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A
tas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Newsletter Gender dan Politik 
edisi Februari 2021 berhasil diterbitkan. Masih dalam kerangka 
penelitian “Organisasi Perempuan untuk Penguatan Masyarakat 

Sipil melalui Konsep Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG)” 2020-
2024, edisi kali ini menyajikan OPINI mengenai tinjauan kritis terhadap 
konsep partisipasi politik dari kacamata studi gender. Hal ini menarik 
dikemukakan karena penelitian yang dilakukan oleh Tim Gender dan 
Politik LIPI selama ini selalu menempatkan pengalaman perempuan 
sebagai sumber pengetahuan. Dengan positioning sedemikian, maka 
konsep partisipasi politik seperti apa yang sebaiknya kita perhatikan?.  

Pada rubrik CATATAN LAPANGAN, disajikan kisah Mama Mince, 
perempuan akar rumput dari Desa Tanah Randu, Nusa Tenggara Timur 
yang merupakan bagian jejaring organisasi perempuan non-pemerintah 
(ornop perempuan) PEREMPUAN AMAN. Mama Mince menunjukkan 
potensi yang dimiliki perempuan adat di pelosok desa untuk membuat 
perubahan disekelilingnya dan menjalankan politik sehari-hari (daily 
politics). Hal ini menjadi salah satu bahan masukan penting bagi Tim 
Gender dan Politik LIPI dalam menyempurnakan konsep analitik 
Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG).  

Di bagian akhir edisi ini, Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian 
Politik LIPI mengucapkan terima kasih kepada 7 perempuan kepala 
daerah yang telah menjadi sumber pengetahuan berharga selama 
periode riset 2015-2019 yaitu: Bupati Bima Indah Damayanti Putri, 
Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Grobogan Sri Sumarni, 
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany, Bupati Nunukan 
Asmin Laura Hafid, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Bupati 
Indramayu Anna Sophanah. Selain itu, disajikan gambaran roadmap 
penelitian “Organisasi Perempuan untuk Penguatan Masyarakat Sipil 
melalui Konsep Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG)” yang dilakukan 
sejak tahun 2020-2024. 

Edisi ini diakhiri dengan menyajikan prestasi yang telah dicapai oleh 
Tim Gender dan Politik LIPI. Pada tahun 2019, Tim Gender dan Politik 
LIPI melakukan kolaborasi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BP2TPTH), Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka SINERGI PUI 
(Pusat Unggulan IPTEK), di mana hasil penelitiannya telah diterbitkan di 
jurnal internasional bereputasi tinggi. 

Besar harapan kami, newsletter edisi Februari 2021 ini dapat 
memberikan inspirasi, dan menjadi wadah memperkuat jejaring antara 
Tim Gender dan Politik Pusat Penelitian Politik LIPI dengan berbagai 
pemangku kepentingan, akademisi gender, perempuan dan politik di 
Indonesia. Selamat Membaca! 

(Kurniawati Hastuti Dewi - Koordinator Tim Gender dan Politik LIPI)
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Tinjauan Kritis terhadap makna atau arti “Partisipasi Politik”

U
ntuk sebagian besar kalangan aktivis politik, baik 
mahasiswa, politisi maupun kalangan intelektual 
dan akademisi,  kata “partisipasi politik”  dalam arti 

prakteknya,  memiliki makna yang sesungguhnya pada saat 
terjadinya Reformasi di Indonesia, yakni dengan berakhirnya 
Rejim Orde Baru dengan mundurnya Soeharto sebagai persiden 
RI. Mengapa demikian?  Karena menurut mereka, yang terjadi 
sebelum itu sebagian besar lebih pas disebut sebagai mobilisasi 
politik atau partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh 
pihak lain (mobilized participation).   Masih menurut mereka, ini 
yang lebih mewarnai kehidupan politik pada era Orde Baru, 
dan juga sebentar pada saat Demokrasi Terpimpin di bawah 
Soekarno. Itu kira-kira argumennya. Coba kita simak sejenak 
apa sebetulnya yang dimaksud dengan partisipati politik. 
Merujuk pada Norman H. Nie dan Sidney Verba, dua ilmuwan 
politik, dalam Handbook of Political Science, memberikan definisi 
partisipasi politik sebagai berikut: “Kegiatan pribadi warga 
negara yang legal dan yang sedikit banyak langsung bertujuan 
untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/ atau 
tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. (hal. 1)

