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ABSTRACT 
 
Indah Suryani, D0205013, Women’s Participation in Political Communication 
(Study of Women’s Participation in Political Communication at Pos Wanita 
Keadilan (pos-WK) Political Party Head of Region (DPD) Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Sukoharjo 2009). Thesis: Communication Science Program, 
Social and Political Faculty, UNS, Surakarta 2009 
 

The objectives of this research are to comprehend; 1) Factors which are 
influence Women’s Participation in Political Communication at Pos Wanita 
Keadilan (pos-WK) Political Party Head of Region (DPD) Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Sukoharjo. 2) What kind of political communication did women 
do at Pos Wanita Keadilan (pos-WK) Political Party Head of Region (DPD) Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo  
 This research is including to a descriptive research which is support by 
qualitative data using purposive sampling method to choose the research subject. 
Research had occurred in Sukoharjo Regency where the research subject doing 
activity. Data collection is conducted by in-depth interviewing, studying 
documents and files, also direct observation. 
 As the analysis done, the conclusions obtained shows that; 1) a. Factors 
which are influence Women’s Participation in Political Communication at Pos 
Wanita Keadilan (pos-WK) Political Party Head of Region (DPD) Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Sukoharjo is influenced with internal and external condition from 
women herself. Empowering Indonesian women in every part of their lives, 
include politic itself. Religious call fixing the nations, authority, party and 
family’s supports, fight for women right, build party image trough political 
socialization. b. Factors that become obstacles for women participation n Political 
Communication at Pos Wanita Keadilan (pos-WK) Political Party Head of Region 
(DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo are influenced with internal 
and external condition. Multiple burdens that women have to take care of, human 
resources that lack of education and fund, political misunderstanding, geographic 
conditions, lack of coordination with others organizations supporting women, 
money politics,  gender, and lack of party’s support made women have less of self 
esteem taking part in politics. 2) a. Women as Political communicator, build 
communication with their audience, both Pos-WK members, legislator, and 
women empowering organizations. b. the message made by the women is 
adjusting with their goals such as political party socialization, empowering 
women, and influencing decision making. c. women trough their organization, 
Pos-WK can be a channel itself, besides using personal and mass media for doing 
their political communications. d. women are not afraid to use demonstration as 
one of media to reach their political goals. 
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ABSTRAK 
 
Indah Suryani, D0205013. Partisipasi Perempuan dalam Komunikasi Politik 
(Studi tentang Partisipasi Perempuan dalam Komunikasi Politik di Pos-Wanita 
Keadilan (Pos-WK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Sukoharjo Tahun 2009). Skripsi: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, UNS. 2009 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Komunikasi Politik di Pos-Wanita 
Keadilan (Pos-WK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Sukoharjo. 2) Mengetahui bentuk-bentuk komunikasi politik yang 
dilakukan oleh perempuan di Pos-Wanita Keadilan (Pos-WK) Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 
didukung data kualitatif dengan menggunakan metode puposive sampling untuk 
menentukan subjek penelitian. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten 
Sukoharjo dimana subjek penelitian berkegiatan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik wawancara mendalam, mengkaji dokumen dan arsip, serta 
observasi langsung. 
 Setelah dilakukan analisi diperoleh kesimpulan: 1) a. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi perempuan dalam komunikasi politik di Pos-WK DPD 
PKS Sukoharjo dipengaruhi alasan internal dan eksternal. Pemberdayaan 
perempuan Indonesia di semua sektor kehidupan, termasuk didalamnya politik. 
Berdakwah memperbaiki kehidupan negara, memperoleh kekuasaan, dukungan 
partai dan keluarga, memperjuangkan hak-hak perempuan dan membangun citra  
positif partai melalui sosialisasi politik. b. Faktor-faktor yang menjadi kendala 
partisipasi perempuan dalam komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo 
dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perempuan. Beban ganda yang 
disandang perempuan, kemampuan Sumber Daya Manusia karena minimnya 
tingkat pendidikan dan ekonomi. Adanya kesalahan terhadap pemahaman politik, 
kondisi geografis, minimnya kesempatan berpolitik untuk perempuan, sulitnya 
membangun koordinasi dengan organisasi pemberdayaan perempuan lain, money 
politics, gender, serta dukungan partai membuat perempuan kurang percaya diri 
untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. 2) a. Perempuan sebagai 
komunikator politik, membangun komunikasi dengan khalayak baik anggota Pos-
WK, pejabat pembuat kebijakan, dan organisasi pemberdayaan perempuan. b. 
Pesan yang disampaikan perempuan lebih disesuaikan dengan tujuan atau efek 
komunikasi politik yang mereka inginkan seperti untuk sosialisasi partai politik, 
pemberdayaan perempuan, dan mempengaruhi kebijakan. c. Perempuan melalui 
organisasi Pos-WK juga dapat bertindak sebagai saluran komunikasi politik 
disamping menggunakan media komunikasi personal dan media massa. d. 
Perempuan tidak segan menggunakan media komunikasi politik seperti 
demonstrasi untuk meraih tujuan politik mereka 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Isu politik begitu penting untuk perempuan, tidak lain karena perempuan 

adalah bagian terbesar atau mayoritas di negeri ini, namun sejauh ini kuantitas 

tersebut belum mampu digarap dengan baik oleh sistem politik di Indonesia. Biro 

Pusat Statistik.1 melansir pada tahun 2001, jumlah perempuan di Indonesia 

mencapai 101.628.816 orang atau sekitar 51% jumlah penduduk Indonesia. Dari 

51%  jumlah perempuan di Indonesia tersebut, 57%  adalah jumlah perempuan 

pemilih dalam pemilihan umum tahun 2004 lalu2. Namun jumlah perempuan yang 

ada dalam posisi-posisi strategis untuk pengambilan keputusan masih bisa 

dikatakan sangat minim. 

 Di Indonesia jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hanya 

9%, di kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, jumlah itu jauh lebih 

kecil lagi. Tidak ada seorang perempuanpun yang menjadi Gubernur di Indonesia 

dan hanya 6 orang perempuan (1,5%) menjabat sebagai bupati/walikota.3 Hasil 

Pemilu 2004 tetap tidak mampu mengubah potret keterwakilan perempuan dalam 

struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan 

publik pada ketiga lembaga formal negara: legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

                                                 
1 Ratnawati, Potret Kuota Perempuan di Parlemen, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politk UGM, , 

Maret 2004, Vol 7, No.3, hal 297-298 
2 Imas Rosidawati Wr,SH.,MH, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan 

Partai Politik & Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis, http://www.google.co.id 
3 http://www.binainsani.org/08/ 
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Khusus di legislatif, pada tataran DPR-RI, perempuan caleg melebihi 30% namun 

terpilih hanya 11%, sementara calon perempuan perorangan di DPD tidak sampai 

10% dan terpilih malah 21%. Adapun di tingkat DPRD Provinsi rata-rata hanya 

8% dan lebih rendah lagi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, yaitu rata-rata hanya 

5%. Bahkan, dijumpai sejumlah DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ada anggota 

legislatif perempuan.4 

 Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai 

konsekuensi di dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik. 

Secara kuantitas perempuan memiliki hak besar dalam memberikan suara, namun 

secara kualitas hanya sedikit yang mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

politik lainnya. Seperti menjadi pimpinan partai, anggota legislatif maupun 

jabatan-jabatan struktural lainnya. Hal ini ditandai dari 418 partai politik di 86 

negara, perempuan yang menduduki posisi sebagai presiden/ ketua partai hanya 

10.8%, deputy presiden/ wakil ketua 18,7%, sekretaris jendaral 7,6%, juru bicara 

partai 9%.5 

 Perempuan hampir dianggap tidak ada yang secara dominan memegang 

kekuasaan selama dekade Indonesia merdeka, baik yang berada di legislatif, 

eksekutif, maupun yudikatif. Perempuan Indonesia seakan enggan untuk merebut 

jabatan-jabatan politik yang dalam prosedurnya harus bersaing secara elegan 

dengan laki-laki. Masalah kesetaraan dan keadilan jender di Indonesia dalam 

bidang politik masih menjadi kendala utama partisipasi politik.6 

                                                 
4 Wulpiah, http://cetak.bangkapos.com/opini.html,  
5 Ir. Tari Siwi Utami, Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan 

Pemberdayaan 1999-2001, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal 5 
6Loc. Cit  
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  Laporan perkembangan PBB pada tahun 1995 yang menganalisis gender 

dan pembangunan di 174 negara menyatakan bahwa: “Meskipun benar bahwa 

tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antar tingkat partisipasi perempuan 

dalam lemabaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan 

perempuan, [tetapi] 30% keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap 

sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh 

yang berarti dalam politik.7 

 Hasil penelitian PBB tersebut bukan berarti memberikan pembenaran 

akan tidak diperlukannya perempuan dalam pemerintahan maupun melibatkan 

perempuan dalam pembuatan keputusan. Dan menjadi semacam pembenaran bagi 

sedikitnya jumlah perempuan yang duduk ditataran kalangan pembuat kebijakan 

publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan dalam pembangunan 

memang sudah terlihat dampaknya. Bahwa aspirasi wanita dalam bidang sosial 

politik telah mendapat tempat walau belum semua aspek terwakili. Dari data dan 

fakta di lapangan jelas terlihat bahwa suara perempuan memang tidak sebanding 

dengan jumlah keberadaan mereka. Bagaimana perempuan dapat 

mengkomunikasikan kepentingan mereka kepada pihak yang berkepentingan bisa 

dikatakan berkurang karena minimnya keterwakilan mereka dalam posisi strategis 

pemerintahan. 

 Partisipasi penuh perempuan merupakan prinsip mendasar untuk program 

pembangunan apapaun. Namun, prinsip ini sulit dilaksanakan karena adanya 

                                                 
7 Ratnawati, Loc.Cit, hal 303 
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ketidakseimbangan gender dalam banyak budaya dan masyarakat. Partisipasi 

perempuan perlu difasilitasi untuk memastikan suasana dimana perempuan 

merasa nyaman dan membantu untuk menentukan dan mengutarakan kebutuhan, 

kepentingan, dan cara untuk memenuhinya. Oleh karena itu, perlu indentifikasi 

hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif.8  

 Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam 

empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; 

komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan 

akses memadai bagi kepentingan perempuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan 

interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dan 

minat/hasrat/animo para perempuan untuk terjun dalam  kancah politik rendah; 

tapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. 9 

 Faktor-faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan 

perempuan yaitu sistem pemilu, peran dari organisasi partai-partai politik serta 

penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (Affirmative action) yang bersifat 

wajib maupun sukarela.10 Dari situ bisa dikatakan bahwa peran partai politik 

cukup signifikan dalam melakukan rekruitment anggota, khususnya perempuan 

untuk menghasilkan wakil perempuan yang memenuhi kapabilitas dan tidak hanya 

sekedar memenuhi batasan kuota. 

 UU Nomor 2 tahun 2007 tentang Partai Politik menetapkan bahwa 

pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan 
                                                 
8 Sonhaji, M.Si, Drs, Indentifikasi dan Pelatihan Politik Pada Partai Golongan Karya dan Partai 

Keadilan Sejahtera untuk Pengarusutamaan Gender dalam Menyongsong PEMILU 2009 di 
Kabupaten Karanganyar, (Surakarta: Laporan Penelitian, FISIP UNS 2002) 

9 Wulpiah, http://groups.google.co.id/group/milis-mediacare 
10 Ratnawati, Op. Cit, Hal 304 
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perempuan. Juga dalam struktur partai politik di tingkat nasional.11 Atas terbitnya 

UU ini, keberadaan partai politik sebagai kendaraan politik menjadi penting untuk 

dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan fungsional dalam memaksimalkan 

potensi yang dimiliki perempuan dan juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam politik. Sehingga diharapkan keterwakilan perempuan bukan 

hanya dapat memenuhi kuota namun juga tetap diwakili perempuan yang 

memiliki kapabilitas dalam menjalankan perannya dalam politik. 

 Partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi 

politik seharusnya dapat mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi kader 

maupun masyarakat dalam hal ini khususnya perempuan. Bagaimana partai politik 

membuka diri dalam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk 

berpartisipasi dalam melakukan komunikasi politik, paling tidak untuk sesama 

kader perempuan dan untuk menyuarakan kepentingan perempuan. 

 Pentingnya komunikasi politik untuk mengajak perempuan lebih 

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau bergabung dalam pemerintahan 

atau memasuki ranah politik tidak semata-mata untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan saja. Lebih dari itu, bahwa keterwakilan perempuan dalam pembuatan 

kebijakan diharapkan dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan 

sendiri, tidak hanya untuk memenuhi kuota, tapi benar-benar menjalankan 

fungsinya secara benar. 

                                                 
11 http://gemawan.org/index.php?option=com_joomgallery&Itemid=57 
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 Seperti yang diungkapkan Rush dan Althoff12 bahwa komunikasi politik 

memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia 

memerankan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-

proses sosialisai politik, partisipasi politik, dan rekruitmen politik. Keterbukaan 

terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat 

dalam politik disatu pihak, dan di pihak lain, komunikasi politik juga bisa 

menekan partisipasi politik.13 

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencoba menjawab kebutuhan 

partisipasi perempuan dalam politik dengan mencetuskan sebuah organisasi yang 

mengorganisir kepentingan kader-kader perempuan PKS serta masyarakat baik 

konstituen maupun calon konstituen. Pos Wanita Keadilan (Pos-WK)14 adalah 

sebuah program pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan 

program unggulan dari bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh 

wilayah hukum Indonesia. Pos-WK yang merupakan sebuah organisasi binaan 

Partai Keadilan Sejahtera dibawah bidang kewanitaan dalam struktur organisasi 

PKS,  memberikan sebuah wahana baru bagi perempuan dalam mengapresiasikan 

berbagai pemikiran dan kepentingannya untuk dapat dikomunikasikaan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

 Pos-WK mewadahi berbagai kegiatan dari ekonomi, sosial, religius 

hingga pendidikan. Tak terkecuali peran dan partisipasi perempuan dalam 

                                                 
12 Dr. Asep Saeful Muhtadi, M.A., Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-

Orde Baru, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2008) hal 30 
13 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, (Remaja Rosda Karya, Bandung), hal 157 
14 http://www.wanitapks.org/about/ 
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berpolitik. Memiliki arahan enam program pokok15, yaitu: a) Sadar Agama, b) 

Sadar Sosial dan Politik, c) Sadar Pendidikan dan Ketrampilan, d) Sadar Ekonomi 

Keluarga, e) Sadar Pangan dan Gizi Keluarga, f) Sadar Kesehatan dan 

Lingkungan, Pos-WK mencoba berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, 

khususnya perempuan. 

 Selama ini partai politik yang ada cenderung belum banyak yang 

menyentuh konstituen perempuan secara khusus. Beberapa partai politik memang 

memiliki wahana khusus untuk konstituen dengan spesifikasi tertentu seperti 

kaum muda, misalnya Pemuda Pancasila sebagai organisasi pemuda binaan 

Golongan Karya (Golkar) atau Tunas Indonesia Raya (TIDAR) milik Gerindra. 

Namun sejauh ini belum banyak menyentuh kalangan konstituen perempuan yang 

sebenarnya merupakan jumlah penduduk terbanyak yang bisa diberdayakan secara 

politis. 

 Munculnya Pos-WK menjadi sebuah fenomena politik baru yang cukup 

menarik. Partisipasi perempuan dalam organisasi wanita ini berperan dalam 

memberdayakan perempuan dari semua sendi kehidupan tanpa kecuali, termasuk 

dunia politik yang selama ini dianggap sebagai dunia pria. Berbagai kegiatan yang 

dilakukan organisasi perempuan semacam ini untuk membangun agregasi 

kepentingan maupun bentuk-bentuknya serta berbagi komunikasi politik yang 

dilakukan untuk mengaspirasikan kepentingan perempuan menjadi suatu daya 

tarik tersendiri. 

                                                 
15 http://www.wanitapks.org/about/ 
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  Berbagai program kegiatan yang dimiliki Pos-WK dalam menjaring 

perempuan untuk dapat lebih aktif baik dalam lingkungan soial dan politik yang 

selama ini mungkin dilupakan atau kurang diapresiasi oleh partai politik lain 

menjadi suatu keunikan yang memberikan warna baru bagi kehidupan politik 

perempuan. Melalui banyak kegiatan dan proses pendewasaan partai, peran 

perempuan dalam partai politik mulai signifikan. Dalam hal ini Pos-WK Dewan 

Pengurus Daerah (DPD) PKS Sukoharjo memunculkan kesempatan bagi 

perempuan untuk lebih aktif dalam partisipasi politik. Mencoba untuk tidak hanya 

sekedar memenuhi kuota, namun juga membentuk perempuan yang aktif dalam 

berpartisipasi politik sesuai dengan kapaibilitas yang seharusnya dimiliki 

perempuan. 

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul : ”Studi tentang Partisipasi 

Perempuan dalam Komunikasi Politik di Pos Wanita Keadilan Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sukoharjo Tahun 2009” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat kita tarik rumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan 

dalam komunikasi politik  di kepengurusan Pos Wanita Keadilan 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sukoharjo tahun 

2009? 
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2. Apa saja bentuk Partisipasi Perempuan dalam Komunikasi Politik di 

kepengurusan Pos Wanita Keadilan Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera Sukoharjo tahun 2009 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mencermati segala faktor-faktor terutama yang paling dominan 

mempengaruhi partisipasi perempuan dalam komunikasi politik di 

kepengurusan Pos Wanita Keadilan Dewan Pengurus Daerah Partai 

Keadilan Sejahtera Sukoharjo tahun 2009? 

2. Memahami dan mendeskripsikan bentuk partisipasi  perempuan 

dalam komunikasi politik di kepengurusan Pos Wanita Keadilan 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sukoharjo tahun 

2009? 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Partisipasi politik 

 Banyak ahli politik di dunia yang mencoba mendefinisikan makna serta 

maksud dari partisipasi politik. Mereka juga mencoba menguraikan landasan dan 

syarat sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai sebuah partisipasi politik. 

Sementara itu, Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai 

berikut: 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk 
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih 
pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 
kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan 
seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxii 

umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, 
mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau 
anggota parlemen, dan sebagainya.16 

 
 Norman H. Nie dan Sidney Verba yang dikutip oleh Miriam Budiarjo 

mendefinisikan partisipasi politik sebagai: 

 “Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang 
sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat 
negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.” (by 
political participation we refer to those legal activities by private citizens 
which are more or less directly aimed at influencing the selection of 
govermental personnel and/or the actions they take.)17 

 
 Partisipasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara 

langsung melalui kontak dengan pejabat pembuat kebijakan maupaun tidak 

langsung melalui media massa. Partisipasi politik juga dapat dilakukan secara 

kovensional melalui sebuah sistem politik maupun dengan cara yang tidak 

konvensional seperti unjuk rasa hingga melakukan tindakan kekerasan.18 

 Pendapat serupa juga diungkapakan oleh Samuel P. Hutington dan Joan 

M. Nelson seperti dikutip Miriam budiardjo mendefinisikan partisipasi poltik: 

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai 
pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan 
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau 
kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau 
dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.” (by political 
participation we mean activity by private citizens designed to influenced 
govermental decision making. Participations may be individual or 
collective, organized or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, 
effective or ineffective).19 
 

                                                 
16 Miriam Budiardjo. Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai. (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 1998) hal 1-2 
17 Miriam Budiardjo, 1998, Op.Cit, hal 2 
18 Afan Gaffar, Menampung partisipasi Politik Rakyat, JSP, (Gadjah Mada University press, 1997) 

Volume 1, Nomor 1, hal 8-9 
19 Miriam Budiardjo, 1998, Op.Cit, hal 3 
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 Abramson dan Hardwick20 juga membedakan partisipasi politik menjadi 

dua jenis: 

a. Konvensional 

Partisipasi politik konvensional dalam kaitan dengan pemilihan 

umum menunjuk hal-hal, seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan 

kampanye, dan bergabung ke dalam kelompok kepentingan 

tertentu dan kemudian melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu, dan menjadi kandidat. 

b. Tidak konvensional 

Dalam arti non konvensional partisipasi politik mencakup berbagai 

kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu 

kelompok massa dan kadang kala disertai dengan pelanggaran 

tertib hukum dan kekerasan. 

  Afan Gaffar merngkategorikan peran serta atau partisipasi politik warga 

masyarakat secara lebih jelas dalam bentuk-bentuk yang berikut ini21: 

- Electoral activity 

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung 

berkaitan dengan pemilihan umum. 

- Lobbying 

Tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat 

pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan mempengaruhi pejabat atau 

                                                 
20 Pawito, Ph.D, 2009, Op.Cit, hal 298-300 
21 Afan Gaffar, Op.Cit, hal 9-11 
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pun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang 

mempengaruhi kehidupan mereka. 

- Organizational activity 

Keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan 

politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, ataukah sebagai anggota biasa. 

Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam 

pembuatan kebijaksanaan publik. Beberapa organisasi tersebut seperti 

WALHI, YLBHI, dsb. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen 

partisipasi sekalipun seseorang belum tentu terlibat secara langsung 

mempengaruhi pemerintah. Ini yang disebut sebagai “participation by proxy” 

oleh Samuel huntington dan Joan M. Nelson.  

- Contacting 

Partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung 

(mendatangi tempatnya bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat 

pemerintah ataupun tokoh politik baik dilakukan secara individual ataupun 

kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. 

- Violence 

Cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan 

ke dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang ditempuh untuk 

mempengaruhi pemerintah dengan melakukan pengrusakan (by doing 

physical damage) terhadap barang ataupun individu. “A resort to violence, 

consequently, usually reflects fairly intens motivations. Violence may be 

directed at changing the political leadership (coups d’etat, asassinations). 
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Affecting govermental policies (riots, revolts) or changing the entire political 

system (revolution),” kata Hutington and Nelson. 

  Berbagai hal mendasari seseorang untuk turut berpartisipasi secara aktif 

dalam politik. Hal ini seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Gabriel A. 

Almond22 bahwa disamping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial 

ekonomik juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik. 

Misalnya, laki-laki lebih berpartisipasi daripada wanita; orang yang berstatus 

sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah. 

 

2. Komunikasi Politik  

 Harold D. Laswell23 secara sederhana memberikan cara untuk 

menjelaskan komunikasi adalah dengan  menjawab pertanyan Who Says What In 

Which Channel With What Effect? Paradigma tersebut menunjukkan bahwa 

komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan 

tersebut, yaitu: 

- Komunikator (communicator, source, sender) 

- Pesan (Messege) 

- Media (Channel, media) 

- Komunikan (communicant, communicare, reciever, recipient) 

- Efek (effect, impact, influence) 

                                                 
22 Dr. Mohtar Mas’oed & Dr. Colin MacAndrews. Ed. Perbandingan Sistem Politik, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press), hal 49 
23 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, (Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2006), hal 10 
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 Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public 

goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagipula politik 

menyangkut kegiatan berbagai-bagai kegiatan kelompok termasuk partai politik 

dan kegiatan orang-seorang (individu).24 

 Komunikasi politik bukan hanya sekedar proses penyampaian suatu 

pesan mengenai politik oleh seseorang kepada orang lain. Bukan pula merupakan 

pengertian komunikasi plus atau ditambah pengertian politik.25 Lord Windlesham 

memaknai komunikasi politik sebagai: 

Political communications is the deliberate passing of a political messege 
by a sender to a reciever with the intention of making the reciever behave 
in a way that might not otherwise have done. (Komunikasi Politik adalah 
suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh 
komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan 
berperilaku tertentu.26 

 
 Jack Plano dalam Kamus Analisa Politik memaknai komunikasi politik 

sebagai penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi 

suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, 

pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan 

wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi 

pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan 

dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor 

parlemen.27 

                                                 
24 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Garamedia, 1985) Hal 8 
25 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A, Dinamika Komunikasi, (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2004) hal 158 
26 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A , 2004, Loc. cit 
27 http://romeltea.wordpress.com/2007/08/25/komunikasi-politik/ 
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 McQuail28 mendefinisikan komunikasi politik sebagai “all casses of 
information (including facts, opinions, beliefs, etc) transmission, exchange 
and search engaged in by participants in the course of institutionalized 
political activities” (semua proses penyampaian informasi—termasuk 
fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan, dan seterusnya—
pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh para 
partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga.) 
 
Michael Schudson29 mendefinisikan komunikasi politik sebagai: 

“any transmission of messeges that has, or is intended to have, on effect 
on the distribution or use of power in society or an attitude toward the use 
of power.” 

