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Penelitian ini dilatarbelakangi ~leh adanya fenomena 
semakin maraknya keterlibatan wanita dalam organisasi politik. 
Wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang 
menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau 
pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah mulai aktif 
berperan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi maupun 
politik. Bahkan, keterlibatan wanita di bidang politik semakin 
lama semakin meningkat. Penelitian ini menggambarkan potret 
politisi wanita yang tergambar dari sikap-, motivasi, aspirasi dan 
orientasi politiknya. 

Lokasi penelitian seeara purposive ditunjuk di kota 
Surabaya. Semen tara itu, populasinya adalah politisi wanita yang 
sedang dan pernah menjadi anggota legislatif, baik DPRD Pusat, 
DPRD Tk I, maupun DPRD Tk II yang bertempat tinggal di Surabaya. 
Terdapat 30 responden yang dijadikan sampel dengan teknik random 
sampling. Data dikumpulkan melalui observasi dan pemanfaatan data 
sekunder. 

Dari hasil temuan data dan uraian sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa keterlibatan wanita dalam kehidupan politik 
baru ~igeluti ketika sudah menginjak usia dewasa. Kebanyakan -a n g 
gota legislatif wanita yang diteliti misalnya, mengaku baru 
tertarik pada persoalan-persoalan politik setelah berumur di alas 
35 tahun. Begitu juga keterlibatan mereka pada dunia politik, 
baru terjadi ketika berumur di atas 35 tahun. 

Meskipun begitu, untuk menggeluti persoalan-persoalan 
sosial kemasyarakatan bukanlah hal yang baru bagi politisi 
wanita. Sebnb, kebanynkan mereka telah terlibat aktif di organisa 
si sosia1 kewanitaan atau organisnsi pemuda dan kemahasiswaan 
ketika masih menempuh bangku kuliah. 

Meskipun motivasi politisi wnnita tujuan ke dunia politik
cukup beragnm, u~umnya merekn terjun ke dunin te rsebut didasari 
oleh motivasi untuk memperjunngknn kepentingnn umum. Tidak 
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so.tupun responden yang diteliti . terjun ke dun i a politik 
berdasarko.n pertimbangan kecemburuan sosial, untuk menunjukko.n 
pada masyarakat bahw~ kemampuan wanita dan laki-laki --khususnya 
dalam bidang politik-- adalah sama. 

Sikap politisi wanila umumnya toleran terhadap perbedaan 
pendapat. Dalam menghadapi berbagai persoalan politik, khususnya 
dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan persoalan-persoalan 
yang muncul di masyar~kal, umumnya responden bersikap akomodatif. 
Begitu pula dalam penyelesaian persoalan-persoalan inlernasional, 
Itebanyakan ~esponden memilih dengan jalan diplomasi dibanding 
perang. 

Pengentasan kemiskinan merupakan harapan besar bagi 
responden untuk segera diwujudkan dalam kehidupan nyata 
sehari-hari, di samping penanganan persoalan kesempatan kerja dan 
kesenjangan sosia1. Uniknya, tidak banyak responden yang 
m~nempatkan persoa1an demokratisasi sebagai prioritas program 
yang harus segera direa1isasikan. 

Orientasi responden terhadap komponen-komponen sistem 
politik umumnya menunjukkan sikap keprihatinan yang mendalam. 
Artinya, mereka menilai bahwa komponen-komponen sistem politik, 
DPR/DPRD misalnya, belum menjalankan fungsinya dengan baik. 
Sementara itu, kebanyakan responden merasa tidak cukup kompeten 
terhadap dirlnya sendiri. Namun, .o r i e n t a s i terhadap kelompoknya 
sesama wanita, mereka merasa cukup kompeten. 

Keterlibatan wanita dalam dunia politik umumnya tidak 
menjadi persoalan bagi keluarga dan lingkungan sosialnya. 
Kebanyakan responden mengaku mendapat dukungan baik dari keluarga 
~-suami, anak, orangtua, mertua-- maupun dari lingkungan sosia1 
seperti tetangga dan ternan sekerja. 
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