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Abstrak 

Keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di lembaga legislatif masih rendah. 

Fenomena ini terjadi di Kabupaten Tulungagung. Representasi bukan hanya mencakup 

persoalan angka namun juga mengarah pada sejauh mana perempuan politisi ini dapat 

mengadvokasi kepentingan konstituen sebagai pihak yang diwakilinya. Dalam hal ini penting 

untuk mengetahui sejauh mana kiprah perempuan politisi ini dalam bertindak sebagai wakil 

dan hambatan yang ditemuinya. Temuan data dianalisis menggunakan Teori Representasi 

dari Hanna Pitkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan politisi masih belum 

cukup representatif karena selama ini keterwakilan yang dijalankannya belum menyentuh 

substansi dari representasi itu sendiri. Artinya, kebijakan yang dihasilkan khususnya yang 

berkaitan dengan gender masih sedikit. Selanjutnya, perempuan politisi juga menemui 

beberapa hambatan yaitu hambatan kultural, institusional dan personal.  

Kata Kunci : Representasi, Perempuan Politisi, Hambatan Perempuan Politisi. 

Abstract 

Women's representation in politics, especially in the legislative is still low. This phenomenon 

occurs in Tulungagung. Representation doesn’t only cover the issue of numbers but also leads 

to the extent to which women who are representatives can advocate for the interests of 

constituents as their represent. In this case, it’s important to know the extent to which these 

women politicians in act as representative and their obstacles. The findings of the data were 

analyzed using the Representation Theory by Hanna Pitkin. The results of this study show 

that women politicians are still insufficient in advocating the interests so that the 

representation carried out so far from the substance of the representation itself. This means 

there are only a few local regulations that are produced specifically related to gender. 

Furthermore, women politicians encounter several obstacles are cultural, institutional, and 

personal obstacles. 

 

Keywords: Representations, Women Politicians, Obstacle of Women Politicians. 

 

 

                                                           

 Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Diahars60@gmail.com 



Pendahuluan 

 Pada prinsipnya perempuan di Indonesia memiliki peluang yang sama dengan laki-

laki untuk berkiprah di bidang politik namun dikarenakan beberapa hal maka jumlah 

perempuan yang berada di panggung politik tidak terlalu banyak.
1
 Adapun hal-hal yang 

menyebabkan perempuan masih sedikit yang berkiprah dalam politik salah satunya yaitu 

adanya nilai-nilai patriarki yang hingga kini masih melekat cukup kuat di kehidupan 

masyarakat. Nilai-nilai patriarki ini seringkali memposisikan laki-laki berada di atas 

perempuan. Hingga akhirnya muncul suatu kebijakan yang bertujuan untuk menyetarakan 

laki-laki maupun perempuan agar perempuan tidak hanya berada di wilayah domestik namun 

juga dapat terlibat secara langsung di ranah politik. Akan tetapi, setelah ada kebijakan 

affirmative action ini ternyata masih ditemui suatu permasalahan yang mana secara kuantitas, 

perempuan yang terlibat di lembaga politik seperti legislatif masih saja rendah. Fenomena 

rendahnya keterwakilan perempuan ini terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, 

salah satunya yaitu Kabupaten Tulungagung.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahma Dewi menunjukkan bahwa anggota 

legislatif yang berjenis kelamin perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang telah 

melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi-fungsi yang telah dijalankannya 

tersebut diantaranya mencakup fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu, mereka 

juga telah melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan keberadaannya sebagai anggota 

legislatif di DPRD Kota Tanjungpinang. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditunjukkan 

bahwa anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang 

menghadapi beberapa hambatan seperti adanya perbedaan pendapat dengan anggota legislatif 

lainnya yang dimana di internal lembaga tersebut sebagian besar adalah laki-laki sehingga 

gagasan maupun usulan yang telah disampaikan oleh anggota legislatif yang berjenis kelamin 

perempuan di DPRD Kota Tanjungpinang itu biasanya kurang ditanggapi bahkan cenderung 

diabaikan.
2
  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida Warti menunjukkan bahwa dalam hal 

legislasi, kinerja anggota legislatif yang perempuan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari 
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absensi pada saat persidangan, keterlibatan dari anggota perempuan tidak kurang dari 10%. 