Apa kemudian selesai sudah masalahnya ? Nanti dulu karena 
ternyata tidak demikian di mata kalangan aktivis perempuan 
dan feminis.  Apa kira-kira keberatan mereka dengan 
pemahaman partisipasi politik seperti ini. Merujuk pada definisi 
tersebut sedikitnya ada dua asumsi di baliknya. Pertama, 
penyebutan kata warga negara sudah mengandaikan ada laki-
laki maupun perempuan yang terlibat di dalamnya. Kedua, 
“partisipasi” memiliki makna “politik” apabila ia bertujuan 
langsung mempengaruhi seleksi dan tindakan-tindakan politik 
dari pejabat negara. Tapi bagaimana sebetulnya dalam realitas 
sosial-politiknya. Kalangan feminis dalam banyak kajiannya, 
sudah banyak memperlihatkan bahwa potret masyarakat 
sudah terbagi antara ranah publik dan ranah privat.  Sebagian 
besar penghuni ranah publik adalah laki-laki, dan sementara itu 
perempuan ada di ranah privat. Mereka yang di ranah publik 
ini, jika merujuk pada definisi partisipasi politik sebelumnya, 
yang secara langsung mempengaruhi tindakan maupun 
kebijakan politik. Dikatakan dengan cara lain, perempuan yang 
penghuninya mayoritas di ranah privat tidak bisa dikatakan 
melakukan partisipasi politik karena mereka dianggap tidak 
mempengaruhi secara langsung produk-produk politik dari 
pejabat-pejabat politik. Apa benar demikian ?

Pada titik ini, kaum feminis melakukan pendefinisian 
ulang dalam rangka untuk menata ulang struktur politik 
sehingga lebih terbuka kepada relasi gender antara laki-
laki dan perempuan. Menurut mereka, ada yang lebih luas 
dari partisipasi politik, atau politik pada umumnya, sehingga 
kalangan perempuan menempati posisi dan peran yang sama 
pentingnya dengan laki-laki dalam politik.  Di sini kita kemudian 
sangat akrab dengan slogan, The Personal is Political atau The 
Private is Political. Slogan yang digunakan gerakan mahasiswa 
dan feminisme gelombang kedua pada akhir tahun 1960an, 
pada dasarnya menggarisbawahi pentingnya pengalaman 
pribadi (perempuan) dengan struktur sosial dan politik yang 
lebih luas. Ini artinya, ranah privat, politik sehari-hari (daily 

politics) dan politik informal yang berpusat pada keluarga dan 
jaringan kekerabatan, lingkungan warga dan hubungan antar 
personal (yang tidak dianggap sebagai bagian partisipasi politik 
dari kacamata “politik arus-utama) tidak bisa dinaifkan atau 
diabaikan peranannya. Dengan kata lain, yang bersifat politis 
meliputi kehidupan pribadi dan kehidupan privat (domestik) 
yang dalam banyak kenyataannya, secara sosial-politik 
maupun ekonomi, didasarkan pada hubungan kekuasaan yang 
tidak seimbang di mana kaum laki-laki memiliki lebih banyak 
kekuasaan daripada kaum perempuan, dan juga mempunyai 
kekuasaan atas perempuan (patriarki). Ini yang menjadi arena 
perjuangan politik mereka, dan ini partisipasi politik juga. 

Sampai di sini ada baiknya merujuk disertasi dosen FISIP 
UKI, Jakarta, Dr. Audra Jovani, yang berjudul “Perempuan 
dan Politik: Proses Lahirnya Kebijakan Responsif Gender di 
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019.” 
Disertasi ini memperlihatkan bagaimana 6 perempuan acting 
for mulai dari ikut kontestasi politik elektoral (pre-election), 
menjadi kandidat, dan menjadi anggota legislatif serta akhirnya 
terlibat dalam pembuatan kebijakan responsif gender. Namun 
perjalanan 6 perempuan tersebut, berbeda dengan melalui 
partisipasi politik yang konvensional, lebih mengutamakan dan 
mempromosikannya melalui ranah privat, politik sehari-hari 
(daily politics) dan politik informal yang berpusat pada keluarga 
dan jaringan kekerabatan, lingkungan warga dan hubungan 
antar personal. Di sini peran modal sosial, moral capital dan 
modal individu lebih menentukan dibandingkan peran partai 

politik. (Nur Iman Subono – Dosen Ilmu Politik, FISIP UI)

Terima Kasih Kepada Ornop Perempuan/Lembaga                                     
Sebagai Narasumber Diskusi Kelompok Terbatas  dengan                              

Tim Gender dan Politik LIPI Tahun 2020
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Nama Tanggal Diskusi Terbatas 
KAPAL Perempuan  6 April 2020 
Women Research Institute (WRI) 19 Juni 2020 
Kalyanamitra  14 Agustus 2020 
Yayasan Pulih  14 Agustus 2020 
Jurnal Perempuan  21 Agustus 2020 
Yayasan Puan Aman Hayati  21 Agustus 2020 
Rifka Annisa Yogyakarta 28 Agustus 2020 
PEREMPUAN AMAN 18 September 2020 
Sapa Institut Bandung  18 September 2020 
The Asia Foundation  25 September 2020 
Deputi Bidang Kesetaraan Gender  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPARI) 

25 September 2020 

Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 16 Oktober 2020 
Mitra PEREMPUAN AMAN Sumatera Utara 1 16 Oktober 2020 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 
(Kemenko PMK) 

23 Oktober 2020 

Mitra PEREMPUAN AMAN Sumatera Utara 2 30 Oktober 2020 
Mitra PEREMPUAN AMAN Nusa Tenggara 
Timur (NTT) 

30 Oktober 2020 

GARAMIN Nusa Tenggara Timur (NTT)  4 Desember 2020 
Rumah Perempuan Kupang (NTT) 4 Desember 2020 
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menenun yang didapatkan dari ibunya, Mama Mince mencoba 
mengembangkan budi daya tenun dengan menggunakan 
kapas. Kapas ini kemudian dipintal menjadi benang dan melalui 
proses pencelupan, benang yang sudah berwarna itu kemudian 
ditenun menjadi kain khas NTT. Menurut Mama Mince, nenek 
moyang mereka dulunya membuat kain tenun dengan benang 
yang dipintal dari kapas yang ditanamnya sendiri. Namun 
sayangnya dalam perkembangannya kain tenun tidak lagi 
menggunakan benang kapas yang dipintal sendiri dan metode 
pewarnaan yang alamiah. Oleh karena tidak banyak orang desa 
yang menanam pohon kapas, maka Mama Mince berinisiatif 
menanam pohon kapas sendiri. Mama Mince bersama dengan 
anggota PHKom Komunitas Perempuan Adat Tanah Rendu 
(Kompetar) mulai membudidayakan kapas sejak dua tahun lalu. 
Ia berharap melalui usaha ini selain melestarikan tradisi nenek 
moyang juga dapat membantu perekonomian perempuan dari 
hasil penjualan kain tenun khas NTT. 

Perjuangan Mama Mince tidak terlepas dari dukungan 
PEREMPUAN AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). 
PEREMPUAN AMAN adalah organisasi non pemerintah 
beranggotakan komunitas masyarakat adat yang tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan bersama 
PEREMPUAN AMAN, Mama Mince belajar bahwa perempuan 
sebagai personal memiliki peranan dan bargaining power dalam 
pengambilan keputusan di berbagai ruang kehidupannya 
sebagai pribadi maupun warga masyarakat (the personal is 
political). 

Dalam keterlibatannya dengan kerja-kerja rutin yang 
dilakukan setiap harinya, Mama Mince belajar untuk mampu 
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan agar 
dapat mengangkat kepentingan perempuan dalam kehidupan 
masyarakat adat. Melalui organisasi perempuan non-
pemerintah seperti PEREMPUAN AMAN, perempuan adat 
di tingkat desa/kampung selain dimotivasi agar memiliki 
kesadaran diri untuk dapat membuat keputusan, juga didorong 
untuk mampu memimpin sehingga kepemimpinan perempuan 
adat  tumbuh. Perempuan dikuatkan dalam hal kepercayaan 
diri melalui kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan sehingga 
mampu memahami permasalahan yang dihadapi perempuan di 
keluarga ataupun masyarakat dan berperan untuk mengubah 
keadaan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan 
yang merujuk pada penguatan kapasitas individu atau 
kelompok. Diyakini apabila seseorang memiliki kapasitas 
diri yang kuat, maka dirinya akan mampu bergerak untuk 
memberikan manfaat yang diperolehnya, kepada keluarganya 
sendiri maupun anggota masyarakat lainnya (Aripurnami WRI, 
2013). (Ade Latifa Soetrisno)

S
ebagai salah satu bagian kegiatan penelitian tentang 
‘Organisasi Perempuan untuk Penguatan Masyarakat 
Sipil melalui Konsep Masyarakat Sipil Setara Gender 

(MSSG)’, tim Gender dan Politik LIPI melakukan diskusi 
dengan Ibu Hermina Mawa (Mama Mince) aktifis perempuan 
jejaring PEREMPUAN AMAN dari Nusa Tenggara Timur (NTT), 
pada tanggal 30 Oktober 2020. Mama Mince yang berasal 
dari Desa Tanah Rendu NTT menceritakan pengalamannya 
memperjuangkan kesejahteraan perempuan masyarakat adat 
dan mempertahankan hak ulayat adat bersama masyarakat 
desa. Perjuangan Mama Mince mempertahankan hak ulayat 
dilakukan dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dan menemui para anggota DPRD  
yang mayoritas laki-laki. Dengan percaya diri Mama Mince 
penyampaikan bahwa kedatangannya bukan untuk membuat 
gaduh tetapi justru untuk membawa aspirasi teman-temannya 
untuk memperjuangkan hak ulayat adat. Momen tersebut 
menjadi pembuka mata bagi dirinya bahwa sudah seharusnya 
perempuan diberikan ruang untuk berbicara karena perempuan 
mampu menyuarakan keinginan masyarakat. 

Mama Mince menuturkan, sejak kecil sampai ia memiliki 
dua anak, perempuan tidak diberikan ruang untuk berbicara, 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat adat sendiri. Adat 
istiadat dianggap lebih memberikan ruang kepada laki-laki 
untuk berkuasa, padahal menurut Mama Mince laki-laki 
dan perempuan tidak boleh dibedakan, karena apa yang 
dilakukan oleh para lelaki, perempuan pun bisa melakukannya. 
Perempuan cenderung diremehkan dan dianggap urusan 
perempuan sebatas di dapur saja. Apabila ada perempuan 
yang diundang dalam kegiatan Musrenbangdes (musyawarah 
rencana pembangunan desa), hal tersebut lebih cenderung 
untuk memenuhi kelengkapan undangan warga yang wajib 

hadir saja, sebagaimana dikemukakan:

“……sudah dua tahun ini saya diberikan kesempatan 
(untuk datang di musrenbangdes), tetapi kita bicara 
tentang hak ulayat, selalu disampaikan bahwa “ini bukan 
urusan ibu”.  Jadi, kita ada batasan ketika berbicara. 
Contohnya saya, ketika saya berbicara, hanya diberikan 
kesempatan ketika berbicara tentang kesehatan, 
perlindungan terhadap anak, itu diberikan kesempatan. 
Tapi kalau bicara hak ulayat, itu tidak diberikan 
kesempatan….” (FGD tanggal 30 Oktober 2020)

Ketika menghadiri pertemuan di tingkat desa, Mama Mince 
senantiasa menyampaikan kepada kepala desa/camat, untuk 
lebih sering mengundang perempuan dan para pemuda 
dalam acara di kantor desa. Menurut Mama Mince kehadiran 
perempuan dalam kegiatan atau musyawarah di tingkat desa 
penting untuk meretas hegemoni para lelaki yang sejak turun 
temurun dilestarikan: “perempuan harus diberikan kesempatan 
seluas-luasnya” kata Mama Mince. Menurut Mama Mince 
dalam pemilihan kepengurusan Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) perempuan memang diberikan kesempatan untuk 
menjadi pengurus, akan tetapi jumlahnya hanya dibatasi 2 
orang, tidak boleh lebih. 

Mama Mince juga memiliki kepedulian bagi peningkatan 
kesejahteraan perempuan di sekitarnya. Berbekal keahlian 
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Prestasi
Pada tahun 2019, Tim Gender dan Politik LIPI melakukan 
kolaborasi dengan Balai Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BP2TPTH), 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam 

rangka SINERGI PUI (Pusat Unggulan IPTEK).       

Hasil penelitian kolaborasi kedua tim yang dilakukan di lokasi 
lahan riset dan pengabdian sosial milik BP2TPTH di Kawasan 
Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Parungpanjang, telah 
berhasil diterbitkan dengan judul “Roles and voices of farmers in 

ROADMAP PENELITIAN TIM GENDER DAN POLITIK LIPI 
“ORGANISASI PEREMPUAN UNTUK PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL 

MELALUI KONSEP MASYARAKAT SIPIL SETARA GENDER (MSSG)” 2020-2024
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Foto Diskusi Kelompok Terbatas Tim Gender dan Politik LIPI dengan Tim 
BP2TPTH dengan para petani di KHDTK Parungpanjang, September 2019.

Untuk link menuju paper tersebut melalui https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/12259276.2020.184497
2. Bagi yang berminat mendapatkan full paper secara gratis 
dapat menghubungi Koordinator Tim Gender 
dan Politik LIPI Saudari Kurniawati Hastuti Dewi 
melalui email kurniawatihastutidewi@gmail.com 

the “special purpose” forest area in Indonesia: Strengthening gender 
responsive policy” di Asian Journal of Women’s Studies Vol. 26, 
no. 4 (2020): 444-465.

TIM GENDER DAN POLITIK LIPI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA 7 PEREMPUAN 
KEPALA DAERAH ATAS BERBAGAI PENGALAMAN YANG TELAH MENJADI                                 

SUMBER PENGETAHUAN BERHARGA SELAMA KURUN WAKTU RISET (2015-2019)                       
BAGI PENDALAMAN DEMOKRASI INDONESIA

 

 

Indah Damayanti Putri 
Bupati Bima 
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