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ABSTRAK 

 

Setiap pemilihan kepala daerah (Pemilukada) selalu terdapat persaingan 

dalam memperoleh maupun mempertahankan kursi nomor satu di suatu 

pemerintahan daerah. Hal ini juga menjadi fenomena menarik di Kabupaten 

Kediri, dimana dua istri bupati lama saling bersaing untuk menggatikan posisi 

suaminya. Persaingan yang selalu terkait dengan ketidakadilan suami terhadap 

istri, yang berawal dari permasalahan keluarga (domestik) kemudian terbawa 

keluar keluarga (publik), menjadikan kedua istri melakukan persaingan dalam 

pemilukada Kabupaten Kediri 2010. Terlebih dengan adanya keberpihakan suami 

yang secara eksplisit memberikan dukungan kepada dr. Hj. Haryanti sebagai istri 

pertama, membuat Hj. Nurlaila, BSc sebagai istri kedua termotivasi untuk 

melakukan strategi-strategi untuk dapat bersaing melawan Ir. H. Sutrisno, MM 

sebagai suami sekaligus bupati yang telah menjabat sebagai bupati Kabupaten 

Kediri selama dua periode dan istri pertamanya. Faktor internal keluarga, yakni 

adanya pernikahan siri yang dilakukan suami terhadap kedua perempuan tersebut, 

mengakibatkan adanya kesakithatian dan perbedaan perlakuan, membawa masing-

masing istri melakukan persaingan yang secara implisit terjadi di dalam keluarga 

tersebut menjadi persaingan public secara eksplisit, yakni persaingan dalam 

mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Kediri 

tahun 2010. Namun pada dasarnya, pemilukada Kabupaten Kediri tahun 2010 

tidak lebih dari adanya pengaruh elit, yakni suami yang menghegemoni kedua 

istrinya, yang mana lebih mengutamakan untuk mengamankan dan 

mempertahankan kekuasaan semata. Sehingga dapat terlihat bahwasannya 

munculnya istri bupati lama dalam pemilukada Kabupaten Kediri tidak lebih dari 

by-desain bupati (suami) yang ingin mempertahankan kekuasaan untuk 

kepentingan pribadinya dan kelompoknya. 
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	BAB I
	Pemilukada (pemilihan umum kepela daerah) merupakan salah satu bentuk media partisipasi politik masyarakat pada tingkat lokal. Dimana baik terlibat langsung maupun tidak, seseorang dapat menentukan sendiri pilihannya dalam menentukan kepala daerah. Se...
	Pemilukada langsung menjadi ajang pertemuan langsung antara rakyat yang memilih dengan elit lokal yang sedang berkompetisi untuk memperebutkan jabatan bupati, walikota maupun gubernur. Segala perilaku politik, manuver dan strategi politik menjadi cara...
	Pada Tahun 2010 akan terselenggara pemilihan kepala daerah (pemilukada) di 244 daerah, yang terdiri dari 7 pemilukada provinsi dan 237 pemilukada kabupaten/kota. Disini baik laki-laki maupun perempuan yang mencalonkan diri, saling bersaing untuk mempe...
	Faktor politik yang terkadang justru memihak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan tidak untuk kepentingan masyarakat secara luas. Dan terkadang hanya untuk mencapai satu tujuan, yakni “kekuasaan”. Jika melihat munculnya perempuan yang ...
	Adanya kandidat perempuan untuk mencalonkan diri dalam perebutan kekuasaan seperti kepala daerah, membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing terhadap kaum laki-laki. Tabel berikut ini adalah contoh kandidat perempuan yang mencalonkan diri pada pilkada...
	Tabel I.1 Kandidat Perempuan Kalah-Menang dalam Pilkada 2005
	Sumber : kajian Bulanan Lingkaran Survey Indonesia edisi Mei-2007
	Semakin terbukanya setiap orang untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dapat menunjukkan bahwa tidak ada lagi pembatasan calon baik laki-laki maupun perempuan serta dari mana calon tersebut berasal. Semua kalangan diperbolehkan men...
	Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak semua calon perempuan dapat memenangkan proses pemilihan kepala daerah. Banyak hambatan yang menghalangi perempuan untuk memenangkan kursi kekuasaan tersebut, antara lain adanya faktor internal dan faktor eksternal...
	Pertama, faktor internal, menurut Azzam Karam (1999), banyak faktor yang menghabat keterwakilan perempuan dalam politik, antara lain ; perempuan masih menghadapi kendala sosial ekonomi, seperti masih tingginya kemiskinan dan pengangguran. Kurangnya su...