Pada pembahasan rancangan peraturan daerah khususnya di pansus, anggota legislatif yang 

perempuan ini juga terlibat di dalamnya kurang lebih sebanyak 30%.
3
 Selanjutnya, dalam 

penelitian yang ditulis oleh Hikmia Pradipta menunjukkan bahwa posisi atau kedudukan 

anggota dewan dapat berpengaruh terhadap peranannya dalam pelaksanaan fungsi DPRD. 

Maka dapat dikatakan bahwa pada saat anggota dewan memiliki kedudukan atau posisi yang 

tinggi maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap otoritas yang dimiliki.
4
 

 Dalam penelitian yang ditulis oleh Rosawati lebih memfokuskan pada kinerja dari 

anggota legislatif yang perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian ini 

adalah jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya namun seiring dengan 

bertambahnya jumlah perempuan yang ada di lembaga legislatif tersebut tidak diimbangi 

dengan kualitas yang baik. Para anggota legislatif yang perempuan di DPRD Kabupaten 

Banyumas ini masih belum terlalu memperjuangkan kepentingan dari perempuan sebagai 

konstituen yang diwakilinya. Hal ini menandakan ketidakmampuan dari para wakil 

perempuan yang berada di lembaga legislatif dalam melihat isu-isu yang erat kaitannya 

dengan perempuan maupun gender.
5
  

 Dalam penelitian yang ditulis oleh Denda Mandini lebih memfokuskan terhadap peran 

anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD 

di Lombok Utara pada tahun 2014-2019 dan beberapa faktor yang mempengaruhi peran 

dalam menjalankan fungsi DPRD tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu anggota legislatif 

perempuan telah menjalankan fungsi DPRD namun masih belum maksimal sehingga perlu 

untuk ditingkatkan lagi kemampuan dari anggota legislatif perempuan tersebut. Selanjutnya, 

faktor yang dapat mempengaruhi fungsi yang dijalankannya adalah adanya sikap keibuan dan 

lemah lembut dari anggota legislatif perempuan ini sehingga masyarakat justru lebih terbuka 
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dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif perempuan daripada kepada anggota 

legislatif laki-laki.
6
 

 Menurut Pitkin, representasi politik itu terjadi pada saat para aktor politik bertindak 

dengan cara menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan dari konstituen sebagai pihak 

yang diwakilinya. Ada dua kategori representasi dari Pitkin yaitu stand for dan act for. Stand 

for dapat diartikan sebagai cara berdiri untuk sesuatu sedangkan act for dapat dimaknai 

sebagai cara bertindak untuk melakukan sesuatu. Stand for ini memiliki tiga model 

representasi yaitu representasi deskriptif, simbolik dan formalistik.
7
 Representasi deskriptif 

ini lebih mengarah terhadap si wakil yang mencoba mendeskripsikan pihak yang diwakili. 

Selanjutnya, representasi simbolik ini berkaitan erat dengan simbol-simbol yang ada dalam 

masyarakat. Terakhir, representasi formalistik berkaitan dengan legalitas dari mandat yang 

telah diterima. 

Act for atau yang biasa disebut dengan representasi substantif ini lebih mengacu pada 

tindakan yang dilakukan oleh wakil terhadap konstituen sebagai pihak yang diwakili dengan 

memperjuangkan kepentingan konstituen hingga teradvokasi menjadi suatu kebijakan.
8
 Dari 

keempat kategori representasi yang telah dijelaskan oleh Pitkin tersebut, representasi 

substantif inilah yang perlu dilakukan secara optimal oleh para wakil yang ada di lembaga 

politik. Hal ini dikarenakan representasi formalistik tidak cukup dalam merepresentasikan 

kepentingan dan aspirasi dari konstituen. Melalui kerangka pikir ini dan berdasarkan dari 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penting untuk mengetahui 

kiprah dari perempuan politisi dalam bertindak sebagai wakil dan hambatan yang ditemui 

oleh perempuan politisi tersebut. 

 Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
9
 Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai kiprah perempuan politisi di DPRD Kabupaten 

Tulungagung ketika bertindak sebagai wakil dan hambatan yang ditemui oleh perempuan 
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politisi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dengan mengacu pada kerangka teoritik yang dijadikan sebagai landasan 

penelitian oleh peneliti. Selanjutnya, dilakukan interpretasi data secara deskriptif yang 

mengacu pada landasan teoritik yang digunakan. 

