempuan yang demikian merupakan suatu tindakan yang berangkat dari 

emosi dan perasaan atau dinamakan dengan tindakan afektual emosional. 

Selain orientasi pemimpin dan agama partisipasi politik elit politik 

perempuan juga berangkat dari kesadaran diri yang kuat untuk 

mengaktualisasikan kemampuan dan harapan-harapannya terhadap suatu 

sistem politik. Seperti yang dialami oleh ibu Iva di KPU bahwa motif ia 

bergabung sebagai anggota KPU karena ia ingin mengerti dan memahami 

bagaimana bekerja dan berhubungan dengan pihak-pihak birokrasi serta partai 

politik. Sedikit berbeda dengan pernyataan tersebut, Anik Imawati 

menegaskan bahwa pemberian suara dalam pemilu merupakan kewajiban 

sebagai warga negara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan bangsa. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan pandangan Surbakti (1992:144) juga 

bahwa motif partisipasi politik seseorang berangkat dari adanya kesadaran 

politik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ia menambahkan 
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bahwa kesadaran politik merupakan pengetahuan seseorang tentang 

lingkungan masyarakat dan politik yang menyangkut minat dan perhatian 

seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. 

Selain itu, pandangan Jalbi (dalam Ruslan 2000:101-102) tentang 

motif partisipasi politik perempuan dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam 

melihat bentuk partisipasi politik elit politik perempuan. Sebagaimana yang 

Jalbi ungkapkan bahwa kultur dan karakter lingkungan politik juga 

memberikan dorongan positif seseorang untuk memilih suatu bentuk 

partisipasi politik. Subyek penelitian yang memiliki latar belakang mahasiswa 

dan aktif di organisasi mahasiswa seperti Anik Imawati, Eka Mei Sukaesih 

dan Yayah Nur Rohayati memiliki kecenderungan pilihan politik sebagai 

seorang partisipan yakni terlibat dalam kampanye dan menjadi saksi dalam 

pemilu. Hal ini di karenakan mahasiswa memiliki idealisme dan tanggung 

jawab dalam mengawal proses pemilu. Lain halnya dengan mereka yang 

memiliki akses kekuasaan dalam masyarakat dan lembaga politik. Mereka 

lebih leluasa bergerak sebagai aktivis dengan menjadi anggota penyelenggara 

pemilu ataupun menjadi pengurus partai sebagaimana yang didapatkan dalam 

kasus ibu Iva dan Muntafingah. 

Dengan demikian memposisikan mereka sebagai aktivis, partisipan, 

dan pengamat tidak dapat kita pisahkan dari sejumlah variabel yang ada. 

Keyakinan, kultur, dan lingkungan politik memiliki keterikatan satu sama lain 

dalam menentukan bentuk partisipasi politik elit politik perempuan. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Partisipasi politik elit politik perempuan di Kota Semarang berdasarkan 

intensitasnya terbagi dalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan, 

dan aktivis. Perempuan sebagai pengamat ditunjukkan dalam bentuk 

pemberian suara. Sedangkan elit politik perempuan sebagai partisipan 

ditunjukkan dalam bentuk menjadi peserta kampanye, juru kampanye, saksi 

dalam pemilu, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan terlibat dalam 

diskusi-diskusi informal. Dan elit politik perempuan sebagai aktivis yaitu 

menjadi panitia penyelenggara pemilu dan menjadi pengurus partai politik. 

2. Motif partisipasi politik elit politik perempuan di Kota Semarang dalam 

pemilu legislatif tahun 2004 adalah motif rasional bernilai dan keikutsertaan 

mereka dengan berpartisipasi politik atas dasar pertimbangan rasional. 

Sebagian elit politik perempuan telah menilai secara objektif pilihannya dan 

sebagian lainnya mengandung motif yang afektual emosional yaitu akibat 

penilaian terhadap agama serta partai politik yang dipilih merupakan suatu 

bentuk kristalisasi nilai yang didapatkan dalam lingkungan politiknya. 
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B. Saran-saran  

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah : 

1. Elit politik perempuan hendaknya terus meningkatkan kualitas diri agar dapat 

melakukan banyak peran terutama peran-peran di wilayah publik yang justru 

banyak bersinggungan dengan kepentingan perempuan itu sendiri. 

2. Elit politik perempuan perlu mengambil bagian secara lebih luas lagi dengan 

memberikan kontribusi lebih karena statusnya di tengah masyarakat telah di 

akui sebagai sosok yang mampu dan lebih dari yang lainnya.  

3. Para elit politik perempuan bersama-sama dengan pemerintah, organisasi 

sosial masyarakat, partai politik, dan tokoh-tokoh politik hendaknya dapat 

bekerjasama dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat 

khususnya perempuan agar peningkatan partisipasi politik masyarakat dapat 

lebih berkualitas. 
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