	Kuatnya pengaruh budaya dalam masyarakat patriaki masih menjadi penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik. Segala peran yang dapat diposisikan untuk perempuan selalu menunjukkan bias gender yang pada intinya perempuan hanya pantas berada...
	Disisi lain, konsep budaya patriaki justru menjadi alternatif bagi perempuan untuk dapat berkiprah dalam dunia politik untuk mencari dan/atau memperoleh kekuasaan. Semakin terbukanya politik untuk perempuan, membuat laki-laki mencari solusi atau alter...
	Tabel I.2 Calon Kandidat Perempuan Petahana
	Sumber : Kompas, 19 April 2010
	Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2010 semakin meningkatnya istri bupati lama mencalonkan diri sebagai pengganti suaminya. Fenomena seperti itu, dapat terlihat ketika seorang laki-laki tidak lagi dapat menduduki jabatan kepala daerah kembali...
	Majunya istri kepala daerah lama dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) menunjukkan bahwa lembaga dan proses demokrasi tingkat lokal menjadi hancur, karena majunya calon kandidat pemilukada dari dinasti keluarga dinilai belum tentu menunjukkan cal...
	“Partai tidak mau belajar untuk menyiapkan kader-kadernya sejak lama yang akan diusung dalam pilkada. Akibatnya, menjelang pilkada mereka tidak memiliki kader atau calon yang kompetitif sehingga mengambil jalan pintas dengan mengusung calon yang diang...
	Fenomena majunya istri kepala daerah lama telah membuktikan bahwa budaya patriaki bukan menjadi penghalang perempuan untuk berkiprah dalam politik dan memperoleh kekuasaan. Perempuan diberikan kebebasan untuk tetap melaksanakan perannya dalam domesiti...
	Fenomena ini menjadi lebih kompleks lagi jika dikaitkan dengan motif-motif (faktor) politik yang terbentuk didalamnya. Kekuasaan menjadi faktor utama yang menjadikan seseorang mendorong orang lain untuk maju dalam pemilukada hanya untuk suatu kepentin...
	Terlepas dari motif politik yang melatarbelangi perempuan sendiri dalam mencalonkan diri, kekuasaan pada akhirnya telah membentuk perilaku seseorang untuk mempertahankan sumber-sumber tertentu. Sehingga terkadang perilaku tersebut menyebabkan suatu pe...
	Di Kabupaten Kediri, majunya dua sosok perempuan dr. Hj. Haryanti dan Hj. Nurlaila, BSc dalam pemilukada Kabupaten Kediri selama masa bakti tahun 2010-2015, yang keduanya merupakan istri dari bupati lama - Ir. H. Sutrisno, MM, menjadi gambaran tersend...
	Di samping itu, munculnya dua istri bupati lama telah menunjukkan fenomena persaingan diantara keduanya untuk memperebutkan dan/atau mempertahankan kekuasaan. Persaingan politik diantara kedua istri tersebut dapat terlihat sebagai desain diantara jari...
	Pemilukada Kabupaten Kediri Tahun 2010 yang diselenggarakan 12 Mei 2010 memberikan gambaran persaingan tersendiri antara kedua istri mulai dari persaingan dalam ranah domestik hingga ranah publik. Hal ini terlihat dari strategi yang dilakukan masing-m...
	Secara organisasional, keduanya memiliki latar belakang dan pengusung yang berbeda, dr. Hj. Haryanti merupakan istri sah Sutrisno, seorang dokter dan selama 10 tahun terakhir menjadi ketua tim penggerak PKK di kabupaten Kediri. Sedangkan Hj. Nurlaila,...
	Jika merujuk pada gambaran diatas, disebutkan pula bahwa bupati lama - Ir. H. Sutrisno, MM, memberikan dukungan penuh atas pencalonan istri pertamanya (dr. Hj. Haryanti) untuk menjadi bupati Kabupaten Kediri periode 2010-2015. Begitu pula dukungan fin...
	Sehingga menjadi wajar, jika dalam pencalonan kedua istri bupati kabupaten Kediri terdapat perbedaan yang mencolok atas sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh bupati lama - Ir. H. Sutrisno, MM. Terlepas dari motif politik dari kedua istri, ketidakad...
	Disi lain, hal ini menunjukkan bahwa dr. Hj. Haryanti mampu melanggengkan diri untuk memperoleh dan diperkirakan lebih mampu memenangkan pemilukada dibandingkan dengan Hj. Nurlaila, BSc, karena adanya jaringan patronase dari suami.
	Akan tetapi, munculnya perempuan dalam proses pencalonan kepala daerah sudah memberikan perkembangan tersendiri bagi perempuan dalam politik. Meningkatnya kesadaran politik bagi perempuan telah menunjukkan bahwa dunia politik bukan hanya dunia laki-la...
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