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Abstrak 

Studi tentang glass ceiling yang dihadapi perempuan di birokrasi Kementrian Republik 

Indonesia sangatlah menarik. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketimpangan posisi 

perempuan di birokrasi Indonesia. Selain itu, studi ini akan membahas upaya politik perempuan 

ketika menghadapi glass ceiling pada posisi strategis di birokrasi Indonesia. Untuk menganalisis 

hasil temuan data, digunakan Teori yang dikemukakan oleh Sandra Harding yakni Feminisme 

Post Strukturalis. Hasil studi menunjukkan eratnya hubungan birokrasi dan patriarki 

menyebabkan minimnya perempuan pada posisi strategis di birokrasi. Selain itu, terdapat 

hambatan  lain yang dirasakan perempuan yakni pembagian kerja politik jabatan di birokrasi 

yang menunjukkan nilai maskulinitas yang sudah terhegemoni di diri perempuan dan ranah 

birokrasi. Adapun upaya politik yang dilakukan perempuan untuk menembus glass ceiling di 

birokrasi melalui hard politics dimana mereka bertarung dengan laki-laki pada dunia birokrasi 

politik yang sangat keras melalui cara yang maskulin dan juga personalisasi patronase politik. 
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Abstract 

A study about glass ceiling that women face in the bureucracy of the Ministry of the Republic 

Indonesia is fascinating. This study attempts to explore the inequality of women’s position in the 

Indonesian bureaucracy. This study also will discuss about how women's political efforts to 

break the glass ceiling in structural strategic positions in Indonesian bureaucracy.The findings 

of the data were analyzed by Sandra Harding's Post-Structuralist Feminism Theory. The results 

of the study show that the close relationship between bureaucracy and patriarchy has made the 

lack of women position in structural strategic positions in the Indonesian bureaucracy. In 

addition, there are other obstacles that are women felt, such as division of political positions in 

the Republic of Indonesia's Ministry of Bureaucracy has been hegemonied by maskulinity in 

women and bereucratic domain. Moreover, the political efforts made by women to break the 

glass ceiling in the bureaucracy are through hard politics where they fight with men in the world 

of political bureaucracy that is very hard through masculine ways, and also through 

personalization of political patronage. 
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Pendahuluan 

Ketimpangan gender masih terjadi pada pembagian kerja politik jabatan birokrasi 

Indonesia. Pembagian jabatan yang masih dibagi karena didasari oleh dikotomik antara laki-laki 

dan perempuan menjadikan gender pada posisi strategis menjadi menarik untuk diteliti. Sistem 

merit pada birokrasi yang berdasarkan kompetensi jabatan dan juga perspektif gender belum 

dilakukan di keseluruhan posisi strategis di birokrasi Indonesia.  

Ketimpangan ini mengindikasikan adanya glass ceiling di birokrasi Indonesia. Glass 

ceiling adalah konsep yang menjelaskan tentang perempuan yang terhambat untuk meningkatkan 

karier jabatannya ke jenjang yang lebih tinggi di suatu institusi. Glass ceiling sendiri bisa 

dimetaforakan dimana perempuan dipersilahkan menaiki tangga kariernya sambil menatap ke 

atas namun Ia dihambat oleh kaca sehingga Ia hanya mampu melihat dinding kaca sambil 

melihat laki-laki menapaki tangga ke puncak karier.  

Budaya patriarkal yang  kuat di dalam tubuh birokrasi membuat pemilihan jabatan 

semakin bias gender.  Jika tanpa melihat golongan dan jabatan, persentase PNS perempuan di 

Indonesia memang sudah cukup baik yakni 39,70% dan laki-laki sebesae 60,3% menurut BKN. 

Namun, mereka jumlah perempuan tersebut banyak di jabatan eselon III dan IV sedangkan untuk 

eselon I dan II yang notabene jabatan tinggi sangatlah minim. 

Penelitian mengenai ketimpangan gender pernah dilakukan oleh Tanwir (2014) namun 

penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis teliti. Ia membahas mengenai bagaimana 

hierarki jabatan yang ditentutkan secara sosial dapat melanggengkan bias gender melalui 

peraturan organisasi sehingga birokrasi pun menjadi tidak netral terhadap gender. Ia juga 

menjelaskan bahwa dengan memperkuat birokrasi dalam sosial dan budaya, tidak akan menjadi 

agen perubahan pada birokrasi di Pakistan.  