 
 Pawito menjelaskan, sebagai suatu proses, komunikasi politik dapat 

dipahami setidaknya dengan melibatkan lima unsur30: 

 a. Pelibat (aktor, partisipan) 

Semua pihak yang terlibat atau mengambil peran dalam proses 

penyampaian dan penerimaan pesan. Aktor komunikasi politik dapat 

berupa perorangan atau individu, kelompok, organisasi (partai politik, 

organisasi pemuda, sekolah, serikat pekerja, dll), lembaga ataupun 

pemerintah. 

b. Pesan 

Karakter dari pesan komunikasi politik senantiasa memeiliki 

keterkaitan dengan politik. Pesan-pesan komunikasi memiliki relevansi 

yang tinggi dengan penjatahan sumber daya publik. 

 

                                                 
28 Pawito, Ph.D, Komunikasi politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan, (Yogyakarta : 

Jalasutra, 2009) hal 2 
29 Novel Ali, Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia, (Bandung : PT.Remaja 

Rosdakarya, 1999) hal v 
30 Pawito, Ph.D, 2009, Loc.Cit, hal 6-15 
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c. Saluran 

Melalui saluran-saluran mana pesan-pesan harus disebarluaskan. 

Media massa adalah saluran komunikasi politik yang sangat luas 

digunakan dan sangat berperan. Organisasi atau institusi dan kelompok 

selain bertindak sebagai aktor, sampai tingkatan tertentu, juga dapat 

berperan sebagai saluran. 

Partai politik merupakan saluran komunikasi politik yang sangat 

penting untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan aspirasi, 

tuntutan, dan kepentingan warga partai yang sangat istimewa dalam 

kesempatan pemilihan umum. 

Saluran khusus lain juga dapat digunakan seperti pemberian suara 

dalam pemilihan umum, aksi mogok buruh atau pekerja, aksi-aksi 

protes atau demonstrasi. 

d. Situasi atau konteks 

Keadaan dan kecenderungan lingkungan yang melingkupi proses 

komunikasi politik. 

e. Pengaruh atau efek 

Pesan-pesan politik yang disampaikan komunikator akan direspon oleh 

pihak-pihak yang terkait, atau setidaknya yang memiliki kepentingan. 

Dari sinilah terjadi pengaruh (effect) tertentu. Pengaruh disini mungkin 

berupa perubahan situasi yang sama sebagaimana dikehendaki oleh 

pemrakarsa pesan, tidak terjadi perubahan apa-apa, dan mungkin dapat 

berupa situasi lebih buruk lagi. Efek komunikasi politik dapat 
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dibedakan menjadi efek segera (immediete effect, short term effect) dan 

efek jangka panjang (long term effect) 

 Komunikasi politik juga menjadi salah satu fungsi partai politik, dimana 

partai politik memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi 

serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik 

memainkan perananya sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang 

diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat.31 

 Beberapa ilmuwan melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan 

dalam pembangunan politik. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki 

fungsi yang sangat istimewa karena meletakkan basis untuk menganalisis 

permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan 

perubahan politik suatu bangsa.32 

 

3. Gender dalam Politik 

 Di dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah 

suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal 

peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan 

perempuan yang berkembang dalam masyarakat.33 

                                                 
31 Prof. Miriam Budiardjo, 1985,  Loc. Cit, hal 163 
32 Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D & Dr. Solatun M.Si, Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-

Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Prakti (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 
2007) hal 29 

33 Nasaruddin Umar, Perspektif Jender Dalam Islam, Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA, 
http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender1.html 
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Gayle Rubin, seperti yang dikutip oleh Dr. Riant Nugroho mendefinisikan 

gender sebagai: 

Social construction and condification of differences between the sexes 
refers to social relationship between women and men.34 
 

  Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya: bahwa 

perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki laki 

dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa, sehingga sifat sifat pada gender bisa 

dipertukarkan satu sama lain, sementara sifat pada seks tidak bisa dipertukarkan 

satu sama lain.35 

Gender adalah semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, 

misalnya laki-laki digambarkan mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, 

rasional, gagah. Sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminin seperti 

halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, 

teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat 

kerja, periklanan dan media.36 

 Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki 

dan perempuan secara sosial, masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, 

perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. 

Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan 

                                                 
34 Dr. Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008) hal ix 
35 Hamid Arifin - Representasi Perempuan dalam Pers, Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 1, No. 1, 

Juli 2007, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS, hal 13 
36 Tanti Hermawati, Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender, Jurnal Komunikasi Massa, Vol. 1,  

No.1, Juli 2007, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS, hal 21 
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kesenjangan gender.37 Gender adalah Perbedaan peran, fungsi dan tanggung 

jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Karena itu, 

seks adalah sesuatu yang kodrati dan tidak bisa dipertukarkan sedangkan gender 

lebih bersifat konstruk sosial yang lahir dari proses budaya dan menyejarah.38 

 Dalam politik, gender juga dianggap menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat perwakilan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

membawa dampak bagi peran masing-masing pihak dalam politik. Konstruk yang 

membudaya dalam masyarakat tentang perempuan yang lemah menmunculkan 

perran dan tugas yang dibedakan dari laki-laki. Begitupun dalam hal politik. 

Sebagai jumlah penduduk terbesar di Indonesia, perempuan memang kurang 

terwakili. Dalam setiap pemilu hanya 8% sampai 10% saja perempuan yang 

terpilih.39 

 Wacana tentang berbagai hal yang menghambat partisipasi perempuan 

dalam politik diantaranya adalah masalah-masalah klasik yang muncul dari 

internal maupun eksternal perempuan. Joni Lovenduski40 mengungkapkan ada 

tiga rintangan sosial yang dihadapi perempuan untuk menjadi pelaku politik. 

Pertama, lemahnya sumber daya yang diperlukan perempuan untuk memasuki 

wilayah politik. Kedua, kekangan gaya hidup yang menyebabkan perempuan 

mempunyai sedikit waktu untuk politik. Ketiga, tugas politik dikategorikan 

sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan mengejar karir politik 

dan juga merintangi rekrutmen mereka yang tampil  ke depan. 

                                                 
37 Tanti Hermawati, Loc.Cit 
38 Rudy Handoko, Mengapa Partisipasi dan Peran Politik Perempuan Rendah, http://wikimu.com 
39 Ratnawati, Op.Cit, hal 298 
40 Joni Lovenduski, Politik Berparas Perempuan,(Yogyakarta: Kanisius, 2005) hal 88 
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 Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa 

sebenarnya perempuan mampu berperan penting dalam komunikasi politik 

hususnya dalam melakukan sosialisai politik untuk partai. 

Women play important roles in campaigning and mobilizing support for 
their parties, yet they rarely occupy decision-making positions in these 
structures. In fact, less than 11 per cent of party leaders world-wide are 
women. (perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan 
mobilisasi dukungan untuk partainya, namun dalam struktur partai mereka 
belum berada dalam posisi pembuat kebijakan. Faktanya, kurang dari 11% 
pemimpin partai didunia adalah perempuan.41  
 

 Tari Siwi Utami42 menjabarkan kendala yang dihadapi perempuan dalam 

berpolitik kedalam dua bagian. Pertama adalah kendala internal dari dalam diri 

perempuan yanng meliputi sikap mental yang lemah, perempuan hanya dianggap 

sebagai second person; penempatan perempuan dalam posisi marginal atau 

domestifikasi peran perempuan yang terbatas pada wilayah domestik keluarga; 

lemahnya budgeting untuk aktivitas politik. Kebanyakan perempuan masih 

bergantung secara ekonomi terhadap laki-laki—suami—sehingga menyulitkan 

bagi mereka untuk mengeluarkan dana untuk aktif dalam politik. Kedua adalah 

faktor eksternal yang muncul dari luar diri perempuan. Tari mengidentifikasinya 

ke dalam beberapa hal seperti terbatasnya keterlibatan perempuan dalam 

pengambilan kebijakan publik; lemahnya hubungan kemitraan pemerintah dengan 

lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan; serta rancunya format 

pemberdayaan perempuan. 

  Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik perlu 

dilakukan kerjasama oleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah, Lembaga 
                                                 
41 Nadezhda Shvedova, Obstacles to Women’s Participation in Parliament, Women In Parliament: 

beyond Numbers, International IDEA Women In Politics, http://archive.idea.int/women/parl/ 
42 Ir. Tari Siwi Utami, Loc.Cit hal 22-25 
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Swadaya Masyarakat, maupun perempuan itu sendiri. Ratnawati43 menyatakan 

setidaknya ada tiga faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan 

perempuan dalam politik, yaitu sistem pemilu; peran dari organisasi-organisasi 

partai politik; serta penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (affirmative 

action) yang bersifat wajib atau sukarela. 

 
4. Partai Politik 

 Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik—(biasanya) dengan cara konstituil—untuk melaksanakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan mereka.44 

 Sigmund Neumann seperti dikutip Miriam Budiardjo, memberikan 

definisi partai politik sebagai: 

 “Partai politik adalah organisasi artikulatif yag terdiri dari pelakuk-
pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang 
memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan 
yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa 
kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan 
demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan 
kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga 
pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkanya dengan aksi politik di 
dalam masyarakat politik yang lebih luas.”45 

 
 Partai berbeda dengan gerakan (movement) dan juga partai berbeda 

dengan kelompok penekan (pressure group)—yang dewasa ini lebih dikenal 

                                                 
43 Ratnawati. Loc.Cit, hal 304 
44 Prof. Miriam Budiardjo, dkk, 1985, Op.Cit, hal 160-161 
45 Miriam Budiardjo, 1998, Op.Cit, hal 16-17 
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sebagai kelompok kepentingan46. Gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas 

dan fundamentil sifatnya, dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi, gerakan 

sering tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum. Kelompok kepentingan 

tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan 

rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya 

atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Selain itu organisasi 

kelompok kepentingan lebih bersifat longgar dibandigkan partai politik. 

 Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan 

sistem politik negara demokrasi. Miriam Budiardjo47 menjelaskan secara rinci 

fungsi partai politik  dalam negara demokratis : 

a) Partai sebagai sarana komunikasi politik 

 Partai politik bertugas menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi 

masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran 

pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik melakukan 

“penggabungan kepentingan” (interest aggregation), yaitu menampung 

dan menggabung pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok 

yang kemudian akan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain 

yang senada. Selanjutnya pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan 

dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, diseut proses “perumusan 

kepentingan” (interest articulation) 

 

 

                                                 
46 Ibid, hal 162 
47 Ibid, hal 163-164 
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b) Partai sebagai sarana sosialisasi politik 

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana 

seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena politik, 

yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. 

c) Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik 

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat 

untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political 

reecruitment) 

d) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) 

 Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam 

masyrakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai 

politik berusaha untuk mengatasinya. 

  Partai bukanlah suatu tujuan, melainkan saluran aspirasi masyarakat, 

sehingga karenanya, ia menjadi alat bersama untuk mencapai tujuan bersama. 

Lebih besar keterbukaan partai dalam mengakomodasi aspirasi, maka akan lebih 

besar pula untuk meraih konstituen. Partai juga juru bicara massa pendukungnya, 

untuk mampu berdialog dengan massa dari partai-partai yang lainya.48 

 

 E. Penelitian yang Relevan 

 Studi tentang partisipasi politik perempuan selama ini banyak menitik 

beratkan kepada identifikasi faktor-faktor yang menghambat maupun memberikan 

motivasi perempuan untuk terjun berpolitik. Beberapa penelitian ini seperti yang 

                                                 
48 Dr. Asep Saeful Muhtadi, M.A.Op.Cit, hal 164-165 
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pernah dilakukan oleh Ardhita Agus Setiawan49, yang melakukan penelitian 

kepada para perempuan kader di Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) DPD 

Surakarta di tahun 2003. dalam penelitiannya ia menjabarkan berbagai motivasi 

dan kendala-kendala para anggota KPPG dalam melakukan aktivitas politiknya. 

 Pranab Kumar Panday50 juga melakukan penelitian tentang adanya 

perlawanan terhadap partisipasi poltik perempuan di Bangladesh. Bagaimana 

kondisi sebuah negara yang dianggap ‘menindas’ hak politik perempuan. Dalam 

penelitianya ia banyak mengungkapkan tentang adanya ketidakadilan perlaku dan 

ketimpangan budaya yang menjadikan perempuan ‘tidak pantas’ berada dalam 

lingkungan politik, khususnya pembuatan kebijakan atau duduk di parlemen 

pemerintahan Bangladesh.  

 Penelitian lain dilakukan di Yogyakarta oleh Mohammad Zamroni51, ia 

melakukan penelitian terhadap perempuan-perempuan yang aktif sebagai anggota 

legislatif, pengurus partai dan juga pekerja profesional. Dalam penelitiannya ia 

lebih luas mengeksplorasi tentang peran perempuan dalam komunikasi politik 

baik sebagai pengurus partai maupun anggota legislatif serta berbagai 

implikasinya terhadap jabatan yang mereka peroleh. 

Oleh sebab itu, anggapan dasar penelitian ini adalah bahwa banyak aspek 

kehidupan politik yang dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Penelitan ini 

                                                 
49 Ardhita Agus Setiawan, Studi Deskriptif Kualitatif Partisipasi Politik kader di Kesatuan 

Perempuan Partai Golkar (KPPG) DPD II Surakarta Menjelang Pemilu 2004, (Sosiologi UNS, 
2003) skripsi Mahasiswa sosiologi 

50 Pranab Kumar Panday, Resistance in the Process of Women’s Political Participation in Local 
Government: Bangladesh Experience,  

51 Zamroni, Muhammad. Partisipasi perempuan dalam Komunikasi Politik di Yogyakarta pada 
Pemilu 2004, Tesis Pascasarjana UNS, 2005 
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mengenai partisipasi perempuan dalam melakukan komunikasi politik dan 

berbagai motivasi serta hambatan yang menyertainya. 

 

F. Kerangka Pikir 

 Secara singkat kerangka pikir bagi penelitian ini dapat digambarkan 

dengan skema sebagai berikut: 

Gambar.1. Skema Kerangka Pikir 
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 G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan faktor-faktor serta 

bentuk partisipasi perempuan dalam membangun komunikasi politik hubungannya 

dengan alasan-alasan, peranserta yang menjadi latar belakang perempuan 

mendapatkan jabatan-jabatan politis dalam kepengurusan partai politik. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi yang bermaksud untuk mengungkapkan sedetail mungkin objek 

yang dikaji dan aspek-aspek lain yang tidak mungkin dihitung dengan 

matematika52. Dalam penelitian ini dianggap penting untuk mengetahui dan 

mengungkapkan perasaan dan pemikiran dibalik tindakan seseorang termasuk 

dalam hal ini adalah perempuan dalam berpartisipasi politik, apakah karena 

adanya ketidakadilan gender, alasan individu, partai atau lain sebagainya. 

 Douglas menyatakan pentingnya melakukan analisis perilaku aktual 

seseorang menurut perspektis seseorang itu sendiri, yaitu: 

Realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya atau 
menghayati dunianya, oleh sebab itu pula maka kaum fenomenologis 
dalam mendekati persoalan dan mencari jawaban menuntut jenis riset dan 
metodologi yang berbeda. Kaum fenomenologis berusaha mencari 
pemahaman melalui metode-metode kualitatif. Seperti observasi 
partisipan, open-ended Interviewing dan dokumen perorangan. Metode ini 
mencari data deskriptip yang memungkinkan para fenomenologis 
memahami dunia sebagaimana sang subjek memahaminya.53 
 

                                                 
52 Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D & Dr. Solatun M.Si, Op.cit, hal 33 
53 Ibid, hal 33 
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 Pendekatan fenomenologi banyak digunakan dalam penelitian sejenis 

seperti yang dilakukan oleh Lely Arrianie54 yang melakukan studi tentang 

peristiwa kekerasan dalam Penyampaian Pesan-pesan Politik di DPR RI. Dalam 

penelitianya tersebut Lely Arrianie yang mencoba untuk mengungkapkan 

bagaimana para anggota DPR RI memaknai peran mereka sesuai dengan standar 

penilaian pribadi mereka sendiri. 

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif yang menganalisis 

perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak di anjurkan untuk 

dikuantitatifkan. Dengan kata lain, riset kualitatif ”cenderung fokus pada usaha 

mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang 

menarik dan mencerahkan, dengan  tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

”mendalam” bukan ”luas”.55 

H.B Sutopo menyatakan bahwa penelitian kualitatif melibatkan kegiatan 

ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat, atau 

gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi.56 

 Bogdan dan Taylor57 menjelaskan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptip berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak 

                                                 
54 Ibid, hal 25-86 
55 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal 
85 
56 H.B.Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian, 

(Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002) hal 35 
57 Dr. Lexy J. Moleong, M.A, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya,  
2002) hal 3 
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boleh mengisolasikan individu atau oirganisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari kebutuhan. 

 Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti.58 

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan 

keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.59 

 Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.60 

 Penelitian kualitatif bersifat pemeriaan (deskriptif), artinya mencatat 

secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanaya 

(via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, 

catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lai-lain.); dan peneliti harus 

membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabtraksikan, dan menarik 

kesimpulan.61 

 
2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini direncanakan untuk dilakukan di Sekretariat Pos Wanita 

Keadilan (pos-WK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Sukoharjo Jln. Jendral Sudirman No.421 Sukoharjo. Lokasi ini dipilih oleh 

peneliti dikarenakan lokasi tersebut merupakan kantor pusat Pos-WK DPD PKS 

                                                 
58 Yulius Slamet, Msc, Metode Penelitian Sosial, (Surakarta: UNS Press, 2006), hal 8 
59 Susanto, Loc.Cit, hal 16 
60 Rachmat Kriyantono, S.Sos, M.SI, Teknik praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis 

Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, 
(Jakarta: Kencana, 2007) hal 69 

61 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian 
Kontemporer, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hal 56 
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Sukoharjo sebagai tempat berlangsungnya kegiatan utama mereka. Lokasi lainnya 

sesuai dengan kebutuhan, seperti di kediaman narasumber, atau lokasi lain yang 

dianggap sesuai dengan konteks penenlitian. 

 Waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti adalah Mei-Oktober 

2009 yang didahului dengan pra-survey yang telah dimulai sejak November 2008 

untuk melakukan pendekatan (entry) kepada calon informan serta mencari tahu 

tentang kegiatan-kegiatan yang umumnya dilaksanakan oleh subjek penelitian. 

 
3. Sumber Data 

 Data penelitian komunikasi kualitatif umumnya berupa informasi 

kategori substantif yang sulit dinumerisasikan.62  Menurut sumber penelitian, 

maka jenis data yang dapat digunakan adalah: 

1.) Data Primer, merupakan data lapangan yang diperoleh dari lapangan. Data 

lapangan ini dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

informan dan observasi langsung dengan melaksanakan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung baik formal maupun informal terhadap gejala 

yang diamati. 

2.) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui observasi, dan 

juga melalui literatur kepustakaan. 

Finnegan63 memberikan definisi tentang perbedaan sumber primer dan 
sekunder, sumber primer... menyediakan materi dasar dan orisinil untuk 
buku mentah bagi periset. Sumber sekunder, sebaliknya, adalah materi 
yang mendiskusikan periode yang dikaji tetapi ditulis setelah periode itu 
berlalu, atau berjarak dari kejadian aktual. Sumber sekunder menyalin, 

                                                 
62 Pawito, Ph.D, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: LkiS,  2007) hal 96 
63 Lisa Harrison, Loc.Cit, hal146 
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menginterpretasikan, dan menilai materi yang terdapat dalam sumber 
primer. 

 Sementara itu yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek darimana data tersebut diperoleh. Data dan informasi yang penting 

dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar diambil berupa data 

kualitatif yang meliputi: 

1.) Narasumber (informan) 

 Narasumber atau informan pokok dalam penelitian ini adalah 

pimpinan/pengurus Pos Wanita Keadilan Setingkat DPD PKS 

Sukoharjo. Pemilihan informan pokok ini didasarkan pada pedoman 

yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor64: 

- Subjek bersedia menerima kehadiran peneliti secara lebih baik 

dibandingkan yang lainnya. 

- Subjek mau dan mampu mengutarakan pengalaman masa lalu dan 

terkini mereka. 

- Subjek menarik bagi peneliti, misalnya karena memiliki 

pengalaman khusus. 

- Peneliti sebaiknya menghindari subjek yang memiliki asumsi-

asumsi atau praduga khusus yang bisa mewarnai penafsiran mereka 

terhadap apa yang diungkapakan. 

  Selain mewawancarai pengurus dan pimpinan Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

pengurus Pos-WK DPC PKS Mojolaban Sukoharjo yang secara 

                                                 
64 Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D & Dr. Solatun M.Si, Op.cit, hal 48 
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langsung berkoordinasi dan menerima pelayanan dari Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo untuk menambah data-data yang diperlukan guna 

melengkapi data utama penelitian. 

  Informan pokok dalam penelitian ini merupakan 

keseluruhan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. hal ini dilakukan 

karena peneliti merasa memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk 

memwanwancarai semua narasumber. Sementara itu, untuk 

narasumber/informan tambahan peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. Teknik sampling lebih mendasarkan diri pada 

alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposeful selection) 

sesuai dengan tujuan penelitian.65 

  Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat 

terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa 

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari 

sampling lainnya.66 

2.) Tempat dan Peristiwa/Aktivitas 

Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari peristiwa, 

aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan 

penelitiannya. Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bias 

                                                 
65 Pawito, Ph.D,2007, Op. Cit, hal 88 
66 Rachmat Kriyantono, S.Sos, M.SI, Op. Cit, hal 58 
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mengetahui secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara 

langsung.67 

Peristiwa atau aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas kehidupan 

sehari-hari perempuan yang berperan dalam komunikasi politik baik di 

partai Keadilan Sejahtera maupun dalam kepengurusan Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo 

3.) Arsip dan dokumen resmi 

  Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan 

dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.68 Sumber data ini 

diperlukan terutama mengenai program kegiatan partai politik, kegiatan 

organisasi perempuan/Pos-WK, keadaan, keteraturan, disiplin, dan gaya 

kepemimpinan dalam Pos Wanita Keadilan (Pos-WK) DPD PKS 

Sukoharjo. 

 
4. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini meliputi : 

1.) Wawancara 

  Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang 

memerlukan kemampuan dalam merumuskan buah pikiran serta perasaan 

responden dengan tepat untuk memperoleh informasi. Wawancara dapat 

                                                 
67 H.B.Sutopo, Op. Cit, hal 51 
68 H.B.Sutopo, Op.Cit, hal  54 
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berfungsi deskriptif yaitu untuk melukiskan suatu keadaan dan juga 

berfungsi eksploratif.69 

Heru Irianto dan Burhan Bungin70 mendefinisikan wawancara 
sebagai proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi 
mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, 
dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara 
(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang 
diwawancarai (Interviewee). 

 
  Interview merupakan alat pengumpulan data yang penting dalam 

penelitian komunikasi kulitataif yang melibatkan manusia sebagai subjek 

(pelaku, aktor) sehubungan dengan realita atau gejala yang dipilih untuk 

diteliti. Setidaknya ada tiga jenis wawancara yang dikenal dalam 

penelitian ilmu komunikasi: a) wawancara percakapan informal, b) 

wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, c) wawancara 

menggunakan open-ended standart 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

dengan menggunakan Interview guide untuk memudahkan dalam 

pengelompokkan data dan juga agar tetap fokus pada persoalan-persoalan 

yang menjadi pokok penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

data yang lebih mendalam tentang fokus penelitian yang dilakukan untuk 

menghindari kemubadziran data. 

 
 
 
 
 

                                                 
69 Drs. Antar Venus, M.A., Manajemen Kampanye, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007) 
hal 177 
70 Burhan Bungin, Loc.Cit, hal 108 
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2.) Observasi 

  Metode ini memungkinkan peneliti untuk melaksanakan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung baik formal maupun informal 

terhadap gejala yang diamati. 

  Metode pengamatan atau observasi (observational research) 

biasanya dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-

gejala komunikasi terkait dengan persoalan-persoalan sosial, politis, dan 

kultural masyarakat.71 

Dalm penggunaanya, metode observasi dapat dibagi menjadi72: 

a. Observasi dengan ikut terlibat (partcipant observation) dimana peneliti 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas yang diteliti. 

- Berpartisipasi secara aktif dan penuh (total participant 

observation) dimana peneliti melibatkan diri secara total dalam 

setiap proses dan aktivitas masyarakat yang diteliti dan bukan 

hanya melakukan pengamatan. 

- Berpartisipasi aktif (active participant observation), dimana 

peneliti ikut ambil bagian sampai tingkat tertentu dalam kegiatan 

atau proses-proses penting di dalam masyarakat yang diteliti. 

Peneliti dalam hubungan ini tidak menjadi bagian dari masyarakat 

yang diteliti. 