Penyuaraan Kepentingan Konstituen oleh Perempuan Politisi  

  Perempuan politisi merupakan perempuan yang terlibat secara langsung dalam arena 

politik. Perempuan politisi ini dapat dikatakan sebagai pihak yang dapat menyuarakan dan 

memperjuangkan kepentingan utamanya beberapa kepentingan yang berkaitan dengan gender 

maupun persoalan perempuan karena memang permasalahan tersebut tentu lebih dipahami 

oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Akan tetapi, tidak sedikit juga perempuan politisi 

yang masih belum terlalu mengenali sejumlah isu-isu terkait dengan perempuan. Berdasarkan 

dari data yang ada, dapat diketahui bahwa jumlah perempuan politisi yang ada di DPRD 

Kabupaten Tulungagung masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil pemilu di 

Tulungagung sejak tahun 1999 – 2014.  

Daftar Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Berjenis Kelamin Perempuan pada 

Pemilu Tahun 1999 – 2014 

 

Tahun 

Pemilu 
Perempuan Politisi 

Partai 

Politik 

Anggota DPRD Persentase 

Perempuan 

(%) P L Jumlah 

Pemilu 1999 

Riyanah, SH. PDIP 

3 42 45 6,6 % Susilowati PDIP 

Dra. Hj. Istiqlailiyah PKB 

 

 

 

 

 

 



 

Tahun 

Pemilu 
Perempuan Politisi 

Partai 

Politik 

Anggota DPRD Persentase 

Perempuan 

(%) P L Jumlah 

Pemilu 2004 

Dra. Hj. Istiqlailiyah PKB 

6 39 45 13,3% 

Hj. Masfiyah PKB 

Kolifah, SH PDIP 

Sri Haryuni PDIP 

Hj. Rifatin A. Laitupa Golkar 

Muti’in (PAW-Imam 

Kambali) 

Partai 

Merdeka 

Pemilu 2009 Muti’in 
Partai 

Hanura 
1 49 50 2 % 

Pemilu 2014 

Riyanah, SH, MH, 

MM. 
Golkar 

5 45 50 10 % 

Muti’in, SE. 
Partai 

Hanura 

Tutut Solikhah 
Partai 

Hanura 

Lilik Herlin, SP. PKB 

Hj. Susilowati, SE. PDIP 

Sumber : KPU Kabupaten Tulungagung, data diolah tahun 2018.
10

 

 

 Berdasarkan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama empat periode hanya 

terdapat beberapa perempuan politisi yang berhasil menduduki kursi legislatif di 

Tulungagung. Perempuan politisi ini berasal dari beberapa partai politik yang berbeda 

diantaranya seperti PDIP, PKB, Golkar dan Partai Hanura. Selama empat kali pemilu, 

persentase perempuan politisi terendah terjadi pada saat pemilu tahun 2009 yakni hanya 2% 

saja sedangkan persentase tertinggi sekitar 13,3% pada saat pemilu tahun 2004. 

 Sejumlah permasalahan terkait perempuan masih banyak ditemui di berbagai daerah 

tak terkecuali di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan terkait perempuan ini diantaranya 

seperti permasalahan TKI/TKW, pernikahan dini dan hamil di luar nikah, kekerasan dalam 
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rumah tangga, prostitusi dan sebagainya. Berkaitan dengan hal ini maka perempuan politisi 

selaku pihak yang menjadi wakil atas perempuan sepatutnya berusaha dengan keras untuk 

menyuarakan isu-isu tersebut di lembaga legislatif dan memberikan solusi atas permasalahan 

tersebut namun realita yang ada seringkali perempuan politisi masih banyak belum mengenali 

isu-isu keperempuanan itu sendiri. Berikut terdapat tabel terkait gagasan dan usulan apa saja 

yang telah disuarakan dan diperjuangkan oleh perempuan politisi yang ada di DPRD 

Kabupaten Tulungagung pada periode 2014-2019.  

Nama Perempuan 

Politisi 

Fraksi Usulan 

Muti’in Hanura Menyampaikan gagasannya ke fraksi terkait 

perlindungan perempuan dan anak di Tulungagung 

Susilowati PDIP Mengusulkan terkait seragam gratis dan pendidikan 

murah bagi siswa di Tulungagung ke komisi. 

Lilik Herlin PKB -Menyampaikan gagasannya ke komisi terkait 

perpustakaan desa dan permasalahan anak-anak 

punk yang ada di Tulungagung. 

-Menyampaikan terkait permasalahan polusi pasar 

ikan yang dapat menyebabkan pencemaran udara 

dan air. Selain itu, hal ini juga dianggap sudah 

meresahkan bagi masyarakat. 

Riyanah Golkar Menyampaikan gagasannya terkait pentingnya 

perlindungan bagi anak. 

Tutut Hanura Menyampaikan gagasannya terkait pendidikan 

berkualitas dan tunjangan bagi guru-guru madrasah 

diniyah. 

 

 Berdasarkan dari data di atas maka dapat diketahui bahwa beberapa perempuan 

politisi telah menyuarakan kepentingan dari konstituennya. Misalnya perempuan politisi dari 

fraksi Hanura yang pernah menyampaikan gagasannya ke fraksi terkait perlindungan 

perempuan dan anak di Tulungagung. Perempuan politisi dari fraksi PDIP pernah 

mengusulkan terkait seragam gratis dan pendidikan murah bagi siswa di Tulungagung ke 

komisi. Usulan ini kemudian terformulasikan menjadi suatu perda. Perempuan politisi dari 



fraksi PKB pernah menyampaikan gagasannya ke komisi terkait perpustakaan desa. Selain 

itu, perempuan politisi ini juga memperjuangkan hal-hal yang dianggap perlu utamanya 

terkait permasalahan anak-anak punk yang ada di Tulungagung. Menurutnya, anak-anak punk 

ini perlu untuk diberi perhatian. Namun, gagasannya ini masih belum terformulasi menjadi 

suatu kebijakan. Perempuan politisi ini juga pernah menyampaikan permasalahan terkait 

salah satu pasar. Di pasar tersebut terdapat suatu permasalahan terkait polusi pasar ikan 

sehingga dapat menyebabkan pencemaran udara dan air. Hal itu dianggap sudah meresahkan 

masyarakat. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut sudah disampaikannya pada 

tiap tahun pada pandangan akhir fraksinya. Perempuan politisi dari fraksi Golkar mengatakan 

bahwa pernah menyampaikan gagasannya terkait pentingnya perlindungan bagi anak. 

Terakhir, Tutut yang merupakan perempuan politisi dari fraksi Hanura mengatakan bahwa 

pernah menyampaikan terkait terkait pendidikan berkualitas dan tunjangan bagi guru-guru 

madrasah diniyah.  

 Menurut Pitkin, representasi politik terjadi ketika aktor politik berbicara, 

mengadvokasi dan bertindak atas nama orang lain di arena politik. Dalam hal ini perempuan 

politisi ada yang telah berani bersuara untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang ada 

di masyarakat melalui fraksi maupun komisi. Namun, dari sejumlah permasalahan yang telah 

disampaikan tersebut tidak semua terformulasi menjadi suatu kebijakan sehingga dapat 

dikatakan bahwa perempuan politisi yang ada di DPRD Kabupaten Tulungagung masih 

belum cukup representatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif. 

Hambatan Perempuan Politisi dalam Menjalankan Fungsinya 

 Sebagai pihak minoritas di DPRD, perempuan politisi menemui berbagai hambatan 

dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya. Dalam hal ini peneliti mengkategorikan 

beberapa hambatan yang ditemui oleh perempuan politisi tersebut ke dalam tiga kategori 

yaitu hambatan institusional, kultural dan personal. Pertama, hambatan institusional. 

Hambatan ini ditandai dengan adanya diskriminasi secara tidak langsung terhadap 

perempuan. Dalam hal ini ketika hendak menempatkan anggota pada posisi-posisi strategis di 

alat kelengkapan DPRD sebagian besar partai politik mensyaratkan kelayakan politik seperti 

mempertimbangan latar belakang pendidikan, kemampuan, pengalaman dan sebagainya. 

Berkaitan dengan hal ini maka secara tidak langsung perempuan telah terdiskriminasi karena 

jika dilihat dari segi latar belakang kemampuan misalnya tentu laki-laki masih banyak yang 

kemampuannya berada cukup jauh di atas perempuan sehingga hal ini kemudian membuat 



kesempatan perempuan cukup minim untuk dapat berada di posisi-posisi strategis seperti 

ketua komisi, ketua pansus dan sebagainya. Akhirnya banyak perempuan yang ditempatkan 

di posisi-posisi yang tidak strategis dalam proses pengambilan keputusan misalnya hanya 

diposisikan sebagai anggota maupun sekretaris dikarenakan beberapa pertimbangan tertentu 

yang seringkali digunakan oleh partai politik dalam menempatkan anggotanya ke posisi-

posisi yang strategis di DPRD. Hambatan lainnya yaitu ketika ada rapat yang dilakukan pada 

malam hari sehingga menjadi kendala tersendiri bagi perempuan politisi. 