Penelitian tentang gender dan birokrasi juga dilakukan oleh Reid (2014) terkait glass 

ceiling yang dirasakan perempuan di birokrasi Amerika Serikat. Penelitiannya hanya fokus untuk 

mengatahui tingkat representatif perempuan di birokrasi dan hambatan perempuan. Selain itu, 

Rodriguez (2011) juga pernah melakukan penelitian terkait glass ceiling pada organsasi publik di 

Amerika Serikat. Penelitiannya menunjukkan sejauh mana dan melalui mekanisme apa 

perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi perempuan lain di 

lembaga publik dan apa dampak dari representasi gender dalam praktik budaya birokrasi.  



Lalu ada Saulin (2014) yang menjelaskan glass ceiling pada CEO perusahaan Amerika 

Serikat. Penelitian ini melihat hambatan yang ada untuk kemajuan perempuan dalam 

kepemimpinan perusahaan, kemungkinan penyebab terhadap hambatan tersebut, dan cara untuk 

tetap menepis apa yang disebut glass ceiling untuk terus meningkatkan level bermain di 

lapangan kerja eksekutif. Terakhir, di Indonesia terdapat penelitian Muljono (2013) terkait 

manajer perempuan di Kementrian Keuangan, Ia membahas berbagai hambatan yang dirasakan 

perempuan namun hanya di 1 kementrian saja yakni kementrian Keuangan.  

Melihat fenomena tersebut, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana 

posisi perempuan berikut hambatan dan upaya perempuan dalam menembus glass ceiling untuk 

menduduki posisi strategis di birokrasi Kementrian Republik Indonesia. Penelitian ini membawa 

kebaharuan yakni menawarkan perspektif politik dalam glass ceiling di birokrasi. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan di 3 Kementrian di Indonesia.  

Teori Feminisme Post Strukturalis Sandra Harding menjadi teori yang akan membingkai 

penelitian ini. Teori ini menjelaskan mengenai  pengalaman perempuan sebagai strong 

objectivity dalam menempati posisi  strategis. Penelitian ini akan menjawab terkait bagaimana 

posisi perempuan dalam jabatan strategis struktural di birokrasi Kementrian Republik Indonesia 

dan upaya-upaya politik yang dilakukan perempuan dalam  menembus glass ceiling tersebut. 

Teori ini dipilih sebagai pisau analisis penelitian ini karena teori ini sangat relevan untuk 

memperdalam bagaimana perempuan berjuang menembus glass ceiling yang dihadapinya di 

lingkungan birokrasi. Pengalaman perempuan-perempuan yang mengalami langsung glass 

ceiling inilah yang akan membuat kita mengetahui bagaimana strong objectivity yang selama ini 

dihadapinya mampu membentuk standpoint mereka. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana 

memulai penelitian berdasarkan pengalaman perempuan ketika menjadi pihak yang 

termarginalkan atau disebut strong objectivity. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan format deskriptif. Metode kualitatif disini digunakan untuk mengeksplor lebih jauh 

terkait fenomena glass ceiling yang dihadapi perempuan di birokrasi Indonesia.  

Lokasi penelitian mengambil tempat di  beberapa Kementrian di Indonesia. Pertama, 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan alasan sebagai 

Kementrian yang memulai PUG di kementrian dan memiliki jumlah deputi terbanyak. Kedua, 

Kementrian Luar Negeri sebagai perwakilan Kementrian yang memiliki Menteri Perempuan, 

namun tidak ada satupun Deputi Perempuan. Ketiga, Kementrian Desa Tertinggal, Kementerian 



Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai perwakilan kementrian 

maskulin yang memiliki jumlah Dirjen terbanyak. Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang 

mengalami glass ceiling ini secara langsung yakni perempuan yang bisa menjelaskan terkait 

bagaimana mereka mengatasi diskriminasi yang dialamina di birokrasi. Subyek penelitian yang 

dirasa cocok adalah Perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan 2 di tiga 

kementrian yang telah disebutkan di atas. 