 

 

                                                 
71 Pawito, Ph.D, 2007, hal 111 
72 Pawito, Ph.D, Ibid, hal114 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlvii 

b. Observasi tidak terlibat (nonparticipant observation) 

  Dalam observasi terdapat beberapa prosedur yang juga digunakan 

oleh peneliti, diantaranya ’mencuri dengar’ (eaves dropping) guna 

melengkapi data penelitian. Mulyana mengemukakan: 

’Mencuri Dengar’ bersifat alamiah; peneliti tidak perlu selalu 
meminta informasi-informasi diberikan ketika subjek menyadari 
kehadiran peneliti atau tidak. Bahkan secara kebetulan 
mendengarkan hasil pembicaraan telepon pun merupakan hasil 
temuan penting. Dalam artian ini mendengarkan suara yang tidak 
diminta sama fungsinya dengan menyaksikan adegan kegiatan 
yang berlangsung.73 

 
  Dalam penelitian ini peneliti lebih cenderung menggunakan jenis 

observasi  berpartisipasi aktif dengan mengikuti beberapa kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek penelitian dalam hal ini para perempuan pengurus 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. dalam melakukan observasi, peneliti 

berada dalam kegiatan yang dilakukan subjek penelitian, namun berusaha 

agar kondisi kegiatan baik subjek penelitian, pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo dapat melaksanakan kegiatannya secara natural. 

3.) Dokumentasi dan Arsip Kepustakaan 

  Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data 

dokumtasi dan arsip meliputi dokumen-dokumen resmi dan tidak resmi 

yang berkaitan dengan materi penelitian. 

 
5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data kualitatf dimulai dari reduksi data, yaitu analisis data 

yang berhasil dikumpulkan periset di lapangan. Data yang terkumpul tersebut 
                                                 
73 Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D & Dr. Solatun M.Si, Op.cit, hal 51 
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adalah melalui observasi, wawancara, maupun dari dokumen-dokumen. 

Kemudian data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu. 

Untuk selanjutnya pengklasifikasian atau pengkategorian diperiksa keabsahannya 

dengan melakukan trianggulasi berbagai sumber data. 

Miles dan Huberman74 menyatakan bahwa terdapat tiga alur kegiatan yang 

terjadi dalam suatu analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Reduksi data melibatkan langkah-langkah editing, 

pengelompokkan dan meringkas data. Tahap awal reduksi data merupakan tahap 

dimana peneliti—menyususn kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai 

beberapa hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses 

sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-

pola data. Tahap terakhir dari reduksi data peneliti menyususn rancangan konsep 

(mengupayakan konseptualisasi) serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan 

tema pola, atau kelompok-kelompok data yang bersangkutan. 

Komponen kedua, penyajian data (data display) melibatkan langkah-

langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan 

data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam 

satu kesatuan. Karena pada penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam 

perspektif dan terasa bertumpuk maka penyajian data (data display) pada 

umumnya diyakini sangat membantu proses analisis. 

Penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing dan verifiying conclusions), 

pada dasarnya peneliti mengimplementasikan prinsip induktif dengan 

                                                 
74 Pawito, Ph.D, 2007, hal 104 
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mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display 

yang telah dibuat. 

Dikemukakan di atas bahwa terdapat tiga hal utama dalam analisis data, 

yaitu reduksi data (reduction data), penyajian data (data display), dan penarikan 

serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions)75. Tiga hal utama 

ini merupakan proses siklus dan interaktif yang tidak berhenti di satu titik selama 

penelitian berlangsung tetapi terus berputar.  

 
Gambar.2. Skema Analisis Data Miles & Huberman 

 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan 

terus menerus. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perputaran yang tidak 

mengarah pada satu titik. Misalnya dari data yang terkumpul dapat melalui 

reduksi data terlebih dahulu sebelum disajikan atau langsung disajikan begitu saja 

kemudian langsung ditarik kesimpulan, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data 

lain ataupun data yang serupa. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam proses 

                                                 
75 Pawito, Ph.D, 2007, ibid, hal 104-106 

Penyajian 
data 

 

Reduksi 
data 

 

Penarikan/pengujian 
kesimpulan 

 
 

Pengumpulan 
data 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 l 

analisis data berdasarkan model tersebut. Karena model ini adalah model 

interaktif, maka didalam siklus terdapat panah-panah yang saling berhubungan 

(timbal balik), tidak bersifat satu arah tetapi ada respon.  

Pemeriksaan keabsahan data yaitu untuk meyakinkan bahwa data yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan teknik trianggulasi. 

Teknik trianggulasi digunakan sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data 

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata 

lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan chek and recheck  temuan-temuannya 

dengan cara membandingkan. Terdapat beberapa macam trianggulasi yaitu76: 

1.) Trianggulasi Data 

 Menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang 

lebih bervariasi guna memperoleh data yang berkenaan dengan persoalan yang 

sama. Hal ini dimaksudkan peneliti untuk menguji data yang diperoleh satu 

sumber (untuk dibandingkan) dengan sumber lain. 

2.) Trianggulasi Metode 

 Menunjuk pada upaya peneliti membandingkan temuan data yang 

diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu, (misalnya catatan lapangan 

yang dibuat selama melakukan observasi) dengan data ang diperoleh dengan 

metode lain (misalnya transkrip dari In-depth Interview). Peneliti bermaksud 

menguji seberapa tingkat validitas dan reabilitas data dengan menggunakan 

metode yang berbeda. 

                                                 
76 Pawito, Ph.D, 2007, ibid, hal 99-100 
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3.) Trianggulasi Teori 

 Menunjuk pada penggunaan teori yang bervariasi dalam 

mengintrepetasikan data yang sama. 

4.) Trianggulasi Peneliti 

 Dilakukan ketika dua atau lebih peneliti bekerja dalam satu tim yang 

meneliti persoalan yang sama. Temuan data dari peneliti yang satu dibandingkan 

dengan temuan data dari peneliti yang lain untuk kemudian dianalisis secara 

bersama-sama serta mengemukakan berbagai penjelasan yang mungkin berbeda. 

Trianggulasi dilakukan dengan menganalisis data dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Artinya, 

diperlukan tidak cukup hanya satu cara pandang untuk menarik sebuah 

kesimpulan. 

Dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data, dimana peneliti 

melakukan perbandingan antara jawaban sumber yang satu dengan jawaban 

sumber yang lain terkait pertanyaan atau masalah yang sama untuk melihat 

apakah terdapat persamaan atau perbedaan sikap atau data yang diperoleh. Selain 

itu peneliti menggunakan trianggulasi metode dimana, peneliti membandingkan 

data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui 

pengkajian dokumen. 

 

 
BAB II 

POS WANITA KEADILAN (Pos-WK) 
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A. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Indonesia yang digerakkan oleh pemuda di tahun 1998 membawa angin 

baru bagi perubahan dalam berbangsan dan bernegara di Indonesia. Kehidupan 

sosial, ekonomi, budaya, dan politik Indonesia mengalami pembaruan yang sangat 

luar bisa. Dalam kehidupan politik, Indonesia yang menganut sistem multi partai, 

sebelumnya hanya memiliki tiga partai dalam pemilu, maka di tahun 1999 

pemilihan umum pertama setelah reformasi bergulir, Indonesia memberikan 

pilihan sebanyak 48 partai. Termasuk diantara partai-partai tersebut adalah Partai 

Keadilan yang kemudian dalam pemilu 1999 tersebut dapat meraih 1,4 juta suara 

(7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).77 

Partai Keadilan yang memiliki lambang Ka’bah ini kemudian bertransformasi 

menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 20 April 2002. PK harus 

melakukan pergantian nama karena adanya peraturan UU Pemilu Nomor 3 Tahun 

1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada 

pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah 

namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. PKS kemudian 

menggelar Musyawarah Majelis Syuro (Lembaga tertinggi partai—pen)  I PKS 

pada tanggal 30 Juli 2003.78 

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik berasaskan 

Islam, dengan tujuan partai untuk mecapai terwujudnya cita-cita nasional bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan terwujudnya masyarakat madani 

                                                 
77 http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=rub&idrub=1105&sel=0 
78 ibid 
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yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.79 

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah 

terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. 

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang 

berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; 

menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong 

menjaga kedaulatan Negara.80 

PKS merupakan bentuk partai kader81 yang mengutamakan keketatan 

organisasi dan kedisiplinan para anggotanya. Untuk menjaga kemurnian 

perjungan partai, jika memamg diperlukan, anggota yang tidak disiplin akan 

dipecat karena sudah keluar dari garis perjuangan partai. 

  
B. Pos Wanita Keadilan (Pos-WK) 

Pos Wanita Keadilan (Pos-WK) merupakan salah satu program pelayanan 

dan pemberdayaan  masyarakat dibawah supervisi struktur Bidang Kewanitaan 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sehingga segala penyelenggaraan program serta 

kegiatan Pos-WK berada dibawah kendali Bidang Kewanitaan PKS ini82. Sebagai 

program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, Pos-WK berupaya untuk 

membantu mengembangkan potensi masyarakat di berbagai sektor kehidupan 

guna memenuhi kebutuhan jasadiah, fikriah, dan ruhaniah masyarakat. 

                                                 
79 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera. 
80 http://www.kemalstamboel.com/platform-pks 
81 Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009), hal 219 
82 Panduan Pelaksanaan Pos Wanita Keadilan, Kumpulan Konsep dan Kebijakan Bidang 
Kewaitaan Tahun Pembinaan dan Pelayanan 2006/2007 
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Pos-WK didirikan sebagai salah satu perwujudan visi PKS yang memiliki 

citra sebagai partai yang bersih dan peduli. Kegiatan atau program pelayanan 

sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang 

diharapkan akan dapat menjadi jembatan antara partai dengan masyarakat yang 

pada akhirnya akan memunculkan akseptabilitas masyarakat terhadap PKS beserta 

para tokohnya untuk dapat meminpin dan mengarahkan masyarakat. Pos-WK 

merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi dan misi partai serta 

memperkuat citra PKS sekaligus menjadi alat sosialisasi partai. Selain sebagai 

perwujudan visi partai, Pos-WK juga merupakan sarana bagi Struktur (Bidang) 

Kewanitaan PKS untuk melaksanakan fungsi bidang untuk membangun sistem 

yang kondusif bagi optimalisasi peran politik perempuan yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam.83 

Secara khusus pendirian Pos-WK memiliki empat tujuan84, pertama, Pos-

WK bertujuan untuk mengokohkan citra PKS sebagai partai dakwah yang peduli 

pada masyarakat. Kedua, merekrut masyarakat sebanyak-banyaknya untuk 

menjadi anggota dan pendukung partai. Ketiga, terwujudnya kepercayaan 

masyarakat terhadap PKS sebagai pemimpin dan pengarah masyarakat. Terakhir 

adalah dengan keberadaan Pos-WK diharapkan akan munculnya lebih banyak 

kader-kader perempuan PKS sebagai tokoh dan pemimpin di masyarakat. 

Segmentasi program Pos-WK85 adalah wanita, keluarga, dan masyarakat 

golongan menegah kebawah. Segmentasi ini dianggap paling membutuhkan 

pelayanan dan pemberdayaan daripada golongan masyarakat lain, dan dianggap 
                                                 
83 ibid 
84 ibid 
85 ibid 
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akan lebih bisa menarik simpati terhadap promosi dan sosialisasi PKS. Untuk 

mencapai segmentasi tersebut pelaksanaan program-program Pos-WK lebih 

menggunakan pendekatan persuasi dan edukasi dengan melibatkan lembaga dan 

tokoh masyarakat dalam program-program pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat. Selain itu Pos-WK juga merekrut serta melibatkan masyarakat 

sebagai motor penggerak Pos-WK. 

Ketua struktur kewanitaan (di wilayah Dewan Pengurus Daerah PKS 

Sukoharjo adalah Bidang Kewanitaan—pen) adalah ketua Pos-WK di wilayah 

sturktur partai berdiri. Namun untuk pelaksaan program-programnya ketua akan 

menunjuk seorang koordinator yang bertanggung jawab melaksanakan supervisi, 

monitoring, dan evaluasi setiap program Pos-WK. Penunjukkan koordinator 

sepenuhnya merupakan kewenangan ketua struktur kewanitaan yang tentunya 

disesuakikan dengan kapabilitas kader perempuan tersebut. Dengan kewenangan 

tersebut maka dapat terjadi perbedaan posisi koordiantor di tiap struktur atau 

wilayah paratai.86 Untuk wilayah DPD PKS Sukoharjo, koordinator dipegang oleh 

Ketua Bidang Pemberdayaan Wanita. Koordinator bertanggung jawab dalam 

melakukan pembinaan dan bimbingan pada pelaksaan program-program Pos-WK. 

Untuk mempermudah tanggung jawabnya, koordinator  dibantu tim pendamping 

yang dibentuk dari kader-kader perempuan PKS wilayah setempat. Di Pos-WK  

wilayah DPD PKS Sukoharjo untuk memudahkan pendampingan maka dilakukan 

pembagian area secara demografis untuk memudahkan mobilisasi pendampingan. 

Secara umum wilayah pendampingan dibagi menjadi tiga kawasan besar, wilayah 

                                                 
86 ibid 
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pertama meliputi kecamatan Grogol, Mojolaban, dan Polokarto. Wilayah kedua 

meliputi kecamatan Kartasura, Baki, dan Gatak. Wilayah ketiga meliputi 

kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Tawangsari, dan Bendosari. 

Pendanaan Pos-WK87 berasal dari beberapa sumber diantaranya berupa 

sumbangan atau partisipasi kader, sumbangan masyarakat dan lembaga yang halal 

dan tidak mengikat, dan kas partai. Pos-WK DPD PKS Sukoharjo lebih banyak 

mengembangkan pendanaan swadaya berupa infak sukarela dari pengurus dan 

anggota sendiri untuk melaksanakan program kegiatan Pos-WK. Untuk kegiatan 

yang bersifat koordinatif antar wilayah dan di bawah struktur wilayah 

menggunakan dana partai. 

Program-program Pos-WK disesuaikan dengan sumber daya  struktur dan 

tingkat kebutuhan masyarakat dengan tetap mengikuti dan mengacu kepada 

arahan program yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.88 

Dengan memperhatikan sumberdaya setempat, baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya alam, diharapkan program-progrm Pos-WK akan lebih mudah untuk 

diterima masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan citra positif PKS. Pos-

WK  wilayah DPD PKS Sukoharjo sendiri saat ini lebih memacu pada 

pemberdayaan pendidikan dan ekonomi yang dianggap sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. Selain itu Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga aktif dalam 

pemberdayaan dan pelayanan kesehatan karena ketersediaan sumber daya 

manusia seperti dokter dan psikolog. 

                                                 
87 ibid 
88 ibid 
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Setiap pelaksanaan program-program Pos-WK selalu memperhatikan 

berbagai alat promosi dalam publikasi dan pengemasan sebagai salah satu sarana 

pemasaran partai. Beberapa contoh yang dilakukan untuk promosi melalui 

program-program Pos-WK diantaranya adalah pemakaian atribut partai seperti 

logo PKS pada kaus, topi, tenda, serta pamflet89. Jenis-jenis program yang dapat 

diselenggarakan oleh Pos-WK bisa berbagai jenis, tergantung kebijakan struktur 

Pos-WK setempat selama program tersebut disetujui oleh struktur wilayah terkait 

serta tidak keluar dari arahan program pokok Pos-WK yang telah ditetapkan oleh 

DPP PKS. 

 
Arahan 6 Program Pokok Pos-WK90 

Motto : Membentuk ibu shalihat yang pintar  

1. Sadar Agama 

• Menanamkan kesadaran beragama pada masyarakat melalui pengamalan 

nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga 

• Membiasakan pelaksanaan ibadah tanasuk secara benar 

• Melakukan pemberantasan buta huruf Alqur-an 

• Menghidupkan majlis taklim, majlis dzikir dan majlis taushiyah 

• Menanamkan nilai-nilai Islam dalam pembinaan dan pola asuh anak dan 

remaja sejak dini 

• Melakukan penyebarluasan gerakan anti kemaksiatan (narkoba, miras, 

judi, pergaulan bebas) 

                                                 
89 Obesrvasi yang dilakukan di beberapa acara yang diselenggarakan oleh Pos-WK DPD PKS 
Sukoharjo November 2008- Juli2009 
90 Panduan Pelaksanaan Pos Wanita Keadilan, Kumpulan Konsep dan Kebijakan Bidang 
Kewaitaan Tahun Pembinaan dan Pelayanan 2006/2007 
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2. Sadar Sosial dan Politik 

• Menanamkan kesadaran keluarga akan nilai-nilai kesetiakawanan social 

dan hidup bergotongroyong dalam kehidupan sehari-hari 

• Melaksanakan kegiatan pelayanan social pada masyarakat dalam bentuk 

bakti social, bazar murah, pemberian santunan, beasiswa dll. 

• Menanamkan kesadaran tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam 

politik 

• Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang perundangan terkait 

masalah anak, wanita dan keluarga  

3. Sadar Pendidikan dan Ketrampilan 

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

• Melaksanakan kegiatan pemberantasan buta aksara melalui kejar paket 

sebagai wujud partisipasi penyelenggaraan pendidikan non formal 

• Menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini 

• Menyelenggarakan kegiatan belajar masyarakat di bidang ketrampilan 

(life skill) 

• Menyelenggarakan taman bacaan masyarakat, prioritas untuk anak dan 

perempuan 

• Menyelenggarakan bimbingan belajar untuk siswa SD-SMP 

• Menyelenggarakan kegiatan belajar fungsional (peer group) untuk remaja 

• Menyediakan tenaga tutor dan pelatih untuk kegiatan pendidikan non 

formal dan pendidikan luar sekolah (kejar paket, PADU, PKBM) 
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• Membantu program keaksaraan fungsional dalam rangka meningkatkan 

pendidikan keluarga 

• Menyediakan modul-modul pelatihan (life skill dll) 

4. Sadar Ekonomi Keluarga 

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun 

ekonomi keluarga yang mapan 

• Memasyarakatkan gerakan hidup hemat dan gemar menabung 

• Menyelenggarakan tabungan kelompok 

• Mendorong munculnya unit-unit usaha rumahan (home industry) 

• Membentuk unit usaha kelompok dalam bentuk koperasi atau bentuk 

lainnya 

• Mengupayakan akses permodalan ke lembaga-lembaga keuangan syariah 

• Mengupayakan pemasaran hasil usaha kelompok ada pasar-pasar, 

warung yang sudah ada, ikut pada pameran/bazaar, mau pun penjualan 

langsung 

• Memberikan apresiasi pada unit usaha yang ada melalui penyelenggaraan 

lomba antar unit usaha secara regular dan berjenjang (Unit-ranting-

cabang-daerah)  

 

 

5. Sadar Pangan dan Gizi Keluarga 

• Meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya pangan yang halal, 

bergizi dan sehat 
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• Menumbuhkan kesadaran keluarga akan pemanfaatan halaman dan 

pekarangan untuk pemenuhan pangan 

• Menumbuhkan kebanggaan akan makanan local 

• Membudayakan pola makan yang tepat untuk anak balita, ibu hamil dan 

lansia 

• Menyelenggarakan lomba kreasi olahan bahan pangan 

6. Sadar Kesehatan dan Lingkungan  

• Meningkatkan kesadaran keluarga dalam menunjang penurunan Angka 

Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian 

Balita (AKBAL) 

• Mensosialisasikan gerakan sayang ibu 

• Mensosialisasikan penggunaan ASI eksklusif selama 6 bulan 

• Memberikan makanan tambahan untuk anak SD, ibu hamil dan menyusui 

• Menyelenggarakan klinik kesehatan murah untuk ibu dan anak 

• Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap perilaku 

hidup bersih melalui budaya cuci tangan, mandi, dan MCK sehat 

• Meningkatkan pengetahuan keluarga akan bahaya dan penanganan 

penyakit menular dan berbahaya semisal TBC, DB 

• Meningkatkan kesadaran keluarga akan kelestarian lingkungan 

• Mensosialisasikan gerakan green community melalui penghijauan di 

setiap rumah 

• Menggerakkan kegiatan tanam TOGA (tanaman obat keluarga) 

• Menumbuhkan kesadaran akan pengelolaan sampah keluarga 
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• Menumbuhkan kesadaran pemanfaatan dan pemeliharaan sumber air 

bersih 

Pos-WK DPP PKS Sukoharjo sendiri telah memiliki beberapa program 

dan kegiatan yang dijalankan dengan cukup sukses dengan memberdayakan 

sumber daya setempat. Pelayanan pendidikan, Pos-WK DPD PKS Sukoharjo telah 

memiliki sarana untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kursus 

pengembangan ketrampilan. Kelompok bermain PELANGI (PErluas cakrawaLA 

dan teraNGi nuranI) di kawasan Jln. Rajawali V Perumahan Candi Baru Kartasura 

merupakan bentuk keseriusan Pos-WK dalam mengembangkan pendidikan anak 

sejak usia dini. 

Usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo berusaha untuk memberikan pelatihan berbagai macam ketrampilan, 

diantaranya bekerjasama dengan sanggar kreatifitas dan handmade course 

NISRINA yang juga dimiliki oleh kader PKS dalam melakukan pelatihan-

pelatihan ketrampilan. Sanggar ketrampilan yang terletak di kawasan Jln. Kiai 

Sirodj, Makam Haji, Kartasura ini memberikan pelatihan gratis bagi para anggota 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo secara berkala yang diharapkan akan memunculkan  

kreativitas dan kemandirian ekonomi bagi perempuan.  

Selain itu kegiatan seperti pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan diri 

juga dilakukan dengan memberikan seminar-seminar serta lokakarya tentang 

peningkatan kualitas diri. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo selama ini berbentuk layanan pengobatan gratis, sosialisasi 
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inisiasi dini, pencegahan demam berdarah, dan pengembangan pribadi seperti 

pelatihan ‘training for trainer.’ 

 

C. Kabupaten Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo 

berbatasan dengan Kota Surakarta di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, 

Kabupaten Wonogiri dan kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

di selatan, serta Kabupaten Klaten di barat.91 

Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 

sejumlah desa dan kelurahan dengan  luas area mencapai 444, 666 km². Kedua 

belas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo adalah Kecamatan Baki, Bendosari, 

Bulu, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, 

Tawangsari, dan Weru.92 

Visi Kabupaten Sukoharjo93 adalah untuk mewujudkan Sukoharjo yang 

makmur, sejahtera dan mandiri serta bertaqwa. Sukoharjo juga memiliki 

semboyan Sukoharjo MAKMUR (Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, 

Rapi). 

Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan secara terpola dan 

terpadu dengan mengelompokkan sub wilayah pembangunan94. Potensi 

pengembangan wilayah kabupaten sukoharjo meliputi pertanian tanaman pangan, 

                                                 
91 http://www.sukoharjokab.go.id/suko/index.php 
92 ibid 
93 http://www.sukoharjokab.go.id/ 
94 ibid 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxiii 

industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan, pariwisata, 

perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan/bahan galian, industri kecil, 

dan pendidikan. Konsep pembangunan ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

tiap daerah kecamatan untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya 

setempat. Pemerintah Sukoharjo mengharapkan, dengan diadakanya 

pembangunan kawasan yang terpola dan terpadu ini akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Sukoharjo sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga 

lebih terkontrol. 

 
 
 
 
 
 

BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi serta bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam komunikasi 

politik di kepengurusan Pos Wanita Keadilan (Pos-WK) Dewan Pengurus Daerah 

(DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo tahun 2009. Dari penelitian 

tersebut akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mendasari dan menghambat 

kegiatan politik serta bagaimana dan seperti apa bentuk komunikasi politik yang 

dilakukan oleh perempuan yang menjadi pengurus di Pos Wanita Keadilan Dewan 

Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sukoharjo tahun 2009. 
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Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dari beberapa sumber  

yang telah penulis temui, ada berbagai macam faktor yang dapat memotivasi 

mapun menjadi kendala bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik, 

khususnya sebagai pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Motivasi dan kendala 

yang muncul berasal baik dari internal perempuan maupun lingkungan eksternal. 

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskan hal-hal yang terkait didalamnya, 

seperti apa saja yang menjadi motivasi dan kendala internal perempuan maupun 

motivasi dan kendala dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi partisipasi 

perempuan dalam komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo tahun 

2009. 

Selain itu bagaimana perempuan dapat berperan dalam komunikasi politik, 

khususnya di lingkungan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Untuk lebih jelasnya 

peneliti akan menjelaskan hal-hal yang terkait didalamnya. Apa saja bentuk 

komunikasi politik yang dilakukan, media atau saluran apa yang digunakan, jenis 

pesan dan khalayak seperti apa yang menjadi audience mereka hingga efek 

komunikasi politik yang mereka harapkan sebagi hasil dari partisipasi politik 

mereka di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo tahun 2009. 