 Kedua, hambatan kultural. Hambatan ini erat kaitannya dengan adanya suatu 

konstruksi nilai-nilai patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga 

terbawa dalam institusi seperti lembaga legislatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya dominasi 

laki-laki terhadap perempuan pada saat rapat, stereotipe yang dilekatkan pada perempuan dan 

sebagainya. Selama ini banyak nilai-nilai yang dikembangkan di masyarakat yang 

mengakibatkan perempuan memiliki beban ganda yakni berperan di wilayah publik maupun 

privat. Terakhir, adanya dominasi laki-laki pada saat rapat juga membuat perempuan politisi 

ini harus berjuang lebih keras agar suaranya dapat didengarkan. Terakhir, hambatan personal. 

Hambatan ini berasal dari masing-masing tiap individu. 

No. Nama Perempuan 

Politisi 

Fraksi Hambatan Kategori 

Hambatan 

1. Lilik Herlin PKB -Dalam suatu agenda tertentu 

hanya melibatkan ketua maupun 

wakil sehingga ketika hanya 

berposisi sebagai anggota tidak 

dilibatkan di dalamnya.  

-Rapat hingga malam hari 

karena rumahnya jauh sehingga 

harus diantar oleh suami. 

Hambatan 

Institusional 

Mengajak anak ketika bekerja 

baik saat rapat maupun saat 

melakukan kunjungan kerja ke 

luar kota. 

Hambatan 

Kultural 

 

 



No. Nama Perempuan 

Politisi 

Fraksi Hambatan Kategori 

Hambatan 

2. Susilowati PDIP -Pada awalnya ada pandangan 

stereotipe dari politisi laki-laki 

yang cenderung meragukan 

kemampuan perempuan untuk 

berpolitik. 

-Pada saat rapat seringkali 

didominasi oleh laki-laki karena 

memang jumlah laki-laki lebih 

banyak daripada perempuan 

politisi. 

Hambatan 

Kultural 

Kesulitan dalam membagi waktu 

antara urusan keluarga dengan 

pekerjaan. 

Hambatan 

Personal 

3. Muti’in Hanura Suaranya terkalahkan oleh 

politisi laki-laki sehingga perlu 

usaha dengan keras agar 

suaranya didengarkan. 

Hambatan 

Kultural 

4.  Riyanah Golkar Kesulitan dalam membagi waktu 

antara urusan keluarga dengan 

pekerjaan. 

Hambatan 

Personal 

5. Tutut Hanura Pada saat rapat seringkali 

didominasi oleh laki-laki 

sehingga suara perempuan 

sedikit terkalahkan. 

Hambatan 

Kultural 

 

 Berdasarkan dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa perempuan politisi yang 

ada di DPRD Kabupaten Tulungagung menemui beberapa hambatan yaitu hambatan 

institusional, kultural dan personal. Salah satu hambatan yang ditemui oleh perempuan 

politisi dari fraksi PKB yang bernama Lilik Herlin yaitu dalam suatu agenda tertentu beliau 

tidak dilibatkan karena beliau hanya berposisi sebagai anggota sedangkan biasanya orang 

yang dilibatkan ketua maupun wakil. Selain itu, beliau juga menemui suatu kendala ketika 



rapat dilakukan hingga malam hari karena rumahnya jauh sehingga harus diantar oleh suami 

dan ketika suami tidak bisa mengantar maka beliau biasanya tidak datang pada saat rapat. 

Selanjutnya, beliau juga sering mengajak anaknya ketika bekerja baik saat rapat maupun saat 

melakukan kunjungan kerja ke luar kota.  

 Perempuan politisi dari fraksi Hanura yang bernama Muti’in menemui hambatan 

kultural seperti adanya dominasi oleh laki-laki pada saat rapat. Beliau mengatakan bahwa 

suaranya cukup terkalahkan oleh politisi laki-laki sehingga perlu usaha dengan keras agar 

suaranya didengarkan. Selanjutnya, Riyanah yang merupakan perempuan politisi dari fraksi 

Golkar dan Tutut dari fraksi Hanura menemui kesulitan dalam membagi waktu antara urusan 

keluarga dengan pekerjaan. Perempuan politisi dari fraksi PDIP yang bernama Susilowati 

menemui beberapa hambatan yang pada awalnya ada pandangan stereotipe dari politisi laki-

laki yang cenderung meragukan kemampuan perempuan untuk berpolitik karena mayoritas  

laki-laki menganggap politik sebagai dunia laki-laki. Pada saat rapat juga seringkali 

didominasi oleh laki-laki karena memang jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan 

politisi. Selain itu, Susilowati juga mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara urusan 

keluarga dengan pekerjaan.  

