
            Volume 1 No. 1 Tahun 2020

S
ejak era reformasi (Mei 1998), demokratisasi telah membuka 
ruang partisipasi politik yang semakin besar pada perempuan, 
sehingga aspek gender dalam politik Indonesia semakin 

mengemuka. Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S. IP, MA., peneliti senior 
di Pusat Penelitian Politik LIPI yang menulis disertasi mengenai 
“The Emergence of Female Politicians in Local Politics in Post-Suharto 
Indonesia” di ASAFAS (Graduate School of Asian and African Area 
Studies) Kyoto University Jepang (2012), merespon perubahan 
sosial politik ini dengan menginisiasi pendirian Tim Gender dan 
Politik di Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2013. Inisiasi 
ini memperolah dukungan dari Koordinator Kelompok Penelitian 
Politik Lokal (almarhum) Dr. Muridan Satrio Widjojo dan Kepala 
Pusat Penelitian Politik LIPI (pada waktu itu) Prof. Dr. Syamsuddin 
Haris.

Secara resmi, Tim Gender dan Politik di Pusat Penelitian Politik 
LIPI berdiri sejak tahun 2015. Tim Gender dan Politik percaya 
bahwa pengalaman perempuan Indonesia merupakan sumber 
pengetahuan yang dapat membuka wawasan mengenai kehadiran 
faktor gender, agama, jaringan, kelas sosial, dll yang semakin 
memperkaya pemahaman ilmu politik, dan berkontribusi pada 
praktik pendalaman demokrasi Indonesia. Selama lima tahun 
pertama (2015-2019) Tim Gender dan Politik menganalisis 
berbagai macam faktor di balik kemunculan 7 perempuan kepala 
daerah di Pilkada Langsung meliputi: (2015) faktor agama Hindu 
dan budaya di Bali, (2016) jejaring dalam oligarki lokal, (2017) pola 
kandidasi dan jaringan dengan sosial network analysis (SNA), (2018) 
kebijakan penanggulangan kemiskinan, (2019) sintesa kajian 
berupa pola kandidasi dan kebijakan responsif gender. 

Salah satu temuan kunci pada 5 tahun pertama penelitian 
(2015-2019) adalah pentingnya peran organisasi perempuan 
non-pemerintah (ornop perempuan) dalam partisipasi politik 
dan menghasilkan perempuan pemimpin yang responsif gender. 
Maka, Tim Gender dan Politik melakukan penelitian lanjutan sejak 
tahun 2020 tentang “Organisasi Perempuan untuk Penguatan 
Masyarakat Sipil melalui konsep Masyarakat Sipil Setara Gender 
(MSSG)” (2020-2024) sebagai bagian kegiatan Program Prioritas 
Riset Nasional (PRN) payung unggulan Demokrasi. 

Salam Hangat,

Kurniawati Hastuti Dewi (Koordinator Tim Gender dan Politik LIPI)
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Penelitian Tim Gender dan Politik 2020: 
“Organisasi Perempuan untuk Penguatan Masyarakat Sipil                          

melalui konsep Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG)”

Latar Belakang

D
emokrasi membutuhkan partisipasi dan keterlibatan 
masyarakat sipil, di luar adanya sebuah mekanisme 
pemilihan umum (Weiss, 2015, 139; Aspinall, 

2013). Di Indonesia, kontribusi organisasi perempuan non-
pemerintah (ornop perempuan) sebagai bagian masyarakat 
sipil dalam demokratisasi tidak dapat diabaikan. Namun 
demikian, belum banyak kajian komprehensif mengenai 
sejauhmana pengembangan ornop perempuan sebagai 
bagian masyarakat sipil di Indonesia mendorong kesetaraan 
gender. Hasil penelitian Women Research Institute (2013) 
mengenai ornop perempuan di lima wilayah memperlihatkan 
bahwa peran perempuan melalui ornop semakin menguat, 
namun kesetaraan gender secara substansi belum tercapai. 