Birokrasi dan Patriarki 

Masyarakat Indonesia kebanyakan menganggap bahwa laki-laki adalah sosok yang paling 

layak untuk menjadi pemimpin disegala sektor kehidupan terlebih pada sektor publik seperti di 

birokrasi khususnya pada jabatan strategis. Stereotip yang melekat pada pemimpin perempuan 

dimana mereka mengambil keputusan berdasarkan perasaan saja, dan asumsi lain tentang 

perempuan menjadikan mereka terus terperangkap dalam dunia yang patriarkal. 

Dominasi laki-laki yang sangat tinggi baik di segala aspek kehidupan ini menyebabkan 

perempuan memerlukan upaya yang lebih keras lagi dibandingkan laki-laki jika mereka 

menginginkan jabatan strategis. Birokrasi adalah institusi yang menjadi arena  kompetisi laki-

laki dan perempuan yang dibentuk karena konstruksi sosial yang mengandung nilai maskulin. 

Struktur organisasi pada birokrasi sejatinya insensitif terhadap gender khususnya perempuan. Di 

lingkup birokrasi, ketimpangan perempuan juga sering terjadi diakibatkan anggapan oleh atasan 

terhadap anak buah perempuan yang dirasa kapabilitasnya masih kurang untuk berkontribusi 

secara utuh dalam peningkatan kinerja di birokrasi dibandingkan dengan laki-laki (Joan Acker, 

1990, dalam Subono, 2012). 

Menguatnya nilai maskulinitas pada birokrasi menjadi suatu contoh dari tekanaan yang 

terjadi pada tubuh birokrasi itu sendiri. Birokrasi memang identik dengan laki-laki. Gagasan 

terkait birokrasi yang sangat maskulin  ini menjadikan posisi perempuan termarginalkan dan 

membentuk sumbangsih bagi berkembangnya segregasi gender laki-laki dan perempuan di 

birokrasi. 

Ketidak setaraan gender di birokrasi dapat terlihat dari bagaimana stereotip perempuan 

masih melekat terhadap dirinya. Stereotip sendiri menjadi suatu cara untuk menyederhanakan 



pengambilan keputusan yang berbasis gender. Salah satu bentuk dari kuatnya patriarki di 

birokrasi itu adalah masih banyaknya kebijakan yang insensitif terhadap gender seperti belum 

ada peraturan lembur untuk perempuan yang mengharuskan perempuan pulang hingga larut 

malam, belum adanya tempat penitipan anak di instansi kementrian, belum diberlakukannya cuti 

haid, dan sering diadakannya rapat yang dimulai malam hari yang mana kebijakan ini cenderung 

menyulitkan perempuan. 

Birokrasi saat ini bisa dikatakan sebagai institusi yang tidak netral terhadap gender. 

Konsep birokrasi, sejatinya adalah lembaga yang maskulin dan insenstifif gender karena dalam 

pembagian jabatan, perempuan dan laki-laki dipisahkan oleh dikotomik gender. Hierarki pada 

tatanan birokrasipun menjadi digenderkan karena ada asumsi-asumsi dimana mereka yang 

memiliki loyalitas penuh pada pekerjaan akan jauh lebih pantas mendapatkan  beban kerja dan 

wewenang yang lebih berat porsinya dibandingkan dengan mereka yang harus membagi loyalitas 

bekerja mereka (dalam hal ini adalah perempuan). Pada akhirnya, asumsi inilah yang membawa 

perempuan terus menempati jabatan yang rendah dan cenderung sulit meningkatkan kariernya 

(Acker, 1990, dalam Mujono, 2013). 

Posisi perempuan di Birokrasi Indonesia cenderung timpang dengan laki-laki. Hal ini 

dapat terlihat dari grafik di bawah terkait persentase PNS pada jabatan struktura eslon I di 34 

Kementrian Indonesia dimana terlihat dari tahun ketahun memang mengalami naik turun, pada 

tahun 2014, hanya 15,6% perempuan pada eselon I, hingga tahun 2018, mengalami penurunan 

2,84% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 23,62% saja. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perempuan mengalami glass ceiling yang menghambat mereka menaiki jabatan tertinggi di 

birokrasi. Posisi perempuan yang timpang Padini juga disebabkan oleh beberapa hambatan yang 

dirasakan perempuan. Pertama, adalah masih adanya pelecehan seksual di birokasi. 

 

 

 

 



Grafik 1.1 Jumlah dan Persentase PNS Menurut Jabatan Struktural Eselon I dan Jenis Kelamin di 

34 Kementrian Republik Indonesia Tahun 2014-2018 

 

Sumber : Badan Kepegawaian Negara. 2018. Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil 2018. Jakarta: 

BKN 

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan tahun 2018 menjelaskan bahwa dari 13.385 

kekerasan perempuan yang terjadi di Indonesia, untuk di ranah privat terdapat 71% kasus atau 

sebesar 9.609, lalu di ranah publik terdapat 26% atau setara 3.528 kasus, dan di ranah negara 

atau birokrasi terdapat 247 kasus. (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2018). Berdasaran data 

tersebut, kia bisa melihat bahwa pelecehan perempuan di birokrasi memang nyata adanya dan ini 

berlaku baik kekeresan verbal dan juga fisik. Tentunya hal ini akan menimbulkan traumatis bagi 

perempuan dan menyebabkan mereka enggan untuk mengikuti seleksi ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

Birokasi harusnya adalah institusi yang netral baik dalam lingkup kebiijakan maupun 

sosial sehingga tidak terjebak dalam ketidaksetaraan gender. Bias dari nilai patriarki di dalamnya 

menyebabkan marginalisasi pada jenis kelamin akan menjadi sebuah relasi yang tidak setara dan 

nantinya bisa saja tertuang pada kebijakan bahkan keputusan yang tidak didasari oleh perspektif 

gender. 

Sebagai perempuan, pelecehan seksual yang terjadi akan mewujudkan suatu traumatis 

yang menjadi hambatan bagi mereka untuk meningkatkan karirnya. Perempuan yang pernah 

merasakan pelecehan seksual ini harus terus dibimbing oleh pihak terkait seperti Komnas 
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Perempuan untuk meningkatkan self confident mereka sehingga mereka bisa kembali bekerja dan 

meningkatkan kariernya. Selain hambatan tersebut, juga terdapat hambatan yakni persaingan 

sesama perempuan yang terjadi di dalam tubuh birokrasi. Persaingan sesama perempuan ini 

terjadi karena birokrasi yang mayoritas diisi oleh laki-laki membuat mereka saling bersaing 

karena posisi jabatan strategis untuk perempuan sangat minim di birokrasi. 

Hasil temuan di lapangan juga menunjukan bahwa meskipun di suatu kementrian terdapat  

pemimpin; dalam hal ini adalah Menteri perempuan, namun belum tentu mereka akan 

memberdayakan perempuan pula di kementriannya. Contoh saja di beberapa kementrian seperti 

Kementrian Luar Negeri, Kementrian BUMN, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

dan Kementrian Kelautan  meskipun Menterinya seorang perempuan, namun tidak ada satupun 

Direktur Jendral maupun Deputi perempuan di Kementrian tersebut. Secara kemampuan, 

perempuan tentunya memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat dengan laki-laki bahkan bisa 

saja lebih. Selain itu juga telah dilaksanakannya seleksi lelang jabatan terbuka atau open bidding 

dimana semua pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi tersebut 

namun, persaingan sesama perempuan pun tetap ada. 

 Pembagian Kerja Politik Jabatan di Birokrasi Kementrian Republik Indonesia 

Ketika perempuan terpilih menjadi seorang pemimpin, tak jarang banyak yang 

mendiskreditkan maupun menanyakan bagaimana hasil kerja perempuan tersebut. Hal ini juga 

terkait dengan apakah dengan pemimpin perempuan sudah dipastikan akan memperjuangkan 

aspirasi perempuan pula, lalu terkait dengan kebijakan apa saja yang dibuat oleh perempuan 

tersebut ketika menjadi pemimpin, dan banyak asumsi yang cenderung meremehkan perempuan-

perempuan yang memimpin khususnya di birokrasi. 

Hegemoni nilai-nilai maskulinitas yang begitu melekat pada diri perempuan  

menyebabkan laki-laki dikondisikan atau diidentikan sebagai pemimpin, dan menjadikan 

perempuan cenderung enggan untuk meningkatkan kariernya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Asumsi bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan juga 

ditunjang dengan keyakinan nilai patriarki yang mengidentifikasikan bahwa laki-laki adalah 

kaum kelas satu. Pandangan-pandangan inilah yang secara tidak langsung membuat posisi 



perempuan pada jabatan strategis di birokrasi belum setara padahal pemerintahan atau birokrasi 

adalah sebuah lembaga yang seharusnya netral terhadap gender dan berdasarkan sistem merit. 

Perempuan pada akhirnya benar-benar terhegemoni dengan nilai-nilai maskulinitas dan 

percaya bahwa perempuan memang membutuhkan laki-laki sebagai pelindung karena mereka 

merasa tidak memiliki kapabilitas yang setara dengan laki-laki. Hal ini terjadi di beberapa 

kementrian, sebut saja di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia dimana meskipun terdapat dua Direktur Jendral perempuan, namun tidak ada 

satupun Direktur atau setara eselon 2 perempuan. Semua diisi oleh laki-laki. Dan ini 

menunjukkan bahwa penempatan laki-laki sebagai penopang kerja di kementrian tersebut adalah 

hal yang wajar karena perempuan akan terbantu dengan adanya laki-laki. Padahal, hal tersebut 

menjadi salah satu bentuk diskriminasi secara tidak langsung bagi perempuan di birokrasi. 

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan lebih 

banyak pada jabatan bawah setara eselon III dan eselon IV dikarenakan juga rendahnya 

keinginan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Meskipun jumlah perempuan pada 

Pegawai Negeri Sipil sudah cukup besar yakni diatas 30%, namun motivasi mereka cenderung 

sangat rendah untuk menjadi pemimpin pada sektor birokrasi. Salah satu rendahnya motivasi 

perempuan juga dikarenakan faktor internal berupa double burden atau beban ganda yang 

dibebani perempuan yang terbagi pada ranah privat yakni mengurus rumah tangga dan juga 

ranah publik yakni menjadi seorang pemimpin di birokrasi. Tentu sangatlah berat bagi 

perempuan untuk meningkatkan kariernya karena tidak bisa mengikuti berbagai diklat yang 

membutuhkan waktu lama dan mengharuskan  mereka meninggalkan rumah atau anak di rumah. 

Selain itu, kepesimisan perempuan terhadap kemampuannya sendiri juga membuat perempuan 

tidak termotivasi untuk meningkatkan kariernya. Dengan ini, perempuan pada akhirnya akan 

terus terbelenggu menjadi termarginalkan karena nilai maskulinitas yang sudah terhegemoni di 

dalam dirinya. 

Pemimpin di ranah birokrasi tak jarang menganggap perempuan lebih rentan mengalami 

konflik keluarga dan juga pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga, pemimpin 

memandang bahwa perempuan-perempuan ini tidak layak untuk mendapatkan promosi jabatan di 

lingkup internal birokrasi. Pada akhirnya, bias gender terkait tanggung jawab keluarga dan ranah 



publik-privat ini menjadi memengaruhi penilaian atasan dan memengaruhi motivasi perempuan 

yang semakin rendah karena pesimis dengan keberlanjutan kariernya. 

Perempuan pada dasarnya perlu meningkatkan kepercayaan dirinya agar dia mampu 

membuktikan bahwa Ia memiliki kapabilitas yang sama dengan laki-laki dan pembuktian 

tersebut dilakukan pada seleksi jabatan terbuka yang didasarkan oleh kompetensi. Jika porsi 

perempuan dan laki-laki setara, maka secara tidak langsung kebijakan yang dibuat pemerintah 

pun akan lebih sensitif terhadap gender dan bisa memberikan kebijakan untuk peningkatan 

kesejahteraan perempuan lainnya dalam lingkup nasional. 

 Hard Politics sebagai Upaya Perempuan Menembus Glass Ceiling 

Birokrasi adalah suatu institusi yang sangat keras bagi perepuan untuk bertarung di 

dalamnya karena birokrasi juga identik dengan politik. Perempuan melakukan berbagai upaya 

maskulin dalam menduduki posisi strategis. Upaya yang dilakukan perempuan tersebut tidak 

semata-mata hanya mengikuti seleksi open bidding, namun juga upaya-upaya lain yang membuat 

perempuan pada akhirnya meninggalkan nilai feminitas yang selama ini dijunjungnya demi 

mengejar karier yang identik dengan dunia patriarkal.Untuk mendekatkan diri dengan atasan 

tentu dibutuhkan ketrampilan untuk membangun jejaring pada birokrasi. Perempuan tentu saja 

lebih sulit dibandingkan laki-laki ketika kita membahas mengenai jejaring atau lobbying. Upaya 

ini sulit dilakukan perempuan karena upaya ini  akan menyita waktu perempuan karena mereka 

harus menghabiskan waktu di luar rumah yaitu kantor untuk mencari kedekatan dengan atasan 

sedangkan perempuan-perempuan ini juga masih memiliki kewajiban untuk mengurus ranah 

privat. Selain itu, juga tentunya tidak semua suami mengizinkan istrinya untuk bekerja terlalu 

lama bahkan hingga larut malam. 

Dalam menduduki posisi srategis, salah satu upaya yang dilakukan perempuan adalah 

melalui seleksi jabatan terbuka berdasarkan kompetensi. Beberapa faktor yang dinilai untuk 

mengikuti seleksi ini diantaranya adalah tingginya tingkat pendidikan, pengalaman mengikuti 

diklat, golongan kepangkatan yang dimiliki, dan juga kemampuan dalam kompetensi baik 

kompetensi bidang maupu kompetensi manajerial. open bidding ini sudah banyak diterapkan di 

berbagai kementrian dari jabatan eselon I hingga IV. Seleksi ini bisa menjadi cara bagi 

perempuan untuk berkompetisi dengan laki-laki.  



Gambar di bawah merupakan mekanisme seleksi open bidding di birokrasi Kementrian 

Indonesia yang  penulis temukan di lapangan. Kandidat harus memiliki kapasitas pada 

kompetensi manajerial untuk mengetahui bagaimana kandidat memanajemen pengelolaan 

kepegawaian. Kompetensi ini tidak memfokuskan pada satu kompetensi tertentu saja namun 

lebih kepada kemampuan manajerial secara keseluruhan. Sedangkan pada kompetensi bidang 

inilah kemampuan spesifik di lingkup pekerjaannya akan diuji. Namun, pada akhirnya 

kompetensi ini tidak akan ada artinya karena keputusan terakhir adalah pada seleksi wawancara 

dimana Menterilah yang akan menentukan dengan  siapa Ia bisa bekerja kedepannya. Disinilah 

letak kedekatan jejaring ini dibutuhkan perempuan. Salah satu upaya untuk menduduki posisi 

erempuan yang dilakukan perempuan adalah Hard politics. 

Gambar 1.1 Mekanisme Seleksi Jabatan Terbuka (Open Bidding) Jabatan Eselon I di Kementrian 

Republik Indonesia 
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Perempuan-perempuan yang memiliki motivasi untuk melanjutkan ke jenjang karier yang 

lebih tinggi di birokrasi pada akhirnya mengukuti cara-cara maskulin yang dilakukan oleh laki-

laki seperti patronase politik dan jejaring politik (chanelling). Kebijakan penempatan Menteri 
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Kedekatan dengan atasan menjadi hal yang krusial baik kedekatan yang didasari oleh 

partai politik maupun keluarga dan sebagainya. Karena, dengan modal kedekatan inilah 

seseorang dapat dengan mudah menduduki posisi strategis dan pada akhirnya menyebabkan 

pegawai lain yang jujur dan mengandalkan pada kompetensi jabatan dan masa karier yang lebih 

lama dengan pegawai lain yang mengandalkan kedekatan khususnya perempuan akan cemburu 

dan pada akhirnya akan mengikuti dan mengikuti aturan yang berlaku akan mengikuti cara-cara 

kotor dan maskulin melalui jejaring kedekatan dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian, yang lebih ditonjolkan dari seleksi open bidding adalah hal-

hal yang cenderung informal dan juga personal sehingga mekanisme ini bisa dikatakan sebagai 

formalitas belaka. Seleksi lelang jabatan menjadi sesuatu yang informal karena pada akhirnya 

khususnya di seleksi wawancara, pemimpin akan memilih bawahan yang dirasa mampu 

bekerjasama dengan dirinya dan disinilah subyektifitas itu muncul dalam penilaian. 