 Berdasarkan dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kelima perempuan 

politisi yang ada di DPRD Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa hambatan yang sama 

yakni hambatan secara personal dan hambatan kultural. Hambatan personal ini dapat dilihat 

dari perempuan politisi yang masih kesulitan dalam membagi waktu antara urusan pekerjaan 

dan keluarga. Selanjutnya, hambatan kultural yang ditemui yaitu politisi laki-laki seringkali 

mendominasi pada saat rapat sehingga suara dari perempuan politisi cukup terkalahkan. 

Selain itu, jika hal ini dilihat dari segi kuantitas memang politisi laki-laki yang ada memang 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan politisi. Hambatan kultural selanjutnya 

yaitu isu-isu terkait dengan gender masih mewarnai lembaga legislatif. Hal ini dapat dilihat 

dari adanya pandangan stereotipe dari politisi laki-laki yang cenderung meragukan 

kemampuan perempuan untuk berpolitik. 

Kesimpulan  

 Perempuan politisi dapat dikatakan masih belum cukup representatif dalam 

menjalankan kiprahnya sebagai wakil. Selama ini para perempuan politisi ini hanya sekedar 

formalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif sehingga keterwakilan 

yang dijalankannya selama ini masih belum menyentuh substansi dari representasi itu sendiri. 



Artinya, aspirasi yang disampaikan oleh konstituen kepada perempuan politisi seringkali 

hanya didengarkan namun ada juga dari beberapa dari perempuan politisi yang 

menindaklanjuti aspirasi konstituen yang kemudian diadvokasi dengan baik hingga menjadi 

suatu kebijakan.  

 Dalam pelaksanaan fungsi DPRD, para perempuan politisi menemui beberapa 

hambatan diantaranya hambatan institusional, kultural dan personal. Hambatan institusional 

dapat dilihat dari adanya diskriminasi secara tidak langsung terhadap perempuan. Dalam hal 

ini ketika hendak menempatkan anggota pada posisi-posisi strategis, partai politik melalui 

fraksi mensyaratkan kelayakan politik seperti pertimbangan latar belakang pendidikan, 

pengalaman dan sebagainya. Akibatnya, perempuan politisi seringkali ditempatkan di posisi-

posisi yang kurang strategis dalam proses pengambilan keputusan.  

 Aspek kultural seperti konstruksi nilai-nilai patriarki juga masih mewanai dalam 

kehidupan masyarakat, tak terkecuali di internal lembaga legislatif itu sendiri. Hal ini dapat 

dilihat pada saat rapat cenderung didominasi oleh laki-laki. Hal ini yang kemudian membuat 

perempuan harus berjuang lebih keras lagi agar suaranya dapat didengarkan. Hambatan 

kultural lainnya yaitu perempuan sering dilekatkan dengan peran-peran di wilayah 

domestiknya maupun dibebani peran ganda. Terakhir, hambatan secara personal. Hambatan 

ini berasal dari tiap individu. Adapun hambatan secara personal ini seperti sulitnya membagi 

waktu antara urusan keluarga dengan pekerjaan. 

 Dalam penelitian ini teori representasi Hanna Pitkin lebih menekankan pada 

pentingnya subtansi dari keterwakilan itu sendiri. Artinya, sejauh mana pihak yang menjadi 

wakil ini telah bertindak dalam memperjuangkan kepentingan dari para konstituen sebagai 

pihak yang diwakilinya sehingga mereka bukan hanya sekedar ‘’stand for’’ bagi 

konstituennya. Oleh sebab itu, tanggungjawab wakil tidak hanya sekedar menerima mandat 

namun ia juga harus mendengarkan, merespon permasalahan konstituen dan berupaya untuk 

menghasilkan suatu kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga 

keterwakilan perempuan secara substantif perlu dihadirkan agar tercipta suatu kebijakan yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya bagi 

masyarakat banyak. 
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