Howell (2005, 4) mencatat masih sedikit kajian mengenai 
masyarakat sipil yang didekati dengan perspektif gender. 
Penelitian dengan perspektif gender untuk memahami 
kerja dan pengalaman ornop perempuan Indonesia dalam 
mendorong kesetaraan gender, sangat diperlukan. Setelah 
berhasil menyelesaikan seri penelitian 5 tahun pertama 
(2015-2019) tentang perempuan kepala daerah di Indo-
nesia, sejak tahun 2020 Tim Gender dan Politik melakukan 
seri penelitian baru tentang “Organisasi Perempuan untuk 
Penguatan Masyarakat Sipil melalui konsep Masyarakat 
Sipil Setara Gender (MSSG)” (2020-2024). Penelitian 
ini merupakan  bagian kegiatan Program Prioritas Riset 
Nasional (PRN), payung unggulan Demokrasi.

Asumsi dan Pertanyaan Penelitian  

Asumsi yang mendasari penelitian adalah: organisasi 
perempuan non-pemerintah (ornop perempuan) yang 
setara gender akan berkontribusi bagi penguatan 
masyarakat sipil dan memperkuat demokrasi. Tim peneliti 
secara khusus menyoroti kontribusinya ornop perempuan 
bagi peningkatan partisipasi politik perempuan secara 
luas  tidak hanya dalam lembaga-lembaga politik formal 
saja. Adapun pertanyaan penelitianya sebagai berikut: 1) 
bagaimana konsep ‘masyarakat sipil setara gender’ (MSSG) 
untuk ornop perempuan bagi peningkatan partisipasi politik 
perempuan untuk memperkuat demokrasi Indonesia?, 2) 
apa saja dimensi dan elemen dalam konsep ‘masyarakat sipil 
setara gender’ (MSSG)? 

Apa itu “Masyarakat Sipil Setara Gender” (MSSG)?

Merujuk pada Alagappa (2004, 5-6) tentang kontribusi 
masyarakat sipil dalam tiga fase perkembangan demokrasi 
(liberalisasi, transisi, konsolidasi), penelitian dengan 
membangun konsep “Masyarakat Sipil Setara Gender” 
(MSSG) ini diposisikan untuk berkontribusi dalam fase 
“konsolidasi” demokrasi di Indonesia. Hal ini juga sejalan 
dengan catatan Schmitter (1993, 4) bahwa masyarakat 
sipil  berkontribusi pada--namun tidak menjadi sebab—dari 

konsolidasi demokrasi. Konsep MSSG yang dikembangkan 
Tim peneliti akan membantu mengkonsolidasikan 
masyarakat sipil khususnya ornop perempuan yang 
kemudian diharapkan berkontribusi pada peningkatan 
partisipasi politik perempuan, termasuk mempertimbangkan 
konteks politik elektoral terdekat Pemilu 2024. 

Adapun yang dimaksud Masyarakat Sipil Setara Gender 
(MSSG) adalah framework analisis untuk memahami 
peran dan peta masalah yang dihadapi ornop perempuan 
sebagai  bagian  masyarakat  sipil   dalam  mendorong   
kesetaraan  gender,  yang  meliputi  2  dimensi yaitu 
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan yang 
dibangun dengan memperhatikan 5 elemen (otonomi, 
representasi, konsolidasi, konteks lokal & persinggungan/
interkonektivitas, dan basis sosial) bagi peningkatan 
partisipasi politik perempuan untuk penguatan demokrasi. 
Dimensi dan elemen MSSG disajikan dalam tabel di bawah 
ini. 

 Tabel 1. Dua (2) Dimensi dan Lima (5) Elemen MSSG

Framework MSSG dibangun dengan menggabungkan: a) 
aspek akademis yaitu landasan teori dari berbagai dimensi 
dan elemen tersebut, b) aspek empiris, yaitu disusun dengan 
memperhatikan masukan dan suara para perempuan 
bagian orno perempuan. Sehingga framework MSSG yang 
dibangun Tim peneliti diharapan cocok secara akademik 
dan empiris sesuai kondisi Indonesia, untuk memotret dan 
menganalisis peta masalah dan potensi solusi yang dihadapi 
ornop perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik 
perempuan di Indonesia. (Kurniawati Hastuti Dewi).  