Di dalam seleksi ini juga rentan terjadi patronase politik dimana yang menjadi klien disini 

adalah bawahan yang telah membentuk jejaring chanelling dengan atasannya sedangkan patron 

adalah atasan; dalam hal ini Menteri atau Direktur Jendral atau Deputi sebelumnya yang akan 

menyelesaikan tugas dan membutuhkan pengganti. Patron disini memiliki kewenangan penuh 

terhadap klien karena patron yang memiliki sumber daya; yakni berupa posisi strategis dan klien 

akan terus mencoba mendapatkan hati patron melalui kedekatan agar mampu mendapatkan 

manfaat dari patron; berupa posisi strategis dan keamanan jabatan tersebut hingga 

melanggengkan kekuasaan. 

Kita dapat mengambil suatu simpulan bahwa kaderisasi jabatan di birokrasi memang 

masih ada hingga saat ini berdasarkan dua feomena yang dijelaskan sebelumnya. Meskipun 

sudah dilaksanakan seleksi open bidding yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam 

pemilihan jabatan di birokrasi, namun atasan dalam hal ini Menteri sejatinya sudah menetapkan 

sosok utama yang akan bekerja bersamanya menjadi seorang Direktur Jendral. Selain itu, untuk 

mempermudah seorang Dirjen dalam mencari pengganti jabatannya, maka Ia telah menyiapkan 

kader terbaik untuk menjadi pemimpin dan menjadikan mereka sebagai PLT Dirjen. Sehingga, 

kita dapat mengatakan bahwa yang memiliki kekuasaan di birokrasi adalah orang-orang yang 

berada di dalam suatu sistem yang telah dibuat di internal kementrian tersebut atau  orang yang 



sudah masuk dalam “inner circle”. Ketika “inner circle” ini harus mengalami pergantian 

kekuasaan, orang-orang ini akan memastikan bahwa orang yang lain yang tidak masuk dalam 

“inner circle” ini tidak bisa masuk ke dalamnya. Meskipun upaya ini sangatlah maskulin dan 

biasa dilakukan oleh laki-laki, namun perempuan pun nyatanya ada yang bisa menembusnya dan 

bisa masuk dalam sistem yang dibuat tersebut. 

 Jika kita kaitkan dengan Teori Sandra Harding, perempuan sudah berdamai dan 

terhegemoni dengan nilai maskulinitas Hasil penelitian menunjukkan yang lebih dikedepankan 

dari seleksi open bidding adalah aspek-aspek yang bersifat informal. Kekuasaan yang ada di 

tubuh birokrasi Kementrian Republik Indonesia ini pun menjadi tergenderkan. Pengalaman 

perempuan yang sudah terdistorsi dengan nilai-nilai maskulinitas yang selama ini Ia rasakan 

memengaruhi konstruksi sosial perempuan dan membentuk suatu strong objectivity sehingga 

mereka semakin enggan untuk meningkatkan kariernya. Karakter maskulin yang sangat kuat 

pada seleksi jabatan strategis membuat nilai feminitas di birokrasi semakin dijauhkan sehingga 

perempuan pun akhirnya mengikuti cara-cara kotor yang sangat maskulin sama halnya dengan 

laki-laki dan berdamai dengan nilai patriarki. Hegemoni maskulinitas yang begitu melekat pada 

dirinya menyebabkan mereka tidak lagi menyadari bahwa nilai maskulinintas ini adalah 

hambatan karier perempuan yang utama dan membuat perempuan secara tidak sadar mengikuti 

nilai maskulinitas dan mengamini kriteria yang maskulin. Kecendrungan masuknya unsur 

masukulin dalam seleksi open bidding menyebabkan munculnya unfairness dan perilaku kotor 

yang terstruktur. Hal ini juga menyebabkan tertancapnya nilai-nilai maskulin dan 

mengesampingkan tuntutan feminis dalam pemilihan jabatan strategis.  