 
A. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan Dalam Komunikasi 

Politik 

a.) Partisipasi Politik Perempuan 

Pemberdayaan perempuan dalam bidang apapun bisa dikatakan terkait 

dengan kebijakan politik, karena melalui keputusan politik berbagai aspek 

kehidupan diharapkan dapat berjalan dengan aturan yang jelas. Berbagai 
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kebijakan yang ramah perempuan menjadi sesuatu yang dianggap sulit tak hanya 

di Indonesia. Kurangnya sensitivitas gender dalam berbagai kebijakan pemerintah 

baik eksekutif maupun legislatif perlu ditekan agar pemenuhan hak-hak 

perempuan termasuk didalamnya hak politik bisa terakomodir. 

Peran politik perempuan dalam dunia politik dapat beraneka ragam. Dalam 

pertarungan politik, sebenarnya banyak posisi yang bisa diisi perempuan dengan 

kualitas yang dimilikinya. Perempuan sebenarnya dapat menjadi pemimpin, baik 

dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Namun munculnya berbagai 

penolakan dari kaum perempuan sendiri ketika ada sebagian dari mereka yang 

ingin berperan lebih  dalam politik membuat perempuan-perempuan ini juga sulit 

berkembang. Kurangnya dukungan dari sebagian perempuan sangat didasari oleh 

stigma tentang ketidakmampuan perempuan untuk memimpin. 

Partisipasi perempuan dalam politik memang dianggap sangat kurang, baik 

dalam perwakilan parlemen sebagai pembuat kebijakan atau pada tataran 

pengurus partai. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu 

wacana penting yang ingin segera direalisasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS). Menaggapi masalah tersebut PKS melalui Bidang Kewanitaannya secara 

khusus memiliki kebijakan tentang partisipasi perempuan dalam politik, seperti 

yang terjabarkan dalam Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 

2005-2010. Dalam Kebijakan Umum partai dijelaskan bahwa kegiatan 

memakmurkan bumi (istikhlaf) merupakan tugas kolektif manusia, baik laki-laki 

dan perempuan yang menunjukkan prinsip ‘kemitraan’ dalam peran sosial 
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politiknya. Dalam kebijakan dasarnya, PKS merumuskan lima hal untuk 

membangun partisipasi perempuan dalam politik, yaitu: 

1. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan 

tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaanya. 

2. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik 

wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada 

nilai-nilai Islam dan fitrah. 

3. Keseimbangan hak pemberdayaan politik. 

4. Keseimbangan proporsional dalam penempatan wanita di lembaga-

lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

5. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang 

berkembang di masyarakat.95 

Itikad baik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut diwujudkan dengan 

menggiatkan berbagai kegiatan pendidikan politik bagi kader perempuan dan 

memunculkan organisasi dan kegiatan yang diharapkan dapat merangsang dan 

mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam politik. Beberapa usaha tersebut 

diantaranya membentuk Forum Wanita Keadilan yang merupakan forum bagi para 

anggota dewan atau angota legislatif perempuan untuk dapat melakukan sharing 

dan pendidikan politik terhadap kader perempuan PKS. Selain Forum Wanita 

Keadilan, PKS juga mendirikan Pos Wanita Keadilan (Pos-WK) sebagai sarana 

partai mendekatkan diri terhadap  masyarakat dan konstituen, khususnya 

perempuan. 

                                                 
95 Kumpulan Konsep dan Kebijakan Bidang Kewanitaan Tahun Pembinaan dan Pelayanan 
2006/2007, DPP PKS, hal 3 
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UU Nomor 2 tahun 2007 tentang Partai Politik menetapkan bahwa 

pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan 

perempuan. Juga dalam struktur partai politik di tingkat nasional. Namun yang 

perlu dicermati adalah bahwa tuntutan tentang kuota perempuan di parlemen 

memang baik, tetapi alangkah lebih baik jika perempuan yang menjadi wakil di 

parlemen atau di pemerintahan adalah para perempuan yang benar-benar bisa 

mewakili aspirasi kaumnya. 

 Miriam Budiardjo96 dalam bukunya Partisipasi dan Partai Politik 

menjabarkan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Yaitu dengan jalan memilih 

pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan tersebut ini bisa dilakukan dengan 

beberapa cara, mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan 

umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok 

kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau 

anggota parlemen, dan sebagainya. 

 Bentuk partisipasi perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo dari hasil 

penelitian di lapangan tampaknya cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai 

aktivitas politik yang mereka ikuti. Beberapa aktivitas politik yang dijalankan oleh 

perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo antara lain sebagai berikut. 

1.) Bergabung dalam Partai Politik dan Organisasi Kepentingan 

                                                 
96 Miriam Budiardjo. Op.Cit, hal 1-2 
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 Menjadi anggota suatu partai atau organisasi kepentingan, bahkan menjadi 

pengurus didalamnya merupakan beberapa bentuk partisipasi politik perempuan 

yang banyak dilakukan. Demikian halnya dengan beberapa perempuan yang 

menjadi pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo, mereka rata-rata sudah menjadi 

pengurus partai selama beberapa tahun untuk kemudian aktif mengurus organisasi 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Seperti halnya diungkapkan oleh Rosiena Retno 

Suryani, ST yang telah menjadi pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak 

partai itu berdiri tahun 1998 dengan nama Partai Keadilan (PK).  

“Saya masuk kepengurusan partai sejak tahun ‘98. jadi sejak PK, 
kemudian berubah jadi PKS sampai sekarang ini. Jadi POS-WK itu sejak 
2006 tapi sampai di Sukoharjo itu baru sekitar tahun 2007.  Jadi mungkin 
baru 2 tahun yang lalu ada di Sukoharjo,” ungkapnya. 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 
Senada dengan pendapat tersebut, Muslihatun, S.pd juga merupakan kader 

perempuan PKS yang juga ikut membangun kekuatan Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo. Ia juga telah membangun Pos-WK di DPD PKS Sukoharjo dari sangat 

awal, meletakkan pondasinya sebelum Pos-WK itu sendiri resmi didirikan di 

wilayah DPD PKS Sukoharjo pada tahun 2007. 

“Sejak PK berdiri. Pos-WK khusus di Sukoharjo itu kurang lebih 3 tahun 
ya. Saya terlibat lansung maupun tidak langsung, saya yang 
mengkoordinir dan mengawasi supaya kegiatan itu berjalan,” jelasnya 

 (Wawancara tanggal 07 September 2009) 
  
 Selain dari pernyataan-pernyataan diatas, semua narasumber dalam 

penelitian ini tergabung dalam partai politik PKS. Selain menjadi pengurus di 

Pos-WK DPD PKS sukoharjo, mereka juga aktif menjadi anggota serta pwngurus 

Bidang kewanitaan DPD PKS Sukoharjo. ini merupakan salah satu bentuk 

partisipasi politik sederhana yang sudah dilakukan oleh perempuan. 
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 Organizational activity yang meliputi keterlibatan warga masyarakat ke 

dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, 

ataukah sebagai anggota biasa juga merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan 

perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Organisasi tersebut 

mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijaksanaan 

publik. Menjadi anggota saja sudah menunjukkan elemen partisipasi sekalipun 

seseorang belum tentu terlibat secara langsung mempengaruhi pemerintah. Dari 

penelitian yang telah dilakukan semua informan dalam penelitian ini merupakan 

anggota, bahkan pengurus dari sebuah partai politik, PKS, dan kebanyakan dari 

perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo ini aktif mengikuti orgaisasi-

organisasi masyarakat seperti PKK dan juga organisasi profesi seperti Ikatan 

Dokter Indonesia, serta Kaukus Politik Perempuan. 

 
2.) Mengikuti Rapat Umum Partai 

 Perempuan dalam kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo cukup 

memanfaatkan rapat umum maupun rapat struktural partai sebagai wujud 

partisipasi politik mereka. Perempuan dalam kepengurusan Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo turut berpartisipasi mengikuti rapat umum atau rapat struktural antar 

anggota maupun pengurus partai baik ditingkat daerah maupun nasional. Dalam 

partisipasi politik semacam ini perempuan cukup mendapatkan kesempatan untuk 

memperjuangkan keberadaan mereka dan menyuarakan kepentingan kaumnya. 

“Kalau dalam tataran kita mungkin lewat dewan yang ada di legislatif. 
Kalau di tingkat partai sendiri kita sudah mencoba, katakanlah dalam 
rapat, misalnya mengevaluasi hasil pemilu, kita bisa memberi masukan-
masukan. Koordinasi PWK-PWK nanti dievaluasi dan mencoba 
membentuk kesepakatan yang nantinya akan disampaikan kepada 
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pengurus DPP  pusat. Salah satunya adalah lebih memberdayakan wanita, 
dan usul-usul serta peran wanita agar lebih diakui. Biasanya kita melalui 
simposium. Kalau DPP kita mengumpulkan seluruh Indonesia kalau 
tingkat wilayah dan daerah lebih banyak ke pengurus-pengurus 
kewanitaan kita evaluasi dari setiap lini jika memang itu dibutuhkan,” 
tutur Muslihatun, S.Pd. 
(wawancara tanggal 07 September 2009) 
 
Mengikuti kegiatan rapat partai merupakan sebuah kegiatan partisipasi 

politik yang dilakukan oleh para perempuan di kepengurusan Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo. selain itu, kegiatan rapat juga merupakan sebuah bentuk tanggung 

jawab dan kepatuhan terhadap peraturan keanggotaan partai politik dalam hal ini 

PKS. Namun kegiatan rapat partai oleh beberapa pengurus dianggap kurang 

berjalan efektif, seperti dalam pernyataan Yumiati Rina, S.Sos berikut ini. 

“Keluarga sangat mendukung. Kendalanya sebenarnya lebih ke struktur 
DPC, kadang kita sulit koordinasi. Rapat-rapat itu kan sulit. Harusnya 
kan ada rapat rutin, tapi belum bisa jalan. Tapi untuk ngisi acara tetep 
bisa jalan. Secara formal rapat belum bisa baik,“ keluh Yumiati 
(Wawancara tanggal 04 September 2009 
 
Kegiatan rapat pengurus dan struktural partai di DPD PKS Sukoharjo 

terlihat belum berjalan dengan baik. Walaupun sebenarnya koordinasi melalui 

rapat-rapat sangat dibutuhkan, namun sepertinya pengurus belum mampu 

menjembatani kepentingan yang menyulitkan koordinasi struktural. 

 
3.) Partisipasi dalam Pemilihan Umum (pemilu) 

 Kegiatan yang berkaitan dengan pemilu (Electoral activity) merupakan 

bagian dari program yang dilakukan para perempuan pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo. Penelitian menunjukkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan 

oleh perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo sebagai partisipasinya 

dalam pemilu antara lain seperti melakukan sosialisasi pemilu, sosialisasi calon 
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legislatif dan pencontrengan, menyiapkan kader dan atau calon legislatif 

perempuan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rosiena Retno Suryani, ST  

“Kita biasanya memberikan pencerahan-pencerahan, misalnya sebelum 
pemilu kita jelaskan cara-cara pencontrengan, kemudian kita jelaskan 
siapa calegnya, kita jelaskan semua yang berkaitan dengan pemilu. 
Misalnya kita akan memilih apa, misalnya anggota legislatif, kita jelaskan 
apa tugas-tugas mereka. Kemudian pemilihan presiden juga kita jelaskan. 
Kemudian kita berikan motivasi-motivasi kepada para perempuan untuk 
mereka lebih mandiri dalam berpolitik,” ungkap Rosiena 

   (wawancara 03 September 2009) 
 
 Demikian halnya yang diungkapkan oleh Yumiati Rina, S.Sos, ketua 

Bidang Kewanitaan Dewan Pengurus Cabang Polokarto, Sukoharjo. ia juga 

mengadakan sosialisasi pencontrengan yang dilakukan di Pos-WK di Kecamatan 

Polokarto oleh para caleg atau aleg dari PKS. 

“Kayakna perempuan sekarang sudah cerdas. Seperti kemarin soal 
contreng-mencontreng itu bisa. Sebelumnya kan sudah ada sosialisasi. 
Sebenarnya ini  kan tugas KPU untuk memberikan penerangan kepada 
masyarakat. Tapi nggak tau kenapa mungkin lembaga-lembaga itu itu 
kalau dana belum turun belum gerak. Makanya kita dari partai itu gemes, 
makanya kadang kita ambil ‘jalan pintas’. Ada aleg, kita panggil ke suatu 
pertemuan pengajian itu biasanya, tapi bukan inti dari pengajian,” imbuh 
Yumiati 

 (Wawancara tanggal 04 September 2009) 
 

 Walaupun sebenarnya tugas sosialisasi pencontrengan merupakan 

tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun dengan alasan 

lambatnya penanganan sosialisasi pencontrengan oleh KPU menjadi dasar 

melakukan tindakan sosialisasi pencotrengan oleh para aleg dan caleg PKS, yang 

sebenarnya juga bisa dianggap sebagai kampanye terselubung. 

 
4.) Mengadakan Hubungan dengan Pejabat Pemerintah atau Anggota 

Parlemen 
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   Perempuan di kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga 

berpartisipasi politik dengan menghubungi pejabat pemerintah atau anggota 

parlemen. Hubungan-hubungan dengan pejabat pemerntah ini bisa dikategorikan 

secara terperinci menjadi lobbying dan contacting. 

   Lobbying97  yang menurut Afan Gaffar adalah segala tindakan seseorang 

ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh 

politik dengan tujuan mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut yang 

menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga memiliki hubungan personal 

yang cukup baik dengan para anggota legislatif, khususnya dengan anggota 

legislatif yang berasal dari PKS. Kedekatan ini juga sedikit banyak dimanfaatkan 

oleh para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk memasukkan usulan, 

keluhan, dan berbagai masukan agar dapat sampai ke dewan sehingga berbagai 

masalah yang datang ke mereka diharapkan dapat lebih terbantu. Seperti yang 

diungkapkan oleh dr. Endang Sri Untari 

“Untuk mempengaruhi kebijakan, kita selalu berupaya ketika itu 
menyangkut isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak, karena itu 
memang garapan kita. Dari situ kita sampaikan ke dewan atau terus 
kemudian ke eksekutif belum,” papar Endang. 

  (Wawancara tanggal 05 September 2009) 
 

 Secara garis besar Contacting98 adalah bentuk partisipasi yang dilakukan 

oleh warga negara dengan secara langsung (mendatangi tempatnya bertugas, 

menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik baik 

dilakukan secara individual ataupun kelompok orang yang sangat kecil 

                                                 
97 Afan Gaffar, Op.Cit, hal 9-11 
98 ibid 
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jumlahnya. Kegiatan semacam ini diakui oleh para pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo sebagai nilai positif, seperti yang diungkapkan oleh Budhy Lestari Psi. 

“... Selain itu kita punya forum wanita keadilan yang mengundang istri-
istri anggota dewan dan anggota dewan perempuan. Serta di masa reses 
itu kita bisa masuk. Kita bisa tanyakan bagaimana untuk minta anggaran 
ke pemerintah dan sebagainya. Kalau reses biasanya kita ketemu 
langsung dengan anggota dewan, atau kalau urgen ya langsung calling 
saja, karena kebetulan kita juga saling kenal jadi secara psikologis juga 
lebih dekat. Tapi untuk aturan formal tetap dijalankan,” jeleasnya. 

 (wawancara tanggal 10 September 2009) 
 

  Pernyataan tersebut juga memberikan penjelasan tentang adanya usaha 

dari para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk menghubungi anggota 

dewan sebagai bentuk partisipasi politik yang dapat mereka lakukan. Kedekatan 

dengan para anggota dewan maupun anggota legislatif memberikan kesempatan 

yang lebih luas bagi para kader perempuan di kepengurusan Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo. Menyangkut hal-hal yang menurut mereka mendesak, maka 

melakukan kontak secepatnya merupakan solusi yang menurut mereka jauh lebih 

efektif.  

 Adanya produk undang-undang yang menjamin partisipasi perempuan 

dalam politik diharapkan dapat dimanfaatkan secara benar. Dalam hal ini 

kemudian bukan hanya memaksakan keterwakilan perempuan secara kuantitas 

saja tanpa mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas perempuan. Pentingnya 

peran serta perempuan dalam tingkatan pembuat kebijakan disadari betul oleh 

para kader perempuan PKS yang juga menjadi pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo. Dalam hal ini mereka lebih melihat sebagai penyeimbang dan juga 

memenuhi kebutuhan bagi kurangnya partisipasi perempuan dalam politik di 

Indonesia yang memiliki penduduk perempuan lebih dari separuh. Seperti yang 
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diungkapkan oleh dr.Endang Sri Untari, ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS 

Sukoharjo yang secara struktural juga menjabat sebagai ketua Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo. 

 
“Saya pikir penting bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik 
karena memang penduduk indonesia itu lebih banyak perempuan. Itu yang 
harus kita lihat. Kemudian yang kedua kadang kala mengapa perempuan 
perlu terlibat dalam politik adalah karena tidak semua masalah-masalah 
perempuan dipahami oleh bapak-bapak. Jadi dengan adanya anggota 
dewan perempuan diharapkan bisa mengadvokasi, mem-back up 
keputusan-keputusan yang nantinya bisa ramah perempuan, bisa mengerti 
perempuan, karena memang perempuan berbeda dengan laki-laki. Jadi 
produk undang-undang dan perda diharapkan bisa memahami tentang 
keperempuanan. Paling tidak ada wakil perempuan di dewan,”ungkapnya 
(wawancara tanggal 05 September 2009) 
 

 Dari pernyataan dr. Endang Sri Untari di atas juga memunculkan 

kenyataan bahwa ada perempuan yang merasa hak-haknya belum terakomodasi 

bahkan belum banyak dipahami. Pentingnya perempuan dalam partisipasinya di 

dunia pollitik lebih diharapkan untuk membangun produk undang-undang dan 

kebijakan politik yang ramah perempuan. 

 Partisipasi politik perempuan dalam Pos-WK DPD PKS Sukoharjo bisa 

dikatakan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan politik yang 

mereka lakukan, diantaranya dengan menjadi anggota dan pengurus partai dan 

kelompok kepentingan, melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah 

opembuat kebijakan, serta terlibat dalam kegiatan pemungutan suara atau 

pemilihan umum. 

 
b.) Faktor yang Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Komunikasi 

Politik 
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 Ada banyak kemungkinan yang mendasari peranserta atau partisipasi 

perempuan dalam politik. Menjadi pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo 

merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para kader 

wanita PKS. Kondisi sosial dan budaya masayarakat serta kualitas pribadi 

perempuan sendiri menjadi motivasi tersendiri. Berbagai motivasi mendasari 

keberanian para perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik yang dalam 

pandangan masyarakat patriarkal masih sangat kejam bagi perempuan.  

 Dari penelitian yang telah dilakukan, setidaknya ditemui dua sumber 

motivasi yang mendasari munculnya keinginan perempuan untuk berpartisipasi 

dalam komunikasi politik. Pertama adalah motivasi yang datang dari dalam diri 

perempuan itu sendiri, dan kedua merupakan motivasi  yang muncul dari luar diri 

perempuan, seperti dari lingkungan dan juga keluarga. 

 
1.) Faktor Internal yang Mendorong Partisipasi Politik Perempuan 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi internal yang muncul dari 

dalam diri perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo diantaranya adalah 

motivasi untuk berdakwah dan ibadah, kebutuhan untuk memperjuangkan hak 

perempuan, dan sosialisasi partai atau pendulangan suara partai. 

 
Motivasi Berdakwah 

Dakwah menjadi motivasi tersendiri bagi para kader perempuan Partai 

Keadilan Sejahtera untuk bersedia menjadi pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo. Dakwah yang menurut Qurais Sihab99 didefinisikan sebagai seruan 

                                                 
99 http://tri1405.blogsome.com/2007/05/07/apengertian-dakwah/ 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxvi 

atau ajakan kepada kainsyafan, atau usaha mengubah sesuatu yang tidak baik 

kepada sesuatu yang lebih baik terhadap pribadi maupun masyarakat. 

Keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik menjadi 

salah satu alasan utama kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera untuk aktif 

menjadi pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Seperti yang diungkapkan oleh 

dr.Endang Sri Untari, ia mengaku bahwa dakwah menjadi motivasi baginya untuk 

terjun ke politik dan mengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. 

“Motivasi saya beribadah kepada Allah, jadi kita inginya berpartai dalam 
rangka dakwah.  Tujuan partisipasi di Pos-WK untuk memperbaiki kondisi 
masyarakat. Ada motivasi seperti itu. Kita kan masuknya berdakwah, 
memperbaiki hal-hal untuk menjadi lebih baik,” ujarnya. 
(wawancara tanggal 05 September 2009) 
 

 Motivasi dakwah memang dianggap sejalan dengan visi PKS sebagai 

partai dakwah, sehingga pandangan kader PKS pada umumnya pun demikian. 

Terwujudnya masyarakat madani yang di ridhoi oleh Allah swt merupakan tujuan 

utama dakwah yang dilakukan. Dakwah juga menjadi latar belakang didirikanya 

Pos-WK itu sendiri.  

“Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik yang memiliki visi menjadi 
partai dakwah yang kokoh untuk melayani dan memimpin bangsa. PKS 
juga dikenal sebagai partai dengan citra bersih dan peduli. Oleh karena itu, 
aktivitas dan pemberdayaan masyarakat sudah seharusnya menjadi 
program utam partai.” 
(Pasal 2: Latar Belakang, Panduan Pos Wanita Keadilan)100 

 
Dari penjabaran diatas, motivasi dakwah untuk mengubah tatan 

masyarakat menjadi lebih baik merupakan dorongan besar bagi perempuan di Pos-

WK DPD PKS Sukoharjo untuk berpatisipasi dalam komunikasi politik. Selain 

                                                 
100 Kumpulan Konsep dan Kebijakan Bidang Kewanitaan Tahun Pembinaan dan Pelayanan 
2006/2007, DPP PKS 
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itu, tujuan partai dimana mereka bernaung juga menghendaki terbnentuknya citra 

partai juga menjadi guide line para perempuan yang menjadi pengurus Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo. 

 
Memperjuangkan Hak Perempuan 

Tak dapat dipungkiri bahwa kurangnya pemenuhan akan hak prempuan 

juga dapat menjadi alasan perempuan lain untuk aktif dalam politik. Politik dilihat 

sebagai jalur yang cukup efektif untuk memperjuangka hak perempuan yang 

selama ini dianggap terabaikan. 

Setidaknya begitulah menurut Kamila Ulfa, SE. Motivasinya untuk 

menjadi pengurus Pos-WK DPD PKS Sukohaarjo lebih karena kebutuhan akan 

pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan melalui jalur politik. Perempuan 

yang menduduki jabatan di Divisi Kajian Wanita ini bahkan mengaku 

kepentingan perempuan belum banyak diperhatikan di tingkat parlemen sebagai 

pembuat kebijakan. Ia menegaskan pentingnya perempuan untuk bisa duduk di 

parlemen agar menghasilkan kebijakan yang ‘ramah’ perempuan. 

“Latar belakang lain mungkin karena kebutuhan. Perlu. Karena ternyata 
ada hak-hak perempuan yang belum terakomodir seluruhnya di 
keparlemenan atau di tingkat pemerintahan. Ternyata kita harus masuk 
kesana... Lewat jalur parlemen kita mencoba memasukkan anggota-
anggota dewan kita di partai sehingga aspirasi masyarakat bisa 
tersalurkan,” jelasnya 
(wawancara tanggal 10 September 2009) 

 
Banyaknya hak perempuan yang terabaikan menjadi sesuatu yang pantas 

diperjuangkan bagi perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. dan hanya 

melalui jalur politik dan parlemen maka perempuan bisa memperoleh hak-haknya, 
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hak hidup secara layak, kebebasan menentukan pilihan serta kesetaraan dalam 

memperoleh pendidikan dan kesempata finansial 

 
Memperoleh Kekuasaan 

Kekuasaan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun, tak 

terkecuali bagi perempuan di kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo.  

Robert D. Putnam101 memaknai kekuasaan sebagai probabilitas untuk 

mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara, atau (dalam istilah teori 

sistem) probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif. 

Perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo berharap kekuasaan 

yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, tidak 

hanya segelintir orang. Kekuasaan, khususnya dalam tataran pembuat kebijakan 

menjadi salah satu motivasi perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk 

aktif berpartisipasi dalam komunikasi politik. 

“Kalau saya aktivis perempuan akan saya dorong bisa menjadi orang 
dewan. Harus ada anggota dewan perempuan karena itu merupakan suatu 
kebutuhan. Saya menganggap semua anggota dewan di PKS itu baik, tidak 
tahu di partai lain. Tetap harus ada anggota dewan perempuan, karena 
sering kita lihat bapak-bapak itu tidak terpikirkan tentang masalah-
masalah keperempuanan,” tegas dr. Endang Sri Untari. 
(Wawancara tanggal 05 September 2009) 

 
Memperoleh kekuasaan, menjadi anggota dewan sebagai pembuat 

kebijakan dilihat sebagai salah satu jalan utama untuk memperjuangkan hak-hak 

perempuan yang paling efektif. Dalam hal ini menjadi pembuat kebijakan yang 

dapat menghasilkan produk undang-undang ataupun sekedar mempengaruhi 

                                                 
101 Dr. Mohtar Mas’oed & Dr. Colin MacAndrews. Ed. Loc. Cit, hal 81 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxix 

kebijakan-kbijakan yang dibuat agar kebijakan-kebijakan tersebut lebih ramah 

perempuan. 

