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ABSTRAKPRATITIS HAMALIA KHAHARANI/NPM.070610182/PEREMPUAN DALAM PUSARAN POLITIK: KONSTRUKSI KEKUASAAN PEREMPUAN DALAM ARENA DEMOKRASI Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kehidupan politik perempuan dalam  prosesnya  mengkonstruksi  makna  kekuasaan.  Secara  teoritis-sosiologis, studi ini hendak mengkaji makna Konstruksi kekuasaan  dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L.Berger dan Thomas Luckmann. Sebagai  perempuan Dunia  ketiga,  kehidupan  keseharian  perempuan tidak saja  berhadapan  dengan  isu  gender,  katidakadilan  gender,  namun  juga berkaitan  dengan  isu  kelas,  kolonisasi  pengetahuan.  Pengetahuan mengkonstruksi  makna  kekuasaan  diimplemetasikan  dalam  kapasitas politiknya dan kemampuan melakukan negosiasi politik. Disinilah teori kritis Tindakan Komunikatif Habermas berperan dalam memberikan  analisis. Dengan  menggunakan  metodologi  konstruksi  sosial  penelitian  ini menghasilkan temuan realitas  subjektif  yang terlihat  dengan pengetahuan yang  dituangkan  dalam  kapasitasnya  serta  praktik  politiknya.  Dialektika simultan menggambarkan bagaimana proses ini berjalan. Studi ini  memberikan catatan bahwa,  Kekuasaan ditafsirkan secara berbeda  sehingga  memiliki  karakteristik  tersendiri.  Pengetahuan  ini kemudian menjadi  suatu  ideologi  bagi  perempuan  untuk  dapat  berkiprah dalam dunia politik. Hasil dari proses eksternalisasi ini kemudian di analisis menggunakan teori  tindakan komunikatif  perempuan untuk dapat melihat strategi  dan  komunikasi  politik  perempuan  dalam  menghadapi  struktur dominan  (patriarki).  Ruang  imajinatif  dan  ruang  politis  selalu  hadir berdampingan  dengan  kemanusiaannya  sebagai  the  second  sex yang senantiasa mengalami ketidakadilan.   Dalam menghadapi tekanan struktur perempuan  membutuhkan  agresi  kreatif.  Sering  dikatakan  bicara  atau menulis seperti laki-laki sama dengan menegaskan penguasaan, mengontrol makna,  mengklaim  kebenaran,  objektivitas,  atau  pengetahuan,  sementara bicara  seperti  perempuan  berarti  menolak  penguasaan,  membuat  makna menjadi sulit dipahami dan berubah-ubah, tidak mengontrol, atau menguasai kebenaran atau pengetahuan. Dengan kata lain menjadi asertif, yang berarti memiliki tesis, makna, posisi politis, adalah mengambil posisi “laki-laki”, apa pun jenis kelaminnya.  
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