Kesimpulan 

Jumlah perempuan yang sagat minim pada posisi strategis di birokrasi Keentrian 

Republik Indonesia dikarenakan pertama, kuatnya nilai patriarki di birokrasi dan kedua, 

pembagian kerja politik jabatan di Kementrian Republik Indonesia. Nilai patriarki yang begitu 

kuat di birokrasi dapat terlihat dari insensitivitas gender di birokrasi. Hegemoni maskulinitas 

dalam diri perempuan dan minimnya posisi strategis yang diduduki perempuan bahkan mampu 

menyebabkan sesama perempuan untuk saling bersaing bahkan dengan cara yang tidak sehat dan 

tidak lagi saling mendukung. Selain itu masih adanya pelecehan seksual yang terjadi di birokrasi. 



Pelecehan ini tidak hanya verbal namun juga non verbal yang menyebabkan mereka trauma 

untuk berkarer dan juga atasan mereka yang seksis bahkan juga cenderung meremehkan 

perempuan yang membuat perempuan enggan mengikuti seleksi lelang jabatan. 

Kedua, Pembagian Kerja Politik Jabatan di birokrasi kementrian Republik Indonesia. 

Asumsi-asumsi yang meletakkan laki-laki sebagai kelas satu menyebabkan laki-laki menjadi 

sosok yang diutamakan untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini menyebabkan perempuan 

belum menjadi prioritas untuk menduduki posisi strategis. Hasil penelitian yang menunjukkan 

kuatnya hegemoni maskulinitas di diri perempuan ditunjukkan dengan minimnya perempuan 

yang ikut open bidding untuk posisi strategis dikarenakan mereka merasa tidak memiliki 

kapabilitas yang sama dengan laki-laki dan merasa tidak percaya diri untuk berkompetisi dengan 

laki-laki. 

Perempuan meskipun sudah menduduki posisi strategis, ternyata merasa wajar jika laki-

laki diposisikan untuk menopang kariernya dan merasa hal itu adaah yang wajar padahal secara 

tidak langsung itu adalah bentuk nyata dari diskriminasi perempuan karena itu adalah bentuk 

asumsi bahwa perempuan kurang mampu menjadi seorang pemimpin dan membutuhkan laki-

laki. Faktor lain yang menyebabkan adana pembagian kerja di birokrasi adalah rendahnya 

motivasi perempuan untuk memimpin.  

Penulis juga mengidentifikasikan dua upaya politik perempuan yakni pertama, melalui 

hard politics dan kedua, personalisasi patronase politik. Hard politics sebagai bentuk bahwa 

birokrasi yang erat hubungannya dengan politik adalah arena yang sangat keras bagi perempuan 

untuk bertarung di dalamnya. Dibutuhkan upaya-upaya maskulin yang dilakukan perempuan 

untuk menembus glass ceiling di birokrasi. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan 

mengikuti seleksi lelang jabatan untuk mengetahui kompetensi kandidat tersebut. 

Kedua, dalam upaya tersebut, perempuan juga mengandalkan personalisasi patronase 

politik atau kemampuan meningkatkan jejaring pada atasannya sehingga menimbulkan 

kedekatan yang membuat perempuan bisa masuk pada “inner circle” sistem yang telah dibuat 

untuk melanggengkan kekuasaan di birokrasi. Perempuan juga tak jarang mengandalkan upaya 

melalui jalur patronase politik dimana mereka sejatinya telah dikaderkan untuk menjadi 



pemimpin oleh pejabat sebelumnya agar orang-orang yang masuk pada pemegang kekuasaan 

adalah orang-orang yang memang betul-betul sudah masuk ke dalam “inner circle”.  

Jika diinterpretasikan dengan teori Sandra Harding, pengalaman perempuan ketika 

menghadapi hambatan tak kasat mata yang menghambatnya selama ini dan upaya-upaya politik 

ketika berusaha mendapatkan jabatan strategis adalah sebagai bentuk dari pengalaman 

perempuan yang  telah terhegemoni dan terdistorsi oleh budaya patriarkal dan nilai maskulinitas 

yang melembaga di birokrasi sehingga membentuk strong objectivity perempuan dan 

membentuk konstrusi sosial yang membuat mereka berdamai dengan nilai maskulin dan 

meninggalkan nilai feminin untuk mendapatkan jabatan.  
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