 
Sosialisasi Partai Politik 

 Walaupun tidak mengakui sebagai motivasi utama untuk memperoleh 

suara atau dukungan untuk PKS dalam pemilu, namun para perempuan dalam 

kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga menyadari tujuanya untuk 

terlibat dalam kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga untuk membantu 

sosialisasi partainya, PKS. Meskipun tidak menjadi tujuan utamanya untuk aktif 

sebagai pengurus Pos-WK pada akhirnya tetap mengharapkan nantinya juga akan 

menghasilkan suara untuk partai. 

Muslihatun, S.pd, Kepala Bidang Pemberdayaan Wanita DPD PKS 

Sukoharjo, menyatakan, meskipun tidak secara gamblang menyebutkan tapi 

secara implisit ia juga mengaku salah satu motivasinya untuk melakukan 

komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo adalah untuk mendulang 

suara bagai partainya. Menurutnya untuk saat ini ia berada dalam kepengurusan 

maupun DPD PKS Sukoharjo lebih untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat, khususnya para anggota Pos-WK 

“Tujuan secara politik lebih ke arah jangka panjang. Katakanlah kalau 
kita sudah ada tokoh, kalau kita sudah memberikan keuntungan mereka 
nanti dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita paksa pun sudah 
paham dengan kita,”ujarnya 
(wawancara 07 September 2009) 
 

 Hal senada diungkapkan oleh Rosiena Retno Suryani, ST. Staff bidang 

Pemberdayaan Wanita juga menyadari tujuanya untuk terlibat dalam komunikasi 
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politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga untuk membantu sosialisasi 

partainya, PKS. 

“Misi kita sebenarnya peningkatan kualitas perempuan secara umum. 
Peningkatan kualitas perempuan kan bisa dari segi ruhani mereka, dari 
segi intelektual, dari segi fisiknya. Kalau semua terbangun lebih 
meningkat lagi kan Insya’allah masyarakat lebih sejahtera lagi, keluarga 
yang ada di masyarakat lebih baik lagi. Kalau masalah suara kan setiap 
partai menginginkan penambahan suara, tapi itu bukan tujuan utama 
kita.” jelasnya 
(wawancara tanggal 03 September 2009) 
 
Sebagai organisasi yang tumbuh dibawah naungan partai Pos-WK juga 

menjadi salah satu bagian dari mesin politik partai yang sangat potensial untuk 

mendulang suara dalam pemilu. Pos-WK menjadi salah satu media untuk 

melakukan sosialisasi partai politik PKS. Meskipun tidak secara kasat mata dapat 

dilihat, tetapi beberapa pengurus mengaku bahwa Pos-WK merupakan salah satu 

kendaraan PKS untuk bisa lebih dikenal di masyarakat. Hal seperti dijelas 

dr.Endang Sri Untari yang juga bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah 

sakit swasta di Solo. 

“Sebetulnya Pos-WK ini juga termasuk sebagai salah satu mesin politik 
partai, diharapkan seperti itu. Cuma kemudian kita tidak memaksakan 
setiap orang yang ikut Pos-WK nanti harus milih PKS itu tidak. Sebab itu 
kan hak mereka. Kan tujuan awal kita adalah bagaimana kita memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Kita ingin menjadikan perempuan itu 
cerdas dan sholehah. Terserah nanti mereka tidak memilih kita itu tidak 
apa-apa. Cuma kita ingin membangun hubungan kedekatan dengan 
mereka. Kalau hubunganya dekat kita harap kan mereka mau memilih kita 
juga,” jelas Endang. 
(wawancara tanggal 05 September 2009) 
 
Dari pernyataan di atas juga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

keberadaan Pos-WK juga menjadi salah satu sarana partai untuk mendekatkan diri 

dengan konstituen, dalam hal ini menjalin sebuah hubungan relasional. Tidak 
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hanya menguntungkan bagi partai semata, namun juga melibatkan masyarakat 

sebagai bagian penting partai. Partai sangat membutuhkan hubungan jangka 

panjang dengan konstituen guna mengurangi resiko munculnya perpindahan 

pemilihnya ke partai lain. Selain dengan konstituen, hubungan rasional juga perlu 

di bangun dengan masyarakat umum yang belum memilih partai (PKS—pen) 

dengan harapan mereka akan mendukung di kemudian hari.  

Para pengurus mengaku Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga digunakan 

sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak hanya difungsikan untuk 

kepentingan politik partai. Kalaupun merupakan kegiatan politik mereka lebih 

suka menyebutnya pengetahuan politik umum seperti pendidikan politik dan 

sosialisasi politik tanpa paksaan untuk ikut masuk kedalam partai mereka (PKS—

pen) saat itu juga.  

“Pos-WK itu kan lebih sosial, sekali lagi bukan untuk kemudian ke arah 
politik. Tapi itu juga wadah untuk kita mendulang suara. Pendidikan 
politik ada disana. Misalnya bagaimana memilih pemimpin yang baik. 
Sosialisai politik oleh anggota dewan tentang perda-perda yang sudah 
diputuskan dan hal-hal tentang kedewanan,” ungkap dr. Endang Sri 
Untari. 
(wawancara tanggal 05 September 2009) 

  
Sejalan dengan pernnyataan Endang diatas juga dapat dikatakan bahwa 

partai tidak semata untuk kepentingan politik, tapi juga bisa berfungsi sosial 

walaupun tetap dalam koridor kepartaian. Karena walau bagaimanapun Pos-WK 

merupakan organisasi yang dibangun oleh partai. 

Setidaknya terdapat beberapa motivasi internal yang mendasari partisipasi 

perempuan dalam komunikasi politik, diantaranaya adalah keinginan untuk 
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berdakwah, sosialisasi partai, memperjuangkan hak perempuan, serta keinginan 

untuk memperoleh kekuasaan. 

 
2.) Faktor Eksternal yang Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam 

Komunikasi Politik 

Sementara itu, motivasi eksternal yang berasal dari luar diri perempuan 

sendiri juga cukup mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam 

komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Dalam penelitian ditemukan 

juga bahwa dukungan keluarga dan dorongan partai menjadi motivasi eksternal 

perempuan di Pos-WK untuk turut berpartisipasi dalam komunikasi politik. 

 
Dukungan Keluarga 

Beberapa perempuan menjadikan keluarga sebagai motivasi tersendiri 

untuk ikut terjun di kancah politk, walaupun hanya sebatas menjadi pengurus 

partai atau organisasi politik. 

“Kan kalau sudah ibu-ibu punya anak, keluarga ya keluarga saja. Tapi 
karena memang didukung suami. Suami mendukung aktivitas diluar, kalau 
suami tidak mendukung kan sulit. Saling menguatkan, tetep saya usahakan 
memberikan sesuatu walaupun tidak maksimal,” tutur Budhy Lestari, Psi. 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 

 
Senada dengan pernyataan Budhy, Rosiena Retno Suryani, ST, mengaku 

mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama suami menjadikannya lebih 

percaya diri untuk terjun dalam dunia politik.  

“Alhamdulillah keluarga mendukung kegiatan politik. Suami saya kan 
pengurus PKS juga. Dan dari awal kita sudah ada komitmen dan sudah 
saling memahami tugas masing-masing sehingga kita harus saling 
mendukung,” jelas Rosiena 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
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Terlepas dari berbagai anggapan tentang peran ganda perempuan di 

wilayah domestik rumah tangga dan wilayah publik, dukungan keluarga menjadi 

salah satu motivasi yang patut dipupuk. Komunikasi dan membangun pengertian 

dalam keluarga menjadi kunci bagi munculnya dukungan orang-orang terdekat 

perempuan untuk aktif dalam politik tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu 

rumah tangga. 

 

 
Dukungan Partai Politik 

Dukungan serta dorongan partai politik merupakan salah satu bentuk 

motivasi yang membangun kepercayaan diri perempuan unutk ikut terjun dalam 

politik. Pentingnya partai politik memberikan kesempatan untuk perempuan lebih 

aktif dalam membangun kapasitas diri dan bersaing dalam arena politik terlihat 

betul dari peneletian yang dilakukan terhadap para perempuan yang menjadi 

pengurus di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Rosiena Retno Suryani, ST yang juga 

diajukan PKS sebagai salah satu calon legislatif perempuan mengaku bahwa 

kesempatan untuk menduduki posisi struktural maupun menjadi calon legislatif 

partai merupakan sepenuhnya amanat partai. 

“Kalau kami di PKS itu kan menduduki posisi-posisi di struktural itu kan 
merupakan amanah. Jadi bukan keinginan pribadi tapi menjadi tugas atau 
amanah,” tegas Rosiena. 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 
Secara umum terdapat berbagai macam perbedaan yang menjadi motivasi 

internal perempuan untuk berpartisipasi dalam komunikasi politik, diantaranya 

yang paling banyak adalah motivasi untuk beribadah, berdakwah untuk 
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memperbaiki kondisi umat. Selain itu adalah motivasi untuk memperjuangkan hak 

perempuan dan juga sosialisai partai menjadi motivasi yang cukup kuat. 

Dukungan keluarga dan partai politik ternyata juga menjadi motivasi eksternal 

dari lingkungan perempuan yang dapat membangun kepercayaan diri bagi para 

perempuan untuk menjadi pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo serta dapat 

aktif di lingkungan politik. 

 

 
c.) Faktor yang Menjadi Kendala Partisipasi Perempuan Dalam 

Komunikasi Politik 

Perempuan sebagai mayoritas penduduk di Indonesia memiliki berbagai 

keterbatasan untuk dapat lebih aktif dalam ranah publik, khususnya dunia politik 

dan pembuat kebijakan. Beberapa aspek terkait seperti kondisi lingkungan dan 

kondisi pribadi perempuan itu sendiri masih membatasi partisipasi atau 

keikutsertaan perempuan dalam wilayah publik, khususnya politik. Berbagai 

kendala baik sosial maupun psikologis menjadi hambatan akan partisipasinya 

dalam berpolitik. 

Dari hasil penelitian, dapat dikatakan kendala yang dihadapi oleh 

perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk dapat berpartisipasi dalam 

komunikasi politik dikelompokkan menjadi dua.  

1.) Faktor Internal yang Menghambat Partisipasi Perempuan Dalam 

Komunikasi Politik 

Berbagai kendala yang muncul dari internal perempuan sendiri cukup 

banyak. Diantaranya adalah berbagai masalah berikut yang diakui perempuan di 
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kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo sebagai penghambat partisipasi 

perempuan dalam politik. 

 
Beban Ganda Perempuan 

Beban ganda perempuan sebagai seseorang yang ‘diharuskan’ bertanggung 

jawab penuh dalam lingkungan domestik (rumah dan keluarga) sekaligus 

berkativitas di wilayah publik mengharuskan perempuan untuk mengorbankan 

waktu lebih banyak atau harus pandai dalam management waktu. Hal ini harus 

dilakukan agar wilayah domestik sebagai ‘tanggung jawab utama’ tetap terkontrol 

sembari tetap berperan aktif di wilayah publik, khususnya politik. Hal ini juga 

dialami oleh para perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo dan 

mungkin juga perempuan lain yang memasuki domain publik khususnya politik. 

Kenyataan ini seperti halnya yang diungkapkan oleh dr. Endang Sri Untari. 

“Tapi memang tidak semua perempuan itu siap terjun ke politik. Saya 
pikir kendalanya sama, baik di PKS atau di partai-partai lain. Perempuan 
yang siap terjun di dunia politik itu tidak banyak. Kendalanya kembali ke 
rumah. Tentang fungsi gandanya. Semua orang mempunyai kapasitas atau 
juga kekuatan fisik. Karena dia harus bisa berperan lebih. Jadi tidak 
semua perempuan siap untuk berperan ganda itu,”jelas Endang. 
(Wawancara tanggal 05 September 2009) 

 
Senada dengan pernyataan tersebut adalah Rosiena Retno Suryani, ST. 

yang juga mengalami kendala dalam partisipasinya melakukan komunikasi politik 

karena tugasnya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam wilayah domestik 

rumah tangga. 

“Secara pribadi, keluarga. Kita kan punya kewajiban di rumah, mengurus 
anak-anak. Tugas kita sebagai ibu itu kan juga utama di rumah, jadi itu 
bagaimana kita membagi waktu. Itu seringkali menyulitkan, apalagi ketika 
anak-anak tidak bisa ditinggal, pas sakit misalnya. Disitulah kita 
mengutamakan tugas kita di rumah. Tapi kita usahakan agar semuanya 
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bisa berjalan, insya’allah semuanya antar kader juga saling membantu. 
Misal kita sediakan penitipan anak untuk menampung anak-anak yang 
harus ikut,” terang Rosiena. 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Alasan serupa juga diugkapkan oleh Muslihatun, S.Pd, ia mengaku domain 

domestik atau keluarga memberikan kendala dalam partisipasinya dalam 

komunikasi politik baik sebagai pengurus partai maupun pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo. Walaupun begitu, ia mengaku domain domestik memang menjadi 

kendala, tapi ia berusaha untuk tidak melihatnya semata-mata sebagai kendala 

namun juga sebagai dorongan dan motivasi serta dukungan. 

“Kendala pasti ada, tapi tidak saya jadikan berat. Domain domestik itu, 
anak-anak, Cuma kita kerjasama dengan keluarga supaya kita bisa 
melaksanakan. Tapi alhamdulillah dukungan keluarga selalu ada,” 
terangnya. 

 (Wawancara tanggal 07 September 2009) 
 
 Kendala yang dihadapi perempuan mungkin lebih besar daripada yang 

harus dihadapi laki-laki untuk dapat berpartisipasi dalam lingkup publik, 

khususnya politik. Domain domestik yang dianggap secara kultural sebagai 

tanggung jawab perempuan menjadikan kedudukan perempuan sedikit dibatasi. 

Perempuan dianggap hanya mampu bertanggung jawab terhadap urusan rumah 

tangga dan harus berada di dalam rumah untuk merawat anak, dengan kata lain, di 

wilayah publik perempuan hanya dijadikan second person. 

 Kurangnya pemahaman tentang berbagi peran antara laki-laki dan 

perempuan dalam rumah tangga harus dikomunikasikan dengan baik dengan 

seluruh anggota keluarga. Dengan komunikasi dan pembagian peran yang sesuai 

dalam rumah tangga diharapkan dapat mengurangi kendala perempuan untuk 

dapat aktif di wilayah publik, khususnya berpolitik 
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Sumber Daya Manusia 

 Kendala dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama masalah skill  

atau ketrampilan serta kapabilitas pribadi juga menjadi satu hal penting yang terus 

dibenahi di kalangan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Banyaknya kader 

perempuan yang minim skill  membuat beberapa program yang dijalankan tidak 

bisa berjalan maksimal. Inilah yang diungkapkan oleh Rosiena Retno Suryani, ST  

“Menduduki posisi di dewan kan kita ingin memperbaiki kondisi 
masyarakat, kita ingin memperbaiki negara, memperbaiki kesejahateraan 
masyarakat. Disisi lain kita harus menghadapi cemoohan, sementara 
mungkin banyak yang mendukung juga. Sebagian orang banyak yang 
masih tidak setuju dengan jalan kita seperti itu. Sementara untuk yang lain 
mungkin masalah dana, kemudian SDM. Cuma itu insya’allah masih bisa 
kita atasi,” terang Rosiena. 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Kamila Ulfa, SE juga memiliki pendapat serupa, bahwa kurangnya 

ketrampilan perempuan menjadi salah satu kendala yang cukup sulit dihadapi oleh 

perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk aktif berpartisipasi dalam 

komunikasi politik. 

“Kendala selain dana itu kan skill . Rata-rata kita kan orang muda, yang 
lulus dari perguruan tinggi belum banyak. Kalau lulus kan baru menata 
diri, skill . Menata waktu untuk ummat itu kan juga terbatas. Kita juga 
tidak bisa memaksakan diri. Skill  itu sangat berpengaruh. Mengatasinya 
kita untuk dana biasanya menghemat pengeluaran sekecil mungkin 
dengan mencari sponsor dari kader-kader yang sudah mapan. Untuk skill  
kita belum maksimal,” imbuh Kamila. 

 (Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 
 Kendala SDM menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai program 

kerja yang telah disusun oleh pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. hal ini 

seperti diungkapkan oleh dr. Endang Sri Untari sebagai berikut. 
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“Kendala SDM sebenarnya juga banyak. Cuma mungkin kadang untuk 
memenuhi banyaknya PWK yang sudah ada misalnya saya dokter Cuma 
sedikit. Kalau mengadakan pengobatan gratis kemana-mana. Seperti 
dikeluhkan beberapa pengurus untuk mengadakan kegiatan ini-itu tapi 
kendalanya orang yang bisa itu tidak banyak,” keluh Endang. 

 (Wawancara tanggal 05 September 2009) 
 

 Kendala SDM lebih banyak mempengaruhi pada tingkat efektifitas kerja 

para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo, misalnya saja program kerja yang 

tidak bisa dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat namun lebih kepada 

ketersediaan SDM yang berkompeten di bidangnya. Para pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo menyadari betul mereka harus berusaha untuk mengatasi 

minimnya skill SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pos-WK. 

 
Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Perempuan 

 Kendala ekonomi dan pendidikan yang juga menjadi tantangan besar bagi 

usaha peningkatan partisipasi perempuan di wilayah publik. Kendala ekonomi 

menyulitkan perempuan untuk dapat secara total terjun dalam kancah politik. 

Ketergantungan ekonomi terhadap orang lain menjadikan perempuan tidak bisa 

mengambil keputusan utnuk melakukan keputusan dalam budgeting politik. Sperti 

yang diunkapkan oleh Rosiena Retno Suryani, ST. Salah satu calon legislatif 

perempuan PKS. 

“Kemudian dari segi modal segi biaya. Kalau saya apa-apa kan harus 
musyawarah dengan suami. Karena itu juga duit dari suami. Tapi 
sebenarnya kalau masalah pendekatan ke masyarakat saya kira 
perempuan lebih unggul. Sambil momong jalan-jalan ke tetangga, kita 
juga bisa masuk ke PKK. Dengan begitu kita bisa berpartisipasi dengan 
cara lain,” papar Rosiena. 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
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 Perempuan sendiri selama ini masih mengalami diskriminasi dalam 

memperoleh pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan. Dengan minimnya 

pendidikan maka jenis pekerjaan yang dapat diperoleh oleh perempuan pun 

menjadi sangat terbatas dan tidak jauh dari pekerjaan seperti buruh atau menjadi 

pembantu rumah tangga. Keterbatasan pekerjaan ini juga menyebabkan 

kebanyakan perempuan menjadi tidak mandiri secara ekonomi dan selalu 

bergantung kepada orang lain (laki-laki). Minimnya kesejahteraan ini bisa 

memupuk kemiskinan yang akan melahirkan hilangnya kepercayaan diri (lacks 

self confidence) pada kebanyakan perempuan. Ini seperti pernyataan Kamila Ulfa, 

SE. 

“Secara umum saya melihat memang keterbatasan disisi perempuan itu 
banyak sekali. Terutama dari segi intelektual, dari segi pendidikan mereka 
kurang yang berdampak pada segi ekonomi mereka yang tertekan. 
Kemudian ketika mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal intelektual 
dan ekonomi akhirnya banyak mendapatkan kezaliman, kekerasan dalam 
rumah tangga oleh suaminya sendiri. Kemudian dalam masyarakat juga 
tidak dilibatkan karena ketidak mampuanya di bidang ekonomi maupun 
intelektual. Akhirnya ia tidak dilibatkan untuk rembugan-rembugan. 
Akhirnya dengan ketidaktahuan itu muncul kezaliman yang lain misalnya 
mereka tidak terpenuhi hak-haknya,” jelas Kamila. 
(wawancara tanggal 10 September 2009) 

 
 Demikian halnya yang diungkapkan oleh Rosiena Retno Suryani, ST yang 

sangat mengkhawatirkan tentang kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk 

mengaktualisasikan dirinya akibat dari minimnya pendidikan dan skill yang 

dimiliki oleh perempuan. 

“Kalau mereka punya pendidikan yang mencukupi, mereka bisa 
menyampaikan pendapatnya, mereka berani. Itu sebenarnya satu hal yang 
sangat diperlukan, tapi sementara ini kan mereka hanya bisa diam saja, 
hanya ngomong dibelakang. Itulah yang saya kira akibat dari 
pemberdayaan yang sangat kurang dari sisi perempuan teruatam dari segi 
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intelektual. Dan saya kira masalah pendidikan itu yang sangat urgen 
untuk ditangani,” imbuh Rosiena 
(wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan keterbatasan ekonomi 

melahirkan kekerasan baik fisik maupun mental serta hambatan yang menghalangi 

bagi kaum perempuan untuk tumbuh dan berkembang. Secara kultural image 

perempuan yang terbangun adalah sebagai ibu rumah tangga yang bergelut 

dengan lingkungan domestik. Sementara laki-laki berada di wilayah publik, 

bekerja mencari nafkah. Kalaupun perempuan juga berperan untuk mencari 

nafkah, tidak akan semaksimal laki-laki. Hal inilah yang juga disadari oleh 

Rosiena Retno Suryani ST, 

“Kalau saya karir itu ‘nomor sepatu’ sebenarnya saya bisa melamar 
pekerjaan di proyek karena saya lulusan teknik, tapi saya tidak mau. Jadi 
saya melakukan apa yang bisa saya lakukan dari rumah. Pertama 
prioritas saya keluarga, disamping itu sambilan-sambilan, saya freelance 
marketing buku juga, jadi tidak terikat waktu. Kemudian berorganisasi,” 
tutur Rosiena 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Pendidikan dan kemapanan ekonomi menjadi dua hal pokok yang 

diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan dan memunculkan 

kemandirian serta kepercayaan diri untuk bisa bersaing di wilayah publik, 

khususnya politik. Persaingan ini bukan berarti akan memunculkan siapa antara 

laki-laki dan perempuan yang lebih superior, ini lebih kepada bagaimana 

perempuan bisa memperoleh otonomi atas dirinya sendiri, paling tidak perempuan 

bisa memperjuangkan hak-hak perempuan sendiri yang terkadang masih 

termarjinalisasi. 
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 Kedua hal ini, baik pendidikan dan ekonomi, disadari betul oleh para 

pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo, minimnya Sumber Daya Manusia yang 

menjadi kendala dalam organisasi khususnya Pos-WK sendiri secara tidak 

langsung juga akibat dari minimnya pendidikan dan kemapanan ekonomi 

perempuan. Kedua isu ini yang sejauh ini gencar disuarakan oleh mereka. 

Bagaimana perempuan bisa memperoleh minimal  pendidikan dasar dan juga 

memberikan pengajaran skill  atau ketrampilan usaha sehingga para perempuan 

akan lebih mandiri secara ekonomi. 

 
2.) Faktor Eksternal yang Menghambat Partisipasi Perempuan Dalam 

Komunikasi Politik 

 Perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo mengaku banyak pula 

kendala yang berasal dari luar diri perempuan, lingkungan eksternal di sekitar 

kehidupan perempuan. Lingkungan eksternal perempuan juga memberikan 

hambatan untuk mereka dapat lebih aktif di lingkungan publik, khususnya politik. 

 
Kesalahan Pemahaman Politik Masyarakat  

 Pandangan masyarakat tentang politik yang salah, menjadikan masyarakat 

sudah memandang sebelah mata terhadap peran perempuan dalam politik. Hal ini 

juga ditemukan dalam penelitian ini, bahwa beberapa pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo cukup terganggu dengan pandangan negatif masyarakat tentang 

partisipasi perempuan dalam politik. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa 

pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo berikut ini. 

“Salah satu kendalanya di masyarakat adalah ketika pertama kita 
sampaikan Pos Wanita Keadilan langsung ada phobia tersendiri terhadap 
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partai. Jadi biasanya kita masuk dengan nama PWK tanpa memberi tahu 
apa itu PWK, kita langsung dengan kegiatan-kegiatan sampai kita 
mengusulkan bagaimana bisa lebih berperan banyak. Kalau masalah 
politik itu jauh kedepan. Membangun pondasi dulu,” jelas Muslihatun, 
S.Pd 
(Wawancara tanggal 07 September 2009) 
 

 Pandangan masyarakat bahwa politik itu kotor menjadi sesuatu yang 

mengancam bagi perempuan, mengkerdilkan keberanian perempuan untuk tampil 

berpolitik. Pehaman yang salah bahwa politik hanya untuk orang-orang yang 

menginginkan kekuasaan dan memiliki kemampuan finansial yang luarbiasa juga 

memagari idealisme perempuan yang pada umumnya masih bergantung terhadap 

laki-laki. 

“Paling berat adalah meluruskan persepsi bahwa politik itu kotor. 
Misalnya kemarin saya ada di daftar calon legislatif, disitulah yang berat, 
bagaimana meluruskan berpolitik itu kotor sehingga seringkali kalau 
menjadi caleg harus mempunyai uang banyak, ingin menduduki jabatan 
tertentu di dewan, menginginkan materi. Itu yang membuat kita kadang 
merasa berat untuk melangkah karena dibayang-bayangi omongan 
orang,” Keluh Rosiena Retno Suryani, ST 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Ungkapan Rosiena tersebut memberikan gambaran tentang stigma dan 

anggapan bahwa politik itu kotor dan penuh fitnah membuat sebagian perempuan 

tidak berani melawan intimidasi, cercaan, dan perkataan kasar dari orang-orang 

disekitarnya. Minimnya dukungan dari orang-orang sekitarnya yang memiliki 

kesalahan persepsi tentang politik tentu menjadi hambatan yang cukup berarti 

bagi kelanjutan partisipasi perempuan.  

 
Minimnya Kesempatan Perempuan Berpolitik 

 Minimnya kesempatan perempuan untuk aktif dalam kehidupan politik 

juga dianggap sebagai kendala. Kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik 
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dirasa masih sangat kurang sehingga beberapa pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo mengangapnya sebagai suatu kendala yang cukup sulit diatasi. 

Setidaknya demikian yang diungkapkan oleh dr. Endang Sri Untari. 

“Mungkin juga masalah kesempatan yang diberikan kepada perempuan 
juga tidak banyak. Itu juga yang mungkin menyebabkan perempuan tidak 
banyak aktif diluar rumah. Kesempatan, peluang kembali kepada diri kita 
sendiri. Di bidang kewanitaan tugasnya adalah menyiapkan kader-kader 
perempuan yang siap terjun dibidang politik. Jadi dipersiapkan tidak 
mungkin dibangun langsung. Jadi building capacity wanita,” papar 
Endang 

 (Wawancara tanggal 05 September 2009) 
 
 Kesempatan perempuan untuk berpolitik setidaknya harus diberikan tidak 

hanya dari pemerintah, tpi juga perempuan itu sendiri. Bagaimana perempuan 

membangun pribadinya agar dapat sesuai dan mampu dalam menerima 

kesempatan untuk dapat aktif dalam wilayah publik dan politik. Tidak hanya 

sekedar memenuhi jumlah secara kuantitas, tapi juga didukung dengan kapabilitas 

dan kualitas diri. 

 
Kurangnya Kerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan  Perempuan 

 Kurangnya kerjasama yang dibangun dengan organisasi-organisasi atau 

lembaga politik serta pemerintahan yang juga peduli tentang masalah partisipasi 

perempuan, gender, memberian kesulitan tersendiri bagi partisipasi perempuan 

serta efektifitas komunikasi politik yang mereka bangun. Kuarangnya kerjasama 

ini memunculkan perbedaan dalam hal konsep bagaimana harus memberdayakan 

perempuan, khususnya di bidang politik. Hal ini juga diakui oleh Budhy Lestari, 

Psi. Ia  menjelaskan bahwa saat ni lembaga-lembaga maupun organisasi 
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pergerakan perempuan yang ada di Sukoharjo belum banyak mendukung usaha 

partisipasi perempuan dalam politik. 

“Dengan organisasi politik wanita, tapi untuk di sukoharjo kurang 
berjalan. Saat ini lebih banyak pendampingan ke daerah-daerah. 
Memunculkan tokoh, penokohan kan dari potensi, bakat atau memang 
sudah dikenal,” keluh Budhy. 

 (wawancara 10 September 2009) 
 
 Selain itu organisasi-organisasi perempuan yang berbasis politik pun 

kurang menyambut kerjasama yang dibangun oleh para pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo. seperti halnya yang diungkapkan oleh dan Muslihatun, S.Pd 

sebagai berikut. 

“Kita sudah mencoba bekerja sama dengan wanita NU, Muhammadiyah, 
Cuma mungkin mereka memiliki jalan sendiri, jadi memang agak sulit. 
Istilahnya kalau kerja sama dengan pihak lain tetap kita usahakan. 
Mereka sudah membentengi diri, keterbukaanya sehingga kita merasa 
susah. Walaupun kita masuk kesitu bukan untuk mengajak mereka ke PKS, 
tapi ingin belajar dari mereka. Jadi kadanag komunikasi itu tidak lancar, 
terhambat,” terang Muslihatun. 

 (Wawancara tanggal 07 September 2009) 
 
 Banyaknya kendala yang menghalangi konsolidasi antara Pengurus Pos-

WK DPD PKS Sukoharjo dengan organisasi politik perempuan yang lain 

dianggap sebagai faktor yang menghambat komunikasi politik mereka. Minimnya 

dukungan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga-

lembaga politik dalam upaya untuk merekrut kader politik perempuan. Rendahnya 

koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam urusan perempuan juga 

dimungkinkan akan mempengaruhi tingkat kesiapan kaum perempuan dalam 

menyambut pemilu yang akan datang, di mana salah satu prasyarat utamanya 

ialah mengidentifikasi kandidat politisi perempuan. 
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Kondisi Geografis 

 Kondisi geografis wilayah Sukoharjo juga menjadi kendala dalam 

melakukan koordinasi bagi para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. ini 

megakibatkan banyak masalah dalam membangun komunikasi diantara pengurus, 

dan mensinergikan pesan politik yang akan disampaikan pada khalayak. Jarak 

rumah antara pengurus satu dengan yang lain saling berjauhan, selain itu lokasi 

kantor pusat DPD PKS Sukoharjo yang biasanya digunakan sebagai kantor juga 

cukup jauh, walaupun sebenarnya berlokasi di pusat kota Sukoharjo. Kendala 

lokasi ini menimbulkan kesulitan bagi para pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo untuk bisa berkumpul secara lengkap di setiap lini kepengurusan. 

“Secara pribadi kendalanya kan sulit bertemu karena tempatnya saling 
berjauhan. Lebih teknis lah. Misalnya setelah pemilu ini kegiatan PWK 
agak turun, saya sih rasional saja, mungkin pengurus juga capek dengan 
banyaknya kegiatan,” jelas Budhy Lestari, Psi. 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 

 Kesulitan untuk melakukan koordinasi memungkinkan terjadinya 

ketidakharmonisan dalam struktur dan kepengurusan. Tidak terpantaunya aktivitas 

pengurus dan keberlangsungan Pos-WK yang kurang terawasi. Kendala geografis 

banyak menimbulkan masalah tekis yang pada akhirnya menjadi sebuah 

pemakluman. 

 
Kurangnya Dukungan 

 Dukungan dari struktural yang lebih tinggi sebenarnya cukup berpengaruh 

bagi keberlangsungan Pos-WK di tiap wilayah. Koordinasi antar struktur yang 

kurang rapi menjadi salah satu masalah yang cukup mengganggu dalam 
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pelaksanaan Pos-WK. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yumiati Rina, S.Sos 

berikut. 

“Keluarga sangat mendukung. Kendalanya sebenarnya lebih ke struktur 
DPC, kadang kita sulit koordinasi. Rapat-rapat itu kan sulit. Harusnya 
kan ada rapat rutin, tapi belum bisa jalan. Tapi untuk ngisi acara tetep 
bisa jalan. Secara formal rapat belum bisa baik,” Keluh Yumiati 

 (Wawancara tanggal 04 September 2009) 
 

Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa dukungan struktural 

partai merupakan motivasi yang cukup penting bagi partisipasi perempuan dalam 

komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. karena selain menjadi 

motivasi, adanya pengurus yang mengaku kurangnya dukungan partai 

menunjukkan bahwa koordinasi antar struktur belum cukup terbangun dengan 

baik. 

 
Money Politics 

Money Politics atau politik uang memang menjadi suatu ketakutan 

tersendiri tidak hanya untuk pengurus Pos-WK tapi juga banyak pihak yang 

terlibat dalam kehidupan politik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa 

kegagalan komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan di kepengurusan 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo adalah adanya praktek politik uang. 

“PWK juga melakukan direct selling ke masyarakat door to door, untuk 
sosialisasi partai tapi sejauh ini kalah juga dengan serangan fajar,” 
Keluh Budhy Lestari. 

 (Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 

Setidaknya dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa adanya praktek 

politik uang cukup menjadi kendala bagi perempuan dlaam melakukan 

komunikasi politik. 
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Gender  

 Berbagai kendala yang dihadapi perempuan, baik internal maupun 

eksternal untuk dapat secara aktif berpartisipasi dalam politik merupakan sebuah 

fenomena yang harus disikapi secara bijak. Seperti halnya masalah perbedaan 

gender anatara laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap mengganggu, 

ternyata ditanggapi cukup berbeda oleh para perempuan di kepengurusan Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo. 

“Perbedaan tetap ada. Itu lebih terasa sekali dari segi mobilitas. Caleg 
laki-laki bisa kampanye dari pagi hingga malam tidak ada masalah dan 
masih memungkinkan untuk mengikuti berbagai forum masyarakat. 
Sementara saya, kalau sudah malam ya tugas saya dirumah menemani 
anak-anak. Itu sangat menjadi kendala bagi aktivitas perempuan dalam 
politik. Kalau mau keluar harus mikir  nanti anak yang ngurus siapa, 
kalau bapak-bapak kan enggak. Mau keluar ya terserah,” tutur Rosiena 
Retno Suryani, ST. 

 (wawancara tanggal 03 September 2009) 
 
 Muslihatun, S.Pd juga memiliki pendangan tentang perbedaan antara 

perempuan dan laki-laki. Ia lebih melihatnya sebagai fitrah penciptaan manusia 

yang tidak perlu dijadikan kendala besar. 

“Perbedaan laki-laki dan perempuan tetep ada ya. Secara manusiawi saja 
fitrahnya wanita dan laki-laki itu beda. Hanya dalam peran politik ini 
tetap ada bedanya. Dalam lingkup kerja kan ada komunikasi, jadi itu 
dijalankan dengan alamiah. Katakanlah itu bukan suatu kendala yang 
sangat menganggu yang harus disingkirkan. Tetap dalam korodor syar’i, 
dalam koridor amanah,” jelas Muslihatun S.Pd 

 (Wawancara tanggal 07 September 2009) 

Terlepas bagaimana kondisi partisipasi perempuan dalam politik di 

Indonesia, seharusnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik, khususnya 

politik tidak dijadikan ancaman bagi kaum laki-laki, tapi justru kaum laki-laki 
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dapat menjadi lebih bijak membagi tugas dan bermitra kerja dengan perempuan 

untuk membuat kebijakan bagi masyarakat luas. 

 Dari uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa kendala internal 

yang dihadapi perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo berpartisipasi dalam 

komunikasi politik adalah beban ganda untuk bertanggung jawab dalam 

lingkungan domestik dan publik, minimnya pendidikan, kesulitan secara ekonomi, 

ketrampilan (skill ) serta minimnya kesempatan yang diberikan untuk perempuan 

agar lebih aktif dalam partisipasi politik. Sementara itu, kendala eksternal yang 

dihadapi oleh perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo dalam partisipasi 

politik adalah kondisi geografis wilayah Sukoharjo, kesalahan dalam pemahaman 

politik masyarakat, kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan organisasi atau 

lembaga pemberdayaan perempuan, serta kurangnya dukungan struktural, baik 

partai maupun pemerintah. 

Secara garis besar hasil penelitian ini juga hampir serupa dengan pendapat 

Ir. Tari Siwi U102 yang membagi hambatan perempuan untuk berprtisipasi dalam 

politik dapat di bedakan menjadi dua macam. Pertama, kendala internal yang 

meliputi sikap mental perempuan yang lemah, posisi marginal, dan lemahnya 

pendanaan untuk aktivitas politik. Sementara yang kedua, kendala eksternal yang 

meliputi terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan 

publik, lemahnya hubungan kemitraan pemerintah dengan lembaga yang memiliki 

visi pemberdayaan perempuan, serta rancunya format pemberdayaan perempuan. 

  

                                                 
102 Ir. Tari Siwi Utami,. Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan 

Pemberdayaan 1999-2001. (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal 22-25 
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d.) Cara Mengatasi Kendala 

 Sejauh ini dari hasil penelitian, perempuan di Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi berbagai masalah dan 

kendala yang muncul dalam partisipasi perempuan dalam komunikasi politik di 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Meskipun sulit, para pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo mengaku semua kendala dapat teratasi sedikit demi sedikit. Mengenai 

masalah dana, pelaksanaan program-program Pos-WK mendapat dukungan 

finansial dari para pengurus serta anggota sendiri.  

"Pendanaan itu ada infak muter. Tidak ada dana struktur, lebih ke 
swadaya. Donatur ada, tapi yang jelas itu dari ibu-ibu sendiri. Kan paling 
Cuma buat snack, yang penting kegiatan itu rutin. Sebenarnya kita kalau 
pas reses itu kan dari struktur ada yang menawarkan dana-dana,” jelas 
Yumiati Rina, S.Sos 

 (Wawancara tanggal 04 September 2009) 
 
 Pernyataan yang hampir serupa diungkapkan oleh Muslihatun S.pd, ia juga 

menyatakan bahwa swadaya ekonomi pengurus dan anggota Pos-WK sejauh ini 

bisa mengatasi kendala finansial yang terjadi di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. 

“Pendanaan PWK lebih banyak swadana. Kadang jadi kendala juga. 
Kalau kita di bidang kewanitaan itu kan ada program dari DPP, dari 
wilayah, daerah, dan kelurahan sampai ke bawah itu kadang ada dana 
dari pusat untuk kita bagi. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang PWK 
adakan sendiri itu swadana. Bentuknya infak kotak, ada donatur-donatur 
yang mereka sudah paham dengan PWK, donatur biasanya juga orang 
PWK sendiri dan orang luar,” imbuh Muslihatun S.pd 

 (Wawancara tanggal 07 September 2009) 
 
 Untuk mengatasi masalah-masalah internal seperti peran ganda dan juga 

skill , mereka mengaku cukup kesulitan. Namun sejauh ini berbagai upaya yang 

dilakukan sudah cukup membantu bagi perempuan-perempuan di kepengurusan 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk tetap beraktivitas di dunia politik. 
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Diantaranya dengan melakukan management waktu seefektif mungkin dan 

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk mengasah ketrampilan. 

“Kendala-kendala itu bisa kita atasi. Seperti kemarin kita mengadakan 
kegiatan seperti ketrampilan-ketrampilan  seprti itu ternyata kan memang 
tidak banyak yang memililki ketrampilan-ketrampilan itu makanya kita 
adakan Training for Trainer (TfT) di DPC grogol,” imbuh dr. Endang Sri 
Untari. 
(wawancara tanggal 05 September 2009) 
 

 Kurangnya skill dan ketrampilan yang dimiliki pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo juga menjadi perhatian khusus. Dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan, maka kualitas pengurus juga harus meningkat. Karena itu, pengurus 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo mengadakan pelatihan bagi pengurus yang 

nantinya dapat digunakan untuk memberikan pelayanan bagi anggota Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo. 

“Mengatasi setiap kendala biasanya juga kita yang menyesuaikan waktu, 
memvariasikan materi agar masyarakat lebih tertarik. Karena kadang 
mereka jenuh dengan materi yang kita berikan. Menyesuaikan idealita 
dengan realita itu tidak gampang,” tegas Budhy Lestari, Psi. 

 (Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 
 Solusi untuk mengatasi berbagai kendala di Pos-WK tidak semuanya 

diperuntukkan bagi pengurus, tapi juga diperuntukkan bagi anggota Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo. seperti pernyataan Budhy tersebut. Penyesuaian dan pengayaan 

materi dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar turut berpartisipasi di Pos-

WK DPD PKS Sukoharjo. 

“Komunikasi politik kita mencoba bekerjasama dengan lembaga-lembaga 
wanita yang lain. Kita sudah mencoba bekerja sama dengan wanita NU, 
Muhammadiyah, Cuma mungkin mereka memiliki jalan sendiri, jadi 
memang agak sulit. Istilahnya kalau kerja sama dengan pihak lain tetap 
kita usahakan. Mereka sudah membentengi diri, keterbukaanya sehingga 
kita merasa susah. Walaupun kita masuk kesitu bukan untuk mengajak 
mereka ke PKS, tapi ingin belajar dari mereka. Jadi kadang komunikasi 
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itu tidak lancar terhambat. Mengatasinya biasanya kalau kita ada 
kegiatan, kita undang mereka. Kalau silaturahmi baik dan tidak 
bermasalah,” jelas Muslihatun, Spd. 
(Wawancara tanggal 07 September 2009) 
 
Kurangnya kerjasama dengan organisasi dan lembaga yang bergerak 

mengurusi masalah keperempuanan juga menjadi kendala yang cukup 

mempengaruhi kinerja pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. sejauh ini para 

pengurus Pos-WK Sudah cukup aktif dalam membangun hubungan dengan 

lembaga yang memiliki kepedulian terhadap partisipasi perempuan, khususnya 

lembaga atau organisasi yang ada di bawah kepartaian. Walaupun hasilnya belum 

cukup signifikan, namun mereka tetap berusaha menjalin komunikasi dengan 

organisasi dan lembaga tersebut. 

Observasi dan penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa kendala 

yang dihadapi oleh perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo seperti kendala 

dana, dan skill pengurus sudah cukup teratasi dengan  baik. Namun, kendala 

dalam melakukan kerjasama dengan organisasi serta lembaga yang peduli 

terhadap kepentingan perempuan terlihat belum menemukan pemecahan yang 

cukup baik. 

  
B. Bentuk-bentuk Partisipasi Perempuan dalam Komunikasi Politik 

Komunikasi yang menurut Harold D. Laswell103 merupakan jawaban dari 

pertanyaan Who says what in which channel with what effect? telah menjadi 

bagian penting dalam kehidupan manusia, tak terkecuali politik. Komunikasi 

                                                 
103 Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A ,2006,Op.Cit. hal 10 
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memainkan peran besar dalam politik. Komunikasi politik merupakan bagian 

penting bagi keberhasilan sosialisasi politik dan partisipasi politik.  

Selanjutnya kita akan membahas apa itu sosialisasi politik dan kaitanya 

dengan partisipasi politik. Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai 

proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena 

politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada104. Melalui 

sosialisai politik diharapkan masyarakat dapat terbentuk menjadi insan politik 

yang bertanggung jawab. Melalui sosialisasi politik pula diharapkan keikutsertaan 

atau partisipasi masyarakat dalam sistem politik di berbagai levelnya.  

 Komunikasi politik yang efektif dan efisien membuka peluang 

tersosialisaikanya politik secara benar dan diharapkan dapat memunculkan 

partisipasi dalam masyarakat. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa sosialisasi 

politik dan partisipasi politik bergantung kepada keberhasilan komunikasi politik 

yang dilakukan. 

 Pawito105 menjelaskan, sebagai suatu proses, komunikasi politik dapat 

dipahami setidaknya dengan melibatkan lima unsur, yakni pertama, Pelibat (aktor, 

partisipan), semua pihak yang terlibat atau mengambil peran dalam proses 

penyampaian dan penerimaan pesan. Aktor komunikasi politik dapat berupa 

perorangan atau individu, kelompok, organisasi (partai politik, organisasi pemuda, 

sekolah, serikat pekerja, dll), lembaga ataupun pemerintah. Kedua, pesan, 

Karakter dari pesan komunikasi politik senantiasa memiliki keterkaitan dengan 

politik. Ketiga, saluran atau media, melalui saluran-saluran mana pesan-pesan 

                                                 
104 Miriam Budiardjo, 1998, Op.Cit, hal 163-164 
105 Pawito, Ph.D, 2009, Op.Cit, hal 6-15 
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harus disebarluaskan, media massa adalah saluran komunikasi politik yang sangat 

luas digunakan dan sangat berperan. Organisasi atau institusi dan kelompok selain 

bertindak sebagai aktor, sampai tingkatan tertentu, juga dapat berperan sebagai 

saluran. Keempat, situasi atau konteks adalah keadaan dan kecenderungan 

lingkungan yang melingkupi proses komunikasi politik. Terakhir adalah Pengaruh 

atau efek. Pesan-pesan politik yang disampaikan komunikator akan direspon oleh 

pihak-pihak yang terkait, atau setidaknya yang memiliki kepentingan. Dari sinilah 

terjadi pengaruh (effect) tertentu. 

 Dalam penelitian ini, merujuk pada pendapat Laswell tentang unsur 

komunikasi dan Pawito tentang unsur komunikasi politik, akan dibahas 

bagaimana peran perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo dalam 

partisipasinya untuk melakukan komunikasi politik. Untuk memudahkan 

pembahasan, maka kita akan melihat partisipasi perampuan dalam komunikasi 

politi ke dalam peran mereka sebagai komunikator politik, pesan politik, khalayak 

komunikasi politik, saluran komunikasi politik, efek komunikasi yang diharapkan 

oleh perempuan serta konteks komunikasi politik perempuan di Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo. 

a.) Perempuan Sebagai Komunikator Politik 

 Terlepas dari berbagai bentuk partisipasi  dalam komunikasi politik yang 

bisa dilakukan oleh perempuan, sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga 

dapat berperan sebagai komunikator politik. Dari hasil observasi dan penelitian, 

perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo melakukan perannya sebagai 

komunikator politik dengan menghubungi pejabat pembuat kebijakan baik secara 
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langsung maupun melalui media lain seperti rapat partai atau mengikuti 

konsolidasi dengan organisasi kepentingan lain yang sesuai dengan kepentingan 

mereka. 

 Peran perempuan dalam komunikasi politik dapat masuk melalui 

berbagai macam kegiatan. Menyampaikan pesan politik melalui keterlibatan aktif 

mereka sebagai profesional atau pengurus maupun aktivis dalam partai politik 

serta oganisasi masyarakat. Demikian halnya yang dilakukan oleh para perempuan 

pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Disinilah komunikator politik 

perempuan berperan, bagaiman ia menjadi penghubung antara masyarakat dan 

partai sehingga tercipta hubungan rasional diatara keduanya. Selain itu juga 

bagaimana komunikator politik perempuan ini bisa menjembatani kepentingan 

masyarakat dengan pemerintah. Komunikator politik perempuan di Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo melakukan perannya sebagai komunikator politik dengan 

menyaring aspirasi dan mencoba menggulirkan isu-isu yang krusial di masyarakat 

untuk kemudian melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk dicari solusinya. 

“Itu yang baru kita bangun. Jadi seperti saya sampaikan ke PWK, 
seringkali masyarakat itu belum memberikan pendapat/ belum berani 
menyampaikan pendapat. Sebenarnya kita menampung sekali kalau ada 
aspirasi dari masyarakat, tapi seringkali, terutama perempuan tidak mau 
usul meskipun ditawari. Itu yang baru kita bangun, bahwa silahkan ibu-
ibu punya pendapat, usulan atau mungkin permasalahan yang bisa 
disampaikan. Maka kita sampaikan ke atas, mungkin ke pihak yang 
berkaitan. Sebenarnya itu sudah kita buka, Cuma seringkali mereka 
sendiri yang  belum menyampaikan,” jelas Rosiena Retno Suryani, ST. 

 (Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 
 Komunikator politik juga melakukan peran untuk melakukan sosialisasi 

politik. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh para perempuan di Pos-WK DPD 
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PKS Suoharjo menurut pemaparan diatas lebih mengarah pada tujuannya untuk 

meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang dianggap kurang. Selain itu, 

para perempuan di kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo ini juga 

melakukan sosialisasi politik untuk promosi partai mereka, PKS. Tugas untuk 

melakukan sosialisasi partai ini bahkan sudah diatur dalam panduan tentang Pos-

WK. 

“Terealisasikannya program Pos-WK sebagai salah satu alat promosi dan 
pemasaran partai.”106 
 

 Peran perempuan sebagai komunikator politik untuk melakukan 

sosialisasi politik juga cukup berpengaruh dalam pendulangan suara, namun 

belum banyak perempuan yang bisa menduduki jabatan tertinggi, bahkan dalam 

partai politik. 

Women play important roles in campaigning and mobilizing support for 
their parties, yet they rarely occupy decision-making positions in these 
structures. In fact, less than 11 per cent of party leaders world-wide are 
women. (perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan 
mobilisasi dukungan untuk partainya, namun dalam struktur partai mereka 
belum berada dalam posisi pembuat kebijakan. Faktanya, kurang dari 11% 
pemimpin partai didunia adalah perempuan.107 
 

 Perempuan sebagai komunikator politik partai yang melakukan promosi 

partai merupakan fenomena yang lazim. Dari banyaknya penduduk Indonesia 

yang mayoritas perempuan hingga isu-isu gender yang kerap membangkitkan 

khalayak politik perempuan. Dengan begitu, maka komunikator politik 

perempuan dianggap lebih mengerti masalah perempuan dan sesuai dengan 

perjuangan kaum perempuan dalam menegakkan hak-haknya. Pada akhirnya 

                                                 
106 Panduan Pelaksanaan Pos Wanita Keadilan, Kumpulan Konsep dan Kebijakan Bidang 

Kewaitaan Tahun Pembinaan dan Pelayanan 2006/2007 
107 Nadezhda Shvedova, Obstacles to Women’s Participation in Parliament, Women In Parliament: 

beyond Numbers, International IDEA Women In Politics, http://archive.idea.int/women/parl/ 
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diharapkan khalayak politik perempuan akan mengikuti keinginan dari 

komunikator perempuan ini. Namun begitu efektivitas komunikator perempuan 

terhadap isu gender sendiri haru juga dibuktikan.  

“Sebenarnya PWK itu satu sarana yang cukup potensial untuk 
penggalangan suara. Karena ibu-ibu sebenarnya lebih mudah diajak 
daripada bapak-bapak. Makanya PWK juga menjadi salah satu cara 
penggalangan suara,” terang Rosiena Rento Suryani, ST. 

 (Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 
 Perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo melakukan perannya 

sebagai komunikator politik dengan menjadi penghubung antara masyarakat 

dengan partai dan pemerintah. Kegiatan perempuan di kepengurusan Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo sebagai komunikator politik diantaranya dilakukan dengan 

menghubungi pejabat pembuat kebijakan, serta melakukan komunikasi politik 

melalui media lain seperti rapat partai atau mengikuti konsolidasi dengan 

organisasi kepentingan lain yang sesuai dengan kepentingan mereka. 

 
b.) Khalayak Komunikasi Politik Perempuan 

Masyarakat bersifat multidimensional, beragam dan berbeda satu sama 

lain. Masyarakat tersusun dari beragam lapisan yang memiliki karakteristik 

masing-masing. Komunkator harus bisa melakukan identifikasi terhadap khalayak 

komunikasinya sehingga komunikasi yang dilakukan bisa efektif, pesan yang 

disampaikan lebih tepat dan khalayak yang dituju juga sesuai. Pada dasarnya 

melakukan identifikasi khalayak atau umumnya kita mengenal segmentasi 

khalayak, dilakukan untuk memudahkan komunikator dalam menganalisa perilaku 

dan pendekatan yang harus digunakan sehingga pada akhirnya akan bermuara 
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pada tersampaikannya pesan kepada khalayak, dengan kata lain, komunikasi 

efektif. 

Segmentasi memudahkan partai politik atau organisasi untuk menyusun 

program kerjanya, khususnya bagaimana cara berkomunikasi dan membangun 

interaksi dengan masyarakat. Partai politik melakukan segmentasi untuk 

memudahkan dalam menyusun pesan politik, pogram kerja, kampanye politik, 

sosialisasi dan produk politik.108 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo melakukan komunikasi politik dengan beberapa pihak, baik individual 

maupun organisasi. Khalayak komunikasi poltik perempuan di Pos-WK 

diantaranya adalah perempuan anggota Pos-WK DPD PKS di wilayah Sukoharjo 

itu sendiri, pejabat pemerintah dan anggota dewan. Selain itu perempuan di Pos-

WK DPD PKS Sukoharjo juga melakukan komunikasi politik dengan lembaga 

dan organisasi kepentingan yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan baik 

yang berada dalam lingkungan partai, pemerintahan serta umum. 

Khalayak komunikasi politik perempuan, dalam hal ini adalah komunikasi 

politik yang dilakukan oleh para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo secara 

khusus adalah perempuan anggota Pos-WK DPD PKS Sukoharjo karena 

organisasi Pos-WK sendiri memang diperuntukkan bagi perempuan. Namun tidak 

menutup kemungkinan target audience atau khalayak komunkasi politik dari 

perempuan ini adalah masyarakat luas pada umumnya. Hal ini seperti yang 

diutarakan oleh Rosiena Retno Suryani, ST 

                                                 
108 Firmanzah, Ph.D, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita (Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia, 2008) hal 180-185 
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“Jadi saya khususkan target perempuan, makanya saya masuk ke PKK-
PKK. Kalau secara umum kekurangan saya belum masuk ke forum-forum 
umum. Juga di Pos-WK, karena memberikan jatah bagi  para caleg 
khususnya perempuan,” terangnya. 
(Wawancara 03 September 2009) 
 
Secara umum khalayak komunikasi politik perempuan di Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo ini memiliki target yang jelas. Kesesuaian terget diharapkan dapat 

lebih mengoptimalkan pesan yang disampaikan sehinga tidak akan terjadi 

pemborosan energi dan juga pendanaan yang selama ini dianggap menjadi 

kendala bagi keberlangsungan organisasi ini. Selain para perempuan anggota Pos-

WK, para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga melakukan komunikasi 

politik kepada para anggota dewan atau anggota legislatif sebagai upaya 

mengaspirasikan kepentingan perempuan dan anak. Dalam hal  ini sesuai dengan 

Panduan Pos Wanita Keadilan dalam BAB IV Pasal 8. 

“Segmentasi program Pos-WK adalah wanita keluarga, dan masyarakat 
golongan menengah ke bawah.”109 
 
“Ada juga komunikasi politik dengan pejabat tapi kurang maksimal. 
Dengan organisasi politik wanita, tapi untuk di sukoharjo kurang 
berjalan,” terang Budhy Lestari Psi. 
(wawancara tanggal 10 September 2009) 
 
Dari peryataan Budhy Lestari, Psi. Diatas dapat diidentifikasikan beberapa 

pihak yang juga menjadi khalayak komunikasi politik perempuan di kepengurusan 

Pos-WK DPD PKS Sukoharjo, yaitu organisasi politik wanita.  

Partai Politik juga memiliki berbagai organisasi afiliasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk merekrut politisi perempuan. Sebagai contoh, Partai 

Kebangkitan Nasional (PKB) mempunyai organisasi Perempuan Partai 

                                                 
109 Panduan Pelaksanaan Pos Wanita Keadilan, Kumpulan Konsep dan Kebijakan Bidang 

Kewaitaan Tahun Pembinaan dan Pelayanan 2006/2007 
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Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu sayap politiknya, di samping beberapa 

organisasi afiliasi lain seperti Fatayat NU dan Muslimat NU; di dalam Partai 

Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat Perempuan Persatuan; dan Partai Amanat 

Nasional (PAN) juga memiliki organisasi afiliasi seperti Perempuan Amanat 

Nasional dan Aisyiah.110 

Namun komunikasi politik perempuan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo yang 

dilakukan dengan lembaga-lembaga dan organisasi politik wanita ini kurang 

berhasil. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muslihatun, S.Pd sebagai berikut. 

“Kita sudah mencoba bekerja sama dengan wanita NU, Muhammadiyah, 
Cuma mungkin mereka memiliki jalan sendiri, jadi memang agak sulit. 
Istilahnya kalau kerja sama dengan pihak lain tetap kita usahakan. 
Mereka sudah membentengi diri, keterbukaanya sehingga kita merasa 
susah. Walaupun kita masuk kesitu bukan untuk mengajak mereka ke PKS, 
tapi ingin belajar dari mereka. Jadi kadanag komunikasi itu tidak lancar, 
terhambat,” terangnya. 
(Wawancara tanggal 07 September 2009) 
 
Komunikasi politik yang coba dibangun oleh pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo dengan lembaga dan organisasi dan lembaga yang peduli tentang 

masalah perempuan dilakukan untuk saling membagi informasi. Selain itu 

pengurus Pos-WK juga melakukan studi pembelajaran tentang pengalaman 

lembaga perempuan yang dianggap lebih dulu ada daripada Pos-WK itu sendiri, 

sehingga dianggap lebih mengetahui tentang seluk-beluk pemberdayaan 

perempuan. Walaupun komuniasi yang dibangun kurang berhasil, namun para 

pengurus tetap mengusahakan terbangunya komunikasi antar lembaga 

                                                 
110 Farzana Bari, Women’s Political Participation: Issues and Challenges, Expert Group Meeting 

Enhancing Participation of Women in Development through an Enabling Environment for 
Achieving Gender Equality and the Advancement of Women United Nations Division for the 
Advancement of Women (DAW),Bangkok, Thailand, 8-11 November 2005-10-29 
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pemberdayaan perempuan agar kegiatan pemberdayaan perempuan dapat efektif 

di setiap lapisan masyarakat. 

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa khalayak komunikasi politik 

perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo tidak hanya perempuan yang 

menjadi anggota Pos-WK di wilayah DPD PKS Sukoharjo sendiri, tapi juga 

meliputi pejabat dan anggota dewan, serta lembaga dan organisasi kepentingan 

seperti yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan baik yang berada dalam 

lingkungan partai, pemerintahan serta masyarakat umum. 

 
c.) Pesan Komunikasi Politik Perempuan 

Dari hasil penelitian, meskipun tidak secara gamblang menyebutkan, tapi 

pesan politik perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga untuk 

mendapatkan status dan atau autoritas sebagai pembuat kebijakan. 

“Kalau saya aktivis perempuan akan saya dorong bisa menjadi orang 
dewan. Harus ada anggota dewan perempuan karena itu merupakan suatu 
kebutuhan. Saya menganggap semua anggota dewan di PKS itu baik, tidak 
tahu di partai lakin. Tetap harus ada anggota dewan perempuan, karena 
sering kita lihat bapak-bapak itu tidak terpikirkan tentang masalah-
masalah keperempuanan,” tegas dr. Endang Sri Untari. 

 (Wawancara tanggal 05 September 2009) 
 
 Dalam partisipasinya melakukan komunikasi politik, para perempuan 

pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo memiliki pesan politik yang telah disusun 

secara struktural dari tingkat pusat (Dewan Pimpinan Pusat) yang kemudian top-

down ke tiap wilayah dan daerah kepengurusan partai. Setiap pesan memiliki misi 

yang sudah dijabarkan dengan jelas dan terencana. 
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 Pesan dibedakan menjadi dua111. Pertama, pesan informasional yang 

mencoba mengubah kepercayaan dan pengharapan, bukan suka atau idak suka, 

preferensi atau nilai. Kedua, pesan promosional yang mencoba mengubah 

preferensi dan nilai, misalnya perubahan dalam preferansi pemilih atau konsumen. 

Pesan informasional lebih ditujukan kepada orang-orang yang sama sekali tidak 

peduli terhadap politik dan terkesan acuh, sementara untuk pesan promosional 

lebih kepada pihak yang memiliki ketertarikan kepada politik, meskipun hanya 

sekedar pada isu-isu tertentu. 

 Pesan dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan di 

kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo mencakup kedua jenis pesan 

tersebut. Pesan informasional dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari 

orang-orang yang abai terhadap politik untuk kemudian dapat memberikan 

dukungan dan memiliki kepercayaan terhadap mereka (PKS—pen). Sementara 

pesan persuasif digunakan untuk menjaring orang-orang yang sudah sadar politik 

agar menjadi pendukung, dan bagi yang sudah mendukung menjadi loyal terhadap 

partai. 

Untuk membangun loyalitas konstituen dibutuhkan suatu ikatan 

emosional, ideologi, dan rasional yang kuat antara partai politik dengan 

masyarakat. Membangun loyalitas juga membutuhkan waktu yang relatif lama, 

karena untuk mencapainya dibutuhkan konsistensi dan bukti nyata. Seperti 

pernyataan Kamila Ulfa, SE sebagai berikut. 

“Sebagai konseptor nanti bentuk nyatanya di tingkat masyarakat. Kita 
tidak bisa mengajak masyarakat langsung ke partai. Kita mencoba 

                                                 
111 Dan Nimmo, Op.Cit, hal 147-148 
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memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat. Panggilan 
partai adalah panggilan hati nurani. Jadi tidak bisa kita paksakan 
walaupun kita sudah memberikan kepada mereka, juga tidak mau sakit 
hati. berharap terlalu banyak misalnya nanti kamu harus milih ini 
setidaknya kita memberikan manfaat. Juga kita terjaga setidaknya hati 
nurani juga menjadi panggilan. Walaupun kita juga itung-itungan 
kuantitas keberhasilan partai. Tapi seketika juga kita tidak pengen instan. 
Tapi mungkin lebih lama dikit tapi nanti hasilnya anggota-anggota yang 
lebih loyal,” jelasnya. 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 
Dari uraian diatas diketahui bahwa pesan politik perempuan dalam Pos-

WK lebih bersifat promosional, atau lebih bisa dikatakan sebagai sosialisasi partai 

politik dan juga untuk memperoleh autoritas. Pesan politik perempuan dalam Pos-

WK didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan khalayak targetnya, 

misalnya cara yang dipakai untuk menyampaikan pesan tersebut tidak hanya 

melalui kata-kata, tapi juga perbuatan untuk memberikan manfaat. 

Temuan berikut ini juga menggambarkan bagaimana sebenarnya 

perempuan yang dalam hal ini adalah pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo 

juga nerupakan pesan dalam komunikasi politik itu sendiri. 

“Tujuan secara politik lebih ke arah jangka panjang. Katakanlah kalau 
kita sudah ada tokoh, kalau kita sudah memberikan keuntungan mereka 
nanti dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita paksa pun sudah 
paham dengan kita,”ujarnya 
(wawancara 07 September 2009) 

Dari pernyataan diatas mengesankan bahwa perempuan pengurus Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo berusaha untuk menampilkan pribadi yang baik yang 

diharapkan menimbulkan kesan positif bagi khalayak yang pada akhirnya akan 

melihat ‘baju partai’ mereka. Kesan baik inilah yang dilihat sebagai suatu pesan 

ketika pada akhirnya mereka melakukan sosialisasi bagaimana memilih pemimpin 

yang baik. Secara tidak langsung ini memberikan kesan adanya sebuah pesan 
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untuk memilih partai mereka. Hal ini terkait pernyataan dr. Endang Sri Untari 

berikut ini. 

“Pos-WK itu kan lebih sosial, sekali lagi bukan untuk kemudian ke arah 
politik. Tapi itu juga wadah untuk kita mendulang suara. Pendidikan 
politik ada disana. Misalnya bagaimana memilih pemimpin yang baik. 
Sosialisai politik oleh anggota dewan tentang perda-perda yang sudah 
diputuskan dan hal-hal tentang kedewanan,” ungkap dr. Endang Sri 
Untari. 
(wawancara tanggal 05 September 2009) 
 
 Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pndidikan politik yang 

diberikan menyangkut memilih pemimpin yang baik, sementara mereka 

mengininkan masyarakat melihat mereka sebagai orang yang bermanfaat atau 

baik, sehingga dalam hal ini pesan politik mereka adalah pilihlah partai mereka 

yang merupakan orang-orang baik tanpa harus menyatakan untuk memilih mereka 

secara langsung. 

 
d.) Saluran Komunikasi Politik Perempuan 

 Media komunikasi politik atau saluran komunikasi politik yang dipilih 

juga turut mempengaruhi keefektifan penyampain pesan terhadap khalayak target. 

Saluran atau media yang berbeda mempunyai kosekuensi yang berbeda terhadap 

penyajian, perhatian, pemahaman, penerimaan, retensi, dan kepatuhan dari 

persuasi politik.112 

  
Komunikasi Personal 

 Mengenai saluran, riset yang diselenggarakan setelah Perang Dunia II 

menekankan bahwa “Semakin personal media itu, semakin efektif dalam 

                                                 
112 Dan Nimmo, Op.Cit 
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mengubah opini.” Karena orang percaya kepada informan personal, ingin sesuai 

dengan opini rekan dekat dan anggota kelompok yang menjadi favorit, atau 

semata-mata merasa lebih nyaman memperhatikan media informal daripada media 

formal, riset menyingkapkan bahwa mereka lebih tanggap terhadap “pemuka 

pendapat” personal dalam komunikasi “arus dua langkah” (two step flow) 

daripada langsung terhadap media massa.113 Ini juga menjadi salah satu media 

yang dipakai oleh para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk 

mensosialisaiskan partai. Suasana informal yang lebih santai dan terkesan lebih 

kekeluargaan menjadi pilihan yang tidak dilewatkan. Sesuai dengan pengakuan 

Budhy Lestari, Psi, berikut ini. 

“PWK juga melakukan direct selling ke masyarakat door to door, untuk 
sosialisasi partai tapi sejauh ini kalah juga dengan serangan fajar. Selain 
itu juga melakukan silaturtahmi dengan tokoh-tokoh secara informal tidak 
cuma menjelang pemilu,” jelas Budhy 

 (wawancara tanggal 10 September 2009) 

 
Menghubungi anggota dewan juga menjadi salah satu bentuk komunikasi 

personal yang biasa dilakukan oleh para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. 

Menghubungi pejabat biasanya dilakukan untuk menanggapi isu-isu yang 

dianggap sangat penting untuk segera di sikapi. Dalam melakukan kontak dengan 

para anggota dewan juga dilakukan dengan alasan sudah memiliki kedekatan 

secara pribadi, sehingga jalur informal ini dirasa sah untuk dilakukan. Demikian 

halnya yang dijelaskan oleh Budhy Lestari, Psi. 

“Komunikasi politik sebenarnya lebih ke struktural lewat rapat pengurus 
harian DPD. Selain itu kita punya forum wanita keadilan yang 
mengundang istri-istri anggota dewan dan anggota dewan perempuan. 
Serta di masa reses itu kita bisa masuk. Kita bisa tanyakan bagaimana 
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untuk minta asnggaran ke pemerintah dan sebagainya. Kalau reses 
biasanya kita ketemu langsung dengan anggota dewan, atau kalau urgen 
ya langsung calling saja, karena kebetulan kita juga saling kenal jadi 
secara psikologis juga lebih dekat. Tapi untuk aturan formal tetap 
dijalankan,” 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 

Komunikasi personal yang digunakan pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo adalah dengan melakukan direct selling door to door langsung kepada 

masyarakat khalayak mereka, serta menghubungi pejabat pembuat kebijakan. 

Komunikasi personal yang lebih informal diharapkan dapat membangun 

komunikasi yang lebih efektif karena juga lebih intim dalam membangun 

kedekatan dengan khalayaknya. 

 
Media Massa 

 Media komunikasi politik yang digunakan oleh perempuan di Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo dapat berupa komunikasi personal dengan langsung face to 

face, dan juga media massa. Media massa adalah saluran komunikasi politik yang 

sangat luas digunakan dan sangat berperan. Media massa mampu menjangkau 

khalayak yang luas dalam waku yang hampir bersamaan sehingga pesan yang 

disampaikan juga bisa lebih tersalurkan.  

“Ada beberapa teman yang mencoba menulis di beberapa koran wilayah, 
buletin-buletin di PKS. Kita juga pernah audiensi ke TATV. 
Menyampaikan visi dan misi kita. Kalau kita ada acara juga mengundang 
mereka untuk bisa melihat kegiatan-kegiatan kita,” terang Kamila Ulfa, 
SE 
(Wawancara tanggal 10 November 2009) 

 
 Penggunaan media massa dianggap bisa lebih murah dan efisien karena 

dapat menjangkau khalayak komunikasi secara luas dalam waktu yang bersamaan. 

Lebih menghemat waktu dan tenaga jika dibandingkan dengan melakukan 
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komunikasi orang per orang. Namun kelemahan dari media ini adalah 

komunikator dalam hal ini pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo tidak dapat 

mengetahui secara langsung dampak dari komunikasi yang mereka lakukan serta 

tidak adanya feedback langsung dari komunikan. 

 
Organisasi 

 Organisasi sendiri sebenarnya merupkan sebuah media atau saluran 

komunikasi politik yang dapat dipilih oleh komunikator. Organisasi atau institusi 

dan kelompok selain bertindak sebagai aktor, sampai tingkatan tertentu, juga 

dapat berperan sebagai saluran. Organisasi sendiri yang bisa dimanfaatkan 

perempuan untuk menyalurkan pesan politiknya dapat berupa partai politik, 

organisasi kemasyarakatan, bahkan Lembaga Swadaya Mayarakat. 

 Organisasi menjadi salah satu bentuk media yang dipakai oleh para 

perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo untuk menyampaikan pesan 

politik. Pos-WK sendiri adalah sebuah organisasi dengan segmen khalayak yang 

disesuaikan sehingga diharapkan akan terjadi komunikasi politik yang efektif. 

Selain Pos-WK, beberapa pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga menjadi 

bagian dari organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi yang 

juga dimungkinkan untuk melakukan komunikasi politik. 

“Sebenarnya pemberdayaan PKK itu sangat dibutuhkan. Seringkali PKK 
itu hanya diisi arisan-arisan, atau promosi-promosi alat-alat rumah 
tangga padahal PKK adalaha salah satu forum yang sangat potensial 
untuk mengembangkan  perempuan. PKK itu sepertinya sudah wajib ya, 
jadi sangat potensial untuk memberdayakan perempuan. Sebulan sekali 
mereka mengusahakan untuk datang. Jadi saya mengusahakan setiap 
pertemuan PKK itu ada yang mengisi, mungkin tentang kesehatan, 
ketrampilan, dan apa-apa yang dibutuhkan” jelas Rosiena Retno Suryani, 
ST. 
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(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Komunikasi politik juga menjadi salah satu fungsi partai politik, dimana 

partai politik memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi 

serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik 

memainkan perananya sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang 

diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat.114 

 Komunikasi politik memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat 

memperoleh informasi tentang pemerintah serta produk serta kebijakan yang 

dihasilkan. Komunikasi politik juga dimungkinkan untuk membangun kekuatan 

dan membentuk wadah aspirasi rakyat yang ditujukan kepada pemerintah. Karena 

itu, melalui organisasi, baik partai dalam hal ini melalui PKS maupun Pos-WK 

sendiri para pengurus mecoba menjadi saluran yang bisa menghubungkan baik 

rakyata dengan pemerintah, baik sistem komunikasi yang diprakarsai pemerintah 

kepda masyarakat (top-down) maupun komunikasi yang diprakarsai oleh 

kepentingan masyarakat untuk pemerintah (bottom-up). Setidaknya demikian 

yang coba dilakukan oleh dr. Endang Sri Untari. 

“PWK itu kan lebih sosial, sekali lagi bukan untuk kemudian ke arah 
politik. Tapi itu juga wadah untuk kita mendulang suara. Pendidikan 
politik ada disana. Misalnya bagaimana memilih pemimpin yang baik. 
Sosialisai politik oleh anggota dewan tentang perda-perda yang sudah 
diputuskan dan hal-hal tentang kedewanan,”jelas Endang. 

 (wawancara tanggal 05 September 2009) 
 
 Selain saluran komunikasi politik yang bersifat top down (dari atas ke 

bawah), salah satu partisipasi perempuan dalam melakukan komunikasi politik 
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adalah membangun sarana untuk merealisasikan komunikasi politik dari level 

bawah ke atas (bottom up) sehingga komunikasi politik dapat berlangsung 

seimbang. Seperti yang diungkapkan oleh Kamila Ulfa, SE 

“Pernah juga audiensi dengan anggota dewan memasukkan hal-hal yang 
terjadi di masyarakat yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Itu 
ibaratnya juga dibutuhkan anggota dewan,” Ungkap Kamila 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 

 Selain membangun saluran langsung antara masyarakat dengan 

pemerintah, pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga menjadi saluran 

komunikasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian 

disampaikan kepada pemerintah melalui sarana partai. Setidaknya demikian yang 

diungkapkan oleh salah satu pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. 

“Itu yang baru kita bangun. Jadi seperti saya sampaikan ke PWK, 
seringkali masyarakat itu belum memberikan pendapat/ belum berani 
menyampaikan pendapat. Sebenarnya kita menampung sekali kalau ada 
aspirasi dari masyarakat, tapi seringkali, terutama perempuan tidak mau 
usul meskipun ditawari. Itu yang baru kita bangun, bahwa silahkan ibu-
ibu punya pendapat, usulan atau mungkin permasalahan yang bisa 
disampaikan. Maka kita sampaikan ke atas, mungkin ke pihak yang 
berkaitan. Sebenarnya itu sudah kita buka, Cuma seringkali mereka 
sendiri yang  belum menyampaikan,” imbuh Rosiena Retno Suryani ST. 
(Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Kenyataan yang disampaikan oleh Rosiena di atas menunjukkan masih 

kurangnya kepercayaan diri masyarakat, khususnya perempuan untuk dapat 

menyuarakan aspirasi mereka agar kemudian dikomunikasikan ke level eksekutif 

atau pembuat kebijakan. Pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo harus 

membangun kesadaran masayarakat sendiri untuk bisa menyalurkan aspirasi 

mereka melalui Pos-WK. 
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 Saluran komunikasi politik bottom-up banyak digunakan oleh para 

pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. Mereka lebih memposisikan diri sebagai 

sarana komunikasi atau channel untuk membangun pengertian diantara 

masayarakat dan pemerintah. Pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga 

memprakarsai untuk pertemuan anggota dewan dengan masyarakat di masa reses 

(masa istirahat para anggota dewan—pen) untuk saling bertukar informasi dan 

membangun isu-isu yang mungkin bisa digulirkan di pemerintahan. 

“Bisa saja kita jaring aspirasi. Jadi jaring aspirasi itu ketika ada anggota 
dewan yang reses, kemudian juga melalui majelis syuro’ karena kebetulan 
di Sukoharjo kita punya perwakilan dewan syuro’ pusat/ DPP,” jelas 
Rosiena Retno Suryani, ST. 

 (wawancara tanggal 03 September 2009) 
 

 Memberikan fasilitas bagi pemerintah, anggota dewan, dan masyarakat 

untuk saling bertemu dan menyampaikan berbagai keluhan serta aspirasi mereka 

juga menjadi agenda wajib pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo.  

“Bentuk komunikasi politik bisa melalui telepon dari para pengurus 
struktur bidang kewanitaan. Atau, masa reses dari anggota dewan 
langsung menemui ibu-ibu sendiri. Jadi fasilitas reses itu digunakan untuk 
bertemu ibu-ibu anggota PWK, jadi bisa langsung menyampaikan secara 
langsung kepada anggota dewan tersebut. Kalau sedang tidak reses bisa 
disampaikan kepada pengurus bidang kewanitaan yang mendampingi 
PWK itu karena setiap PWK ada pendampingnya,” imbuh dr. Endang Sri 
Untari. 

 (wawancara tanggal 05 September 2009) 
 

Hal senada diungkapkan oleh Kamila Ulfa, SE. yang menyatakan bahwa 

isu-isu yang bergulir di masyarakat merupakan masukan besar bagi anggota 

dewan untuk diperjuangkan. Tanpa adanya peran  masyarakat yang aktif untuk 

memberikan informasi serta menyuarakan kondisi di lingkungannya, maka 

anggota dewan harus kesulitan untuk terjun sendiri ke lapangan. Maka ini menjadi 
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salah satu bentuk saluran komunikasi yang cukup efektif untuk menyalurkan 

aspirasi masyarakat sehingga berbagai permasalahan yang muncul di masayarakat 

dapat terakomodir dan menemukan solusi yang tepat. 

“Pernah juga audiensi dengan anggota dewan memasukkan hal-hal yang 
terjadi di masyarakat yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Itu 
ibaratnya juga dibutuhkan anggota dewan. Kan mereka tidak bisa kerja 
kalau  tidak ada aspirasi dari kita. Untuk ke depan dari DPD masalah 
ekonomi untuk lebih dirhatikan. Untuk nilai keislaman sekarang ini kan 
sudah banyak. Walau diantara kegiatan kita masih diselipkan, tapi lebih 
memantapkan masalah ekonomi dan pendidikan.” ungkap Kamila. 
(wawancara tanggal 10 Desember 2009) 

 Saluran komunikasi bottom-up juga dimanfaatkan oleh para pengurus 

Pos-WK untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sebagai upaya 

membangun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Diharapkan dengan kesesuaian ini akan dapat mendatangkan lebih banyak 

manfaat bagi masyarakat. Partai politik tidak dapat menyusun suatau program 

kerja yang komprehensif dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat luas tanpa melibatkan sama sekali masayarakat dalam pembuatan 

programnya.  

 Baik sistem komunikasi top-down maupun bottom-up, disini Pos-WK 

sebagai organisasi melakukan peran sebagai media atau saluran yang 

menghubungkan kepentingan dan manyalurkan pesan  politik antara masyarakat 

dengan pembuat kebijakan. 

 
Demonstrasi 

Demonstrasi juga menjadi media komunikasi yang dilakukan oleh para 

perempuan. Beberapa alasan disebutkan mengapa demonstrasi dilakukan, 
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diantaranya adalah masalah yang dihadapi sudah urgen dan perlu aksi yang 

secepatnya, serta  isu itu berupa isu nasional yang kurang ditanggapi oleh 

pemerintah. 

“Demonstrasi dulu pernah untuk pengesahan RUU pornogragi. Kita atas 
nama PWK melibatkan pengurus dan anggota. Selain itu juga ada demo 
santun aksi tabur bunga memperingati hari wanita internasional. Kita 
mengumpulkan perwaakilan dari tiap-tiap DPC,” jelas Budhy Lestari, Psi. 
(wawancara tanggal 10 September 2009) 

 
“Bentuk komunikasi yang dilakukan bisa lewat demo, demo damai. 
Bagaimana kita sekedar memberikan aspirasi di masyarakat, yel-yel, 
tulisan-tulisan yang mereka bisa baca. Mencoba menulis,” imbuh Kamila 
Ulfa, SE. 
(wawancara tanggal 10 September 2009) 
  

 Dari berbagai uraian diatas, maka saluran komunikasi yang dipilih oleh 

para perempuan yang aktif sebagai pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo 

adalah saluran komunikasi massa seperti melakukan audiensi di televisi, dan 

menulis di surat kabar. Saluran komunikasi lain yang juga mereka adalah saluran 

komunikasi personal seperti mendatangi langsung “door to door” maupun dengan 

menghubungi pejabat secara langsung melalui telepon. Selain itu mereka juga 

memanfaatkan organisasi, yang dalam hal ini partai dan Pos-WK itu sendiri untuk 

menjadi saluran komunikasi politik untuk menghubungkan masyarakat dengan 

pejabat atau pembuat kebijakan. Melakukan demonstrasi juga digunakan sebagai 

media komunikasi untuk menyampaikan pesan politik pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo. 

 
e.) Efek Komunikasi Politik Perempuan 

 Komunikasi merupakan sebuah proses yang pada akhirnya pun akan 

menghasilkan sebuah efek, apakah efek yang terjadi pada komunikan itu sesuai 
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dengan harapan komunikator atau bahkan efek yang ditimbulkan sama sekali 

diluar keinginan komunikator. Efek yang terjadi pada komunikan inilah yang 

menjadi tolak ukur efektif tidaknya sebuah pesan tersampaikan atau dengan kata 

lain, apakah komunikasi itu berhasil. Demikian pula halnya dengan komunikasi 

politik, yang menurut Lord Windlesham115 adalah suatu penyampaian pesan 

politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan 

dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu. 

 Efek komunikasi politik yang dilakukan oleh pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo setidaknya terangkum menjadi tiga hal, yaitu pemberdayaan 

politik perempuan, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan juga sosialisasi politik. 

Seperti yang dapat dijelaskan berikut ini. 

1.) Pemberdayaan Politik Perempuan 

 Efek dari komunikasi politik yang dilakukan oleh pengurus Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo diharapkan komunikan akan lebih mengenal PKS sebagai 

tujuan dari sosialisasi partai. Selain itu juga terberdayakannya masyarakat, 

khususnya kaum perempuan sebagai tujuan program Pos-WK itu sendiri.  

“Sehingga nanti sebenarnya misi kita juga pemberdayaan politik 
perempuan. Jadi memang kendalanya masih banyak tapi kita masih 
berusaha untuk menuju kesana. Masih optimis. Insya’allah. Jadi kita 
masih terus melakukan pembenahan. Yang terbaru kita sedang 
menggalakkan spesialisasi untuk gerak PWK. Kita menyesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat dengan program PWK,” jelas Rosiena Retno 
Suryani,ST. 

 (Wawancara tanggal 03 September 2009) 
 
 Dalam tujuannya untuk mencapai pemberdayaan perempuan, perempuan 

di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo termasuk didalamnya adalah mengusahakan 

                                                 
115Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, 2004 Loc. cit 
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untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam wilayah publik. 

Walaupun belum begitu menunjukkan hasil yang signifikan, namun usaha untuk 

menuju masyarakat yang berdaya tetap menjadi tujuan yang diharapkan oleh 

pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo. 

2.) Mempengaruhi Pejabat Pembuat Kebijakan 

 Kebijakan pemerintah dibuat untuk dijalani semua pihak, sehingga 

diharapkan kebijakan yang dibuatpun tidak akan merugikan masyarakat umum. 

Untuk menyampaikan pesan politik sekaligus mempengaruhi pembuat kebijakan 

tentu menghasruskan masyarakat untuk memiliki wakil yang akan menyalurkan 

aspirasi mereka. Maka perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga 

melakukan peran untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Seperti yang 

dinyatakan oleh dr. Endang Sri Untari berikut ini, 

“Untuk mempengaruhi kebijakan, kita selalu berupaya ketika itu 
menyangkut isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak, karena itu 
memang garapan kita. Dari situ kita sampaikan ke dewan atau terus 
kemudian ke eksekutif belum. Apalagi di Sukoharjo anda tau sendirilah 
bagaimana. Tidak perlu diceritakan,” Jelas Endang, 
(Wawancara tanggal 05 September 2009) 

 
 Dalam melakukan usahanya untuk mempegaruhi kebijakan, perempuan 

di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo lebih mengutamakan untuk mengawal 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan dan anak yang 

menjadi konsentrasi utama organisasi ini dibentuk.  

3.) Terjadinya Sosialisai Politik 

 Komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan pengurus Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo pun juga mengharapkan efek tertentu terjadi dalam diri 

komunikan. Mereka juga berharap pesan politik mereka dapat tersampaikan 
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dengan baik sehingga efek yang muncul dalam diri komunikan sesuai dengan 

harapan mereka sebagai komunikator. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa efek komunikasi politik yang diharapkan oleh 

para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo adalah tersosialisasikannya partai 

(PKS—pen) bagi orang-orang yang belum mendukung, serta untuk membangun 

loyalitas konstituen yang sudah mendukung partai. Untuk membangun loyalitas 

konstituen dibutuhkan suatu ikatan emosional, ideologi, dan rasional yang kuat 

antara partai politik dengan masyarakat. Membangun loyalitas juga membutuhkan 

waktu yang relatif lama, karena untuk mencapainya dibutuhkan konsistensi dan 

bukti nyata. Dan bagaimanapun juga, pelibatan masyarakat dalam program-

program pemberdayaan yang dibuat oleh partai politik akan menghabiskan banyak 

biaya dan tenaga yang pada akhirnya tetap diharapkan memberikan kontribusi 

positif bagi partai politik. Seperti pernyataan Kamila Ulfa, SE sebagai berikut. 

“Sebagai konseptor nanti bentuk nyatanya di tingkat masyarakat. Kita 
tidak bisa mengajak masyarakat langsung ke partai. Kita mencoba 
memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat. Panggilan 
partai adalah panggilan hati nurani. Jadi tidak bisa kita paksakan 
walaupun kita sudah memberikan kepada mereka, juga tidak mau sakit 
hati. berharap terlalu banyak misalnya nanti kamu harus milih ini 
setidaknya kita memberikan manfaat. Juga kita terjaga setidaknya hati 
nurani juga menjadi panggilan. Walaupun kita juga itung-itungan 
kuantitas keberhasilan partai. Tapi seketika juga kita tidak pengen instan. 
Tapi mungkin lebih lama dikit tapi nanti hasilnya anggota-anggota yang 
lebih loyal,” jelasnya. 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 

 Namun sesuai tidaknya efek komunikasi yang diaharapkan atau sukses 

tidaknya komunikasi politik yang dilakukan oleh para perempuan pengurus Pos-

WK DPD PKS Sukohajo tidak bisa diukur hanya dengan jumlah pemilih dalam 
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pemilu, karena ada faktor lain yang ternyata bisa mempengaruhi loyalitas 

masyarakat. 

“Kemarin juga kita punya Pos-WK dimana-mana, banyak mengelurkan 
energi untuk Pos-WK-Pos-WK tapi suara kita belum secara signfikan 
meningkat. Tapi insya’allah tidak menyesal sudah bikin Pos-WK dimana-
mana tapi jumlah suaranya sedikit. Misi kita kan untuk peningkatan 
kualitas masyarakat. Sehingga berapapun tambahan atau pendapatan 
suara itu nomor sekian setelah misi kita,” ungkap Rosiena Retno Suryani, 
ST. 
(wawancara tanggal 03 September 2009) 

 
 Sejalan dengan pendapat Rosiena, serangan fajar (money politics—pen) 

juga dianggap menjadi gangguan komunikasi politk pengurus Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo, sehingga efek komunikasi politik yang diharapkan pun tidak 

memenuhi target. 

“PWK juga melakukan direct selling ke masyarakat door to door, untuk 
sosialisasi partai tapi sejauh ini kalah juga dengan serangan fajar,” 
Keluh Budhy Lestari. 

 (Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 
 Beberapa perempuan di kepengurusan Pos-WK DPD PKS Sukoharjo 

juga memberikan pernyataan yang berbeda tentang efek yang muncul dari 

khalayak mereka. Disatu sisi mereka mengaku bahwa khalayak mereka tidak 

menunjukkan penolakkan terhadap program yang mereka berikan. Dengan kata 

lain efek yang diharapkan agar masyarakat bisa menerima keberadaan mereka, 

atau akseptabilitas masyarakat terhadap mereka tinggi. Namun disisi lain, ada 

pengurus yang mengaku efek komunikasi politik yang diharapkan tidak 

semaksimal dengan prediksi mereka. 

“Respon masyarakat macam-macam. Selama ini kita berkomitmen, selama 
kita dimasyarakat memberikan manfaat, kita pede masuk kemana-mana. 
Ternyata kita disambut baik, artinya juga apa yang bawa bermanfaat bagi 
mereka. Mereka gayung bersambut. Cuma memang mereka untuk yang 
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dibutuhkan saja. Kita menawarkan berbagai program tapi juga 
menyesuaikan dengan kondisi masyarakta setempat. Kita juga menggali 
potensi dan kebutuhan masyarakat disana apa saja. Kita tidak ingin asal 
memasukkan program kita tanpa melihat kondisi masyarakat yang ada,” 
Jelas Kamila Ulfa, SE. 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 

 
Pernyataan Kamila diatas lebih menunjukkan kesediaan masyarakat 

terhadap keberadaan Pos-WK jika memang program yang diberikan oleh para 

pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

masyarakat setempat. Namun berbeda dengan pernyataan Budhy Lestari yang 

mengaku bahwa efek komunikasi politik yang diharapkan muncul pada audience 

mereka yaitu para khalayak komunikasi politik mereka di Pos-WK DPD PKS 

Sukoharjo tidak begitu berhasil. Seperti pendapatnya berikut, 

“Efektif tidaknya PWK mendulang suara itu relatif juga. Sepertinya di 
Sukoharjo ini tidak signifikan. Ada yang PWK sudah berjalan lumayan 
lama tapi suaranya Cuma sedikit. Relatif, karena kadang kalah dengan 
serangan fajar, sebagian besar begitu. Tapi beberapa PWK yang sudah 
aktif 2-3 tahun itu lumayan juga untuk bisa mendulang suara,” tutur 
Budhy Lestari, Psi. 
(Wawancara tanggal 10 September 2009) 
 

 Efek komunikasi politik yang diharapkan oleh perempuan di DPD PKS 

Sukoharjo setidaknya terangkum menjadi tiga, yaitu pemberdayaan politik 

perempuan, mempengaruhi pembuat kebijakan,  dan juga sosialisasi politik. 

Berbagai aspek dalam usaha komunikasi politik yang mereka lakukan, tentu efek 

yang diharapkan tidak semua tercapai. Terlepas dari sesuai atau tidaknya efek 

yang muncul di khalayak komunikasi politik perempuan pengurus Pos-WK DPD 

PKS Sukoharjo, dalam hal ini paling tidak perempuan telah memberikan 

kontribusi didalamnya. 
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f.) Konteks Komunikasi Politik Perempuan 

 Sementara itu, konteks komunikasi politik berkaitan dengan kondisi dan 

situasi dimana komunikasi polotik itu berlangsung. Konteks politik menyangkaut 

bagaimana sistem politik yang berlangsung serta kondisi-kondisi yang 

melilngkupinya.  

 Pada pemerintahan kabupaten Sukoharjo diindikasikan adanya 

ketidakharmonisan beberapa kalangan dengan pemerintahan yang saat ini 

memimpin. Dalam hal ini, beberapa alasan sempat muncul, diantaranya karena 

pemerintahan Kabupaten Sokoharjo dipimpin oleh seseorang dari Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki beberapa perbedaan yang 

kemudian beberapa kali menimbulkan gesekan politik yang memunculkan kondisi 

politik yang kurang kondusif. Situasi ini sebenarnya sudah banyak diketahui dan 

menjadi pemakluman, namun tak banyak orang yang berkecimpung dalam politik 

di Sukoharjo, termasuk para pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo bersedia 

berkomentar lebih lanjut.116 Secara umum konteks dan situasi politik yang ada di 

Sukoharjo memang dianggap kurang kondusif, seperti yang diungkapkan oleh dr. 

Endang Sri Untari. 

“Untuk mempengaruhi kebijakan, kita selalu berupaya ketika itu 
menyangkut isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak, karena itu 
memang garapan kita. Dari situ kita sampaikan ke dewan atau terus 
kemudian ke eksekutif belum. Apalagi di Sukoharjo anda tau sendirilah 
bagaimana. Tidak perlu diceritakan”keluh Endang. 
(wawancara tanggal 05 September 2009) 
 

                                                 
116 observasi dan eaves dropping yang dilakukan Mei 2009-Sepetember 2009 terhadap pengurus 

Pos-WK DPD PKS sukoharjo. 
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 Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik perempuan Pos-

WK DPD PKS Sukoharjo kurang mendapat feedback dari pihak yang berwenang 

ataupun pembuat kebijakan. Kurang kondusifnya suasana politik di wilayah 

Sukoharjo sendiri menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh pengurus Pos-WK 

DPD PKS Sukoharjo. hal ini sebenarnya juga menunjukkan kurangnya peran serta 

masyarakat dalam politik khususnya di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga 

diakibatkan adanya ketidakpercayaan terhadap keberhasilan dari usaha mereka 

dalam melakukan komunikai maupun partisipasi mereka dalam politik. 

Selama peneliti melakukan penelitian mengenai partisipasi politik 

perempuan dalam komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo, Secara 

umum dapat dikatakan, hasil penelitian tentang partisipasi perempuan dalam 

komunikasi politik di Pos-WK DPD sebenarnya sudah cukup baik. Walaupun 

motivasi yang dimiliki perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam komunikasi 

politik menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangan partisipasi 

politik perempuan, namun seperti halnya yang terurai dalam penjabaran di atas, 

para perempuan pengurus Pos-WK DPD PKS Sukoharjo begitu aktif membangun 

komunikasi politik dengan khalayaknya. 

Berbagai faktor dominan yang mendasari partisipasi politik perempuan 

diakui oleh para informan juga didasari atas kepentingan untuk memperjuangkan 

hak perempuan yang dianggap kurang terkomodasi, keinginan untuk 

mensosialisaikan partai, serta berdakwah memperbaiki kondisi negara. Sementara 

kendala yang dihadapi perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam komunikasi 

politik berasal dari internal diri perempuan serta lingkungan eskternal perempuan 
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seperti beban ganda perempuan, Sumber Daya Manusia yang kurang skill, tingkat 

pendidikan dan ekonomi, kesempatan yang kurang bagi perempuan untuk aktif, 

kondisi geografis, dukungan partai, serta kurangnya kerjasama dengan organisasi 

pemberdayaan perempuan yang lain. 

Membangun komunikasi politik, para informan lebih banyak 

menempatkan diri sebagai sosok komunikator aktivis partai yang berjuang 

mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya perempuan, sekaligus untuk 

membangun citra partai. Pesan yang disampaikan pun tidak jauh diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan partai. 

Media dan saluran yang digunakan oleh perempuan dalam melakukan 

komunikasi politik sangat beragam. Informan mengaku menggunakan baik 

saluran komunikasi personal dan massa untuk menjangkau khalayaknya. Bahkan 

beberapa informan mengaku menggunakan media yang disebut oleh Pawito 

sebagai salah satu saluran khusus, yaitu demonstrasi. 

Secara umum data yang didapat menyatakan bahwa partisipasi politik 

perempuan khususnya dalam komunikasi politik setidaknya jangan hanya dilihat 

dari peningkatan jumlah secara kuantitatif dalam kepengurusan partai atau 

pembuat kebijakan, namun juga harus dinilai dari meningkatnya keefektifan dan 

dampak dari partisipasi mereka. Termasuk didalamnya adalah bagaimana 

perempuan dapat ikut berperan dalam komunikasi politik, baik melalui partai, 

organisasi kepentingan, maupun sebagai individu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh uraian pembahasan deskripsi dan analisis penelitian yang 

dilakukan, maka dapat disimpulkan mengenai partisipasi perempuan dalam 

komunikasi politik di Pos Wanita Keadilan (Pos-WK) Dewan Pengurus Daerah 

(DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo pada tahun 2009. 

1. a. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam 

komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo terdiri dari alasan 

internal dan eksternal. Mereka ingin memberdayakan perempuan-

perempuan Indonesia di semua sektor kehidupan, termasuk didalamnya 

politik. Berdakwah memperbaiki kehidupan negara, memperoleh 

kekuasaan, adanya dukungan partai dan keluarga, keinginan untuk 

memperjuangkan hak-hak perempuan serta membangun citra  positif partai 

melalui sosialisasi politik. 

b. Faktor-faktor yang menjadi kendala partisipasi perempuan dalam 

komunikasi politik di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo dipengaruhi oleh 

kondisi internal dan eksternal perempuan. Beban ganda yang disandang 

perempuan, minimnya Sumber Daya Manusia karena tingkat pendidikan 

dan ekonomi. Adanya kesalahan terhadap pemahaman politik, kondisi 

geografis, minimnya kesempatan berpolitik perempuan, sulitnya 

membangun koordinasi dengan organisasi pemberdayaan perempuan lain, 
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money politics, gender, serta kurangnya dukungan partai membuat 

perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

politik. 

2. Bentuk komunikasi politik perempuan di Pos-WK DPD PKS Sukoharjo    

adalah: 

a.    Perempuan sebagai komunikator politik, membangun komunikasi 

dengan khalayak baik anggota Pos-WK, pejabat pembuat kebijakan, 

dan organisasi pemberdayaan perempuan.  

b. Perempuan menciptakan pesan dan perempuan menjadi pesan itu 

sendiri. Pesan yang disampaikan perempuan lebih disesuaikan dengan 

tujuan atau efek komunikasi politik yang mereka inginkan seperti 

untuk sosialisasi partai politik, pemberdayaan perempuan, dan 

mempengaruhi kebijakan.  

c. Perempuan melalui organisasi Pos-WK DPD PKS Sukoharjo juga 

dapat bertindak sebagai saluran komunikasi politik disamping 

menggunakan media komunikasi personal dan media massa. 

d. Perempuan juga tidak segan menggunakan media komunikasi politik 

seperti demonstrasi untuk meraih tujuan  politik mereka. 

 

B. Saran 

 Selama melakukan penelitian peneliti tentu menghadapi beberapa kendala, 

yang diharapkan dapat diminimalisir untuk penelitian sejenis dikemudian hari. 

Peneliti diantaranya menemukan beberapa informan yang kurang koordinatif dan 

memiliki resistensi terhadap peneliti dengan berbagai  alasan, sehingga beberapa 
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masalah tidak dapat diungkap secara lebih mendalam. Pada penelitian selanjutnya 

diharapkan peneliti dapat melakukan pendekatan (entry) dengan lebih intensif 

terhadap subjek penelitian, karena ini sangat mempengaruhi keterbukaan subjek 

penelitian. Namun yang perlu diingat adalah peneliti juga harus bisa membatasi 

dirinya sejauh mana peneliti bisa terlibat dengan subjek penelitiannya. 

 Penelitian dilakukan oleh peneliti adalah pasca pemilihan umum dimana 

kegiatan yang bersifat politis kurang bisa ditemui. Data mengenai komunikasi 

politik yang berkaitan dengan pemilu hanya bisa didapat melalui wawancara dan 

dokumen sehingga kurang bisa melihat tanggapan audience. Untuk penelitian 

selanjutnya diharpkan dapat dipersiapkan waktu yang bisa efektif untuk 

mendaptkan data yang bisa diamati secara langsung, tidak hanya subjek 

penelitian, tapi juga lingkungan dimana subjek melakukan aktivitas. 

 Lokasi penelitian juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh 

peneliti, karena ini mneyangkut efisiensi penelitian. Bagaimana peneliti dapat 

menguasai medan penelitian serta dapat mempersiapkan kondisi fisik dan mental 

peneliti sehingga tidak terjadi penurunan semangat yag mengakibatkan penurunan 

kualitas penelitian yang dihasilkan. Dalam penelitian ini lokasi subjek penelitian 

yang saling berjauhan satu sama lain menjadi kendala bagi peneliti karena peneliti 

tidak cukup menguasai medan sehingga sering terjