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Pijakan Awal 

• Pengalaman perjuangan rakyat untuk gagasan2, 
prinsip2 dan kemungkinan2 baru, perlu terus 
berada dalam ingatan kolektif rakyat. 

• Ini terutama penting untuk gerakan perempuan 
yang kisahnya sering terpinggirkan dan tidak 
ditampakkan oleh ideologi dominan (Ng et al, 
2006): 
• Gerakan (sosial) perempuan membutuhkan aksi-

refleksi kolektif sekaligus lintas generasi  agar 
terus ada tawaran sudut pandang yang segar, 
rangsangan untuk terus maju ke depan. 



Benarkah? Bagaimana? 

Mengapa?  



Perempuan dan Negara 

• Susan Blackburn (2004) Women and the State in Modern 
Indonesia 
• Apakah negara otonom dalam perlakuannya pada laki2 dan 

perempuan, atau ia mencerminkan kepentingan dari 
kelompok tertentu dalam masyarakat?  

• Meski negara di Indonesia didominasi laki2, apakah cukup 
untuk mengatakan ia lebih mencerminkan kepentingan laki2 
daripada kepentingan perempuan?  
• Laki2, seperti perempuan, bukanlah kelompok homogen: 

kepentingan gender bisa berbeda tergantung pada agama, 
kelas, usia, dst. 

• Negara juga tidak homogen: harus merespon pada berbagai 
kepentingan, terdiri dari kepentingan2 berbeda, dst. 

• Perlu melihat perilaku negara pada perempuan (dan kaitan 
keduanya) pada konteks isu, tempat dan masa tertentu! 



Perempuan Indonesia? 

• Apakah (adakah) “kepentingan bersama” para 
“perempuan Indonesia” terhadap negara? 
• Siapakah “perempuan Indonesia”? 
• Apa “masalah perempuan” yang paling utama? 
• Diajukan oleh siapa dan mengapa? 
• Seberapa besar pengaruh yang mereka miliki (untuk 

pengaruhi kebijakan) dan terkait isu apa? 

• Bukan semua “perempuan Indonesia”, tapi mereka 
yang paling terorganisir dan artikulatif, mampu 
merumuskan apakah “masalah perempuan” itu, dan 
(untuk tingkat tertentu) memahami bagaimana 
memperjuangkannya terhadap negara. 



“Kepentingan perempuan”? 

• Perempuan terkadang tidak bicara satu suara, 
dan yang disebut “kepentingan perempuan” 
pun tidak lantas terbukti dengan sendirinya. 

• Tetapi bukan tidak mungkin menemukan 
pijakan yang sama terkait isu kesejahteraan 
perempuan: kerja, keluarga, kekerasan, 
reproduksi, keamanan ekonomi, dll. 



Pertanyaan2 Kritis 
(Deborah L. Rhode (2014) What Women Want) 

1. Sejauh mana memasukkan lebih banyak perempuan ke 
posisi publik merupakan jaminan dari akan lebih majunya 
agenda2 perempuan dalam isu publik? 

2. Sejauh mana politisi perempuan sendiri merasa kepentingan 
perempuan sebagai prioritas yang memang perlu ia 
perjuangkan? 

3. Sejauh mana afiliasi partai politik dan ideologi menjadi lebih 
penting dari gender?  

4. Seberapa besar peluang terbentuknya kaukus parlemen 
perempuan lintas partai untuk mendorong legislasi yang 
berguna bagi perempuan? 

5. Sejauh mana kecenderungan pemilih perempuan 
menentukan untuk mendorong terpilihnya politisi yang 
peduli pada isu2 perempuan ke posisi publik? 

 



Pada Awalnya 



Refleksi 1 

• Perlu mendorong rekrutmen dan dukungan 
pada calon yang akan menempatkan isu2 
perempuan sebagai prioritas; para calon ini 
harus laki2, sebagaimana juga perempuan!  
• Keterlibatan laki2 dalam isu2 perempuan memberikan 

perbedaan yang penting untuk mendorong perhatian 
pada isu2 terkait gender, dan meluaskan peluang 
untuk menemukan calon pemimpin2 publik yang 
peduli isu perempuan. 

• Perempuan harus menargetkan suara dan uang 
mereka untuk mendukung calon yang mau dan dapat 
meningkatkan kepentingan2 perempuan! 

 



Refleksi 2 

• Pentingnya gerakan perempuan yang kuat untuk 
menciptakan dukungan publik untuk inisiatif2 politik 
yang dibutuhkan. 
• Keberadaan gerakan seperti ini boleh jadi lebih berpengaruh, 

daripada sekadar keterwakilan secara proporsional 
perempuan di parlemen. 

• Pentingnya menekankan secara lebih efektif 
kepentingan2 dari kelompok2 yang tidak diuntungkan 
secara spesifik, misal karena ras, kelas, orientasi seksual, 
atau faktor2 terkait lainnya. 
• Isu gender sering merupakan isu dari perempuan2 yang relatif 

sudah lebih beruntung di masyarakat (elitis), bagaimana 
menemukan aneka cara untuk membuat isu2 mereka yang 
kurang beruntung pun menjadi perhatian mereka yang lebih 
diuntungkan? 

 





Refleksi 3 

• Pertingnya memperhitungkan peran pemilih 
perempuan di dalam upaya mendorong 
partisipasi perempuan (dan laki2) untuk 
mendorong kebijakan pro-perempuan.  

• Dibanding laki2, pemilih perempuan biasanya 
lebih mendukung penggunaan anggaran untuk 
pelayanan social dan peran aktif Negara dalam 
membantu kaum miskin; dan cenderung tidak 
mendukung dinaikkannya anggaran untuk gaji 
pegawai negeri atau keamanan. 

 





Refleksi 4 

• Apakah isu2 krusial dan prioritas yang perlu 
diperhatikan, di mana perempuan (politisi dan/atau 
pemilih ayun – swing voters) tampaknya bisa punya 
peran menentukan, seperti: 
• Negara dengan birokrasi gemuk atau perbaikan 

pelayanan? 
• Penambahan anggaran pendidikan atau 

penambahan gaji pegawai negeri? 
• Jaminan kesehatan atau pembangunan 

infrastruktur? 
• Hak yang sama atau upah dan kesempatan yang 

sama dalam pekerjaan? 
• Peningkatan pajak atau pembangunan ekonomi?  



Sense of crisis? 

• Kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas  
banyak hak2 perempuan yang dijamin oleh UU dibatasi 
oleh kondisi2 sosial dan politik yang menyertainya. 

• Hak reproduksi dibatasi oleh ketidaktahuan dan 
ketiadaan informasi, dana, jangkauan pelayanan. 

• Hak untuk bebas dari diskriminasi di tempat kerja 
dibatasi oleh masalah2 ketiadaan prosedur keluhan 
yang baik. 

• Hak untuk pengembangan karir di tempat kerja 
dipengaruhi oleh kurangnya TPA (tempat penitipan 
anak) dan ketidakseimbangan beban dan tanggung 
jawab keluarga antara perempuan dan laki2.  



Penutup 

• Semua hal di atas pada gilirannya 
membutuhkan perubahan dalam UU dan 
kebijakan!  

• Perumusan kebijakan dan peraturan terkait 
perempuan yang spesifik kebutuhan 
perempuan perlu disepakati secara lebih tegas 
dan menjadi pegangan bersama. 

• Kisah pun bisa berulang untuk kemudian maju 
satu langkah, atau malah kembali ke titik nol. 

 



Hari Perempuan 1 



Hari Perempuan 2 