 

FGD Tim Gender dan Politik LIPI
Jumat, 16 Oktober 2020, dengan Narasumber:

Meiliana Yumi (PEREMPUAN AMAN), Dwi Septiawati Djapar (KPPI)
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Basis Sosial Perempuan Dalam Politik
menjadi tempat belajar, berinteraksi dan bekerjasama 
dengan para mitra perempuan adat yang terpinggirkan 
untuk memperkuat kesadaran dan membangun identitas 
politik. Melalui pendekatan gender participatory mapping, 
PEREMPUAN AMAN berhasil memetakan persoalan dan 
potensi yang dimiliki para mitra perempuan. Pendekatan ini 
membantu mitra perempuan untuk merefleksikan dirinya 
dan melihat bagaimana perubahan terjadi di sekitarnya. 
Proses dokumentasi ‘ruang hidup’ perempuan adat, ternyata 
membuka dialog di antara kelompok perempuan di tingkat 
kampung sehingga membangun kepercayaan diri mereka. 

Pengalaman Ibu Yumi dari ‘Komunitas Adat Rakyat 
Penunggu’ di Sumatra Utara yang tergabung di PEREMPUAN 
AMAN adalah contoh dari pengejawantahan basis sosial 
kedua yang berfokus pada keterlibatan perempuan pada 
kegiatan kemasyarakatan. Seperti yang dipaparkan dalam 
diskusi terfokus 16 Oktober 2020, Ibu Yumi menjalani 
perjuangan yang tidak mudah untuk berani tampil sebagai 
calon legislatif dalam Pemilu 2019. Sebagai petani, Ibu 
Yumi tergabung dengan Serikat Tolong Menolong (STM) di 
Kampung Menteng Kuala Kustu, Sumatera Utara. Pada saat 
itu, perempuan adat hanya dilihat sebagai pelengkap dan 
tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam 
keorganisasian kampung. Kegigihannya memperjuangkan 
hak-hak masyarakat adat yang kemudian menghantarkan 
Ibu Yumi bergabung dengan ornop PEREMPUAN AMAN 
Region Sumatra.

Partisipasi Ibu Yumi setelah bergabung dengan 
PEREMPUAN AMAN semakin nyata. Ia bersama beberapa 
perempuan adat ‘Rakyat Penunggu’ lainnya pada tahun 
2019 menjadi anggota calon legislatif di Sumatera Utara. 
Bersama PEREMPUAN AMAN, Ibu Yumi dan perempuan 
adat Rakyat Penunggu lainnya belajar cara mengorganisir 
diri untuk memperjuangkan hak perempuan adat. 

Melalui perjalanan panjang PEREMPUAN AMAN dapat 
menghadirkan perempuan adat dalam proses-proses 
gerakan masyarakat adat serta membangun kesadaran 
politik sehingga memampukan mereka berpartisipasi dalam 
kontestasi politik elektoral. (Ade Latifa) 

K
eterlibatan perempuan dalam politik di tingkat lokal 
atau nasional  membutuhkan perjuangan keras dan  
proses panjang. Meskipun posisi perempuan penting 

dalam dunia politik, namun kenyataannya secara kuantitas 
laki-laki masih lebih banyak terlibat dalam politik baik di 
ranah legislatif ataupun eksekutif. Di ranah legilslatif, data 
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
menunjukkan angka keterwakilan perempuan hasil Pemilu 
Legislatif nasional 2019 sekitar 20,5 %  (118 dari 575 kursi 
DPR) (Perludem, 2019). 

Menurut Devi Anggraini Ketua Umum PEREMPUAN 
AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), ada wilayah-
wilayah yang bersikeras menolak perempuan terlibat dalam 
proses politik formal  (Diskusi terfokus ,18 September 2020). 
Selain itu, masyarakat umumnya menuntut perempuan 
untuk mengabdi pada keluarga sehingga seringkali 
membuat perempuan mengurungkan niatnya maju ke dunia 
politik formal. 

Mengingat pentingnya aspek partisipasi politik 
perempuan, tulisan ini fokus pada keterlibatan perempuan 
dalam beragam kegiatan kemasyarakatan yang ber-
kontribusi pada peningkatan kepercayaan diri, keberanian 
mengambil keputusan, dan keberanian berpartisipasi dalam 
politik. Pengalaman terlibat dalam kegiatan kemasya-
rakatan tersebut merupakan modal sosial yang dapat 
meningkatkan kapasitas perempuan untuk berasosiasi, 
berinteraksi secara teratur dan berkelanjutan, yang pada 
gilirannya mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif 
dalam politik. Bentuk interaksi semacam ini merupakan 
‘basis sosial’ yang merupakan salah satu elemen dalam 
konsep Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG) yang 
merupakan topik penelitian Tim Gender dan Politik LIPI 
sejak tahun 2020.

Dalam konsep MSSG, elemen ‘basis sosial’ dapat dikaji dari 
dua sudut pandang, yaitu: 1)  dari organisasi perempuan non 
pemerintah (ornop) perempuan, ‘basis sosial’  merujuk pada 
ikatan, hubungan, dan kerja-kerja yang dilakukan dengan 
para perempuan sehingga terbangun saling percaya dan 
kerja sama; 2) dari sudut pandang mitra ornop perempuan, 
‘basis sosial’ merupakan keterlibatan perempuan dalam 
beragam kegiatan kemasyarakatan di tingkat lokal yang 
dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan 
diri, keberanian mengambil keputusan, dan keberanian 
berpartisipasi dalam politik disekitarnya. Kemampuan 
para perempuan mitra ornop untuk mengkapitalisasi basis 
sosial dalam kontestasi politik elektoral sangat penting, 
misalnya ketika berkompetisi dalam pemilihan ketua Rukun 
Tetangga/ Rukun Warga/ kepala desa/ pemilihan pemilu 
legislatif.

Sebagai contoh, ornop PEREMPUAN AMAN membangun 
basis sosial dengan para mitra perempuan berdasarkan 
saling percaya di tingkat akar rumput.  PEREMPUAN AMAN 

FGD Tim Gender dan Politik LIPI
Jumat, 25 September 2020, dengan Narasumber:

Ir. Agustina Erni, M.Sc (KPPPA-RI), Natalia Warat (The Asia Foundation)
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Publikasi Tim Gender & Politik LIPI                                                                   
Perempuan Kepala Daerah Indonesia (2016 – 2020) 

Catatan Prestasi
Buku tim Gender dan Politik 
hasil penelitian tahun 2016 yang 
diterbitkan LIPI PRESS (2017) 
berjudul “Perempuan Kepala 
Daerah dalam Jejaring Oligarki 
Lokal” telah dipilih oleh LIPI Press 
dan Springer untuk mendapatkan 
peluang diterbikan oleh Penerbit 
internasional Springer         

Buku tim Gender dan Politik hasil 
penelitian tahun 2018 berjudul 
“Perempuan Kepala Daerah 
dan Penaggulangan Kemiskinan  
Berperspektif Gender di Indonesia” 
yang diterbitkan oleh LIPI PRESS 
(2020) terpilih oleh LIPI Press dalam 
Program Akuisisi Pengetahuan 
Lokal Tahun 2020

Informasi Kegiatan Tim Gender dan Politik LIPI
Buku hasil penelitian Tim Gender dan Politik LIPI tahun 2018 berjudul 
Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Bersperspektif 
Gender di Indonesia diterbitkan oleh LIPI Press pada tahun 2020. Deputi 
Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (Deputi IPSK-LIPI) menyambut 
penerbitan buku tersebut dengan acara peluncuran dan diskusi buku 
“Perempuan Kepala Daerah dan Kebijakan Berperspektif Gender 
dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pandemi Covid-19” pada Selasa                                     
30 Juni 2020.  Acara ini menghadirkan Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, MA 
sebagai koordinator Tim Gender dan Politik, serta 2 narasumber penting 
yaitu Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPP RI) Ir. Agustina Erni,                    
M. Sc, dan  Bupati Bima (Nusa Tenggara Barat) Hj. Indah Damayanti Putri.        

Dua  buku hasil penelitian Tim Gender dan Politik LIPI telah diterbitkan oleh 
LIPI Press yaitu: Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal 
(2017), dan Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan 
Berperspektif Gender di Indonesia (2020). Dalam rangka mendiskusikan 
kedua buku tersebut, LIPI Press menyelenggarakan acara “Knowledge 
Sharing & Bedah Buku” PEREMPUAN KEPALA DAERAH, OLIGARKI dan 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERPERSPEKTIF GENDER” pada 
Senin, 14 September 2020. Acara menghadirkan Dr. Kurniawati Hastuti 
Dewi, S.IP, MA sebagai koordinator Tim Gender dan Politik LIPI, dan                                                                                                                                 
Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari FISIP Universitas Indonesia sebagai 
pembahas buku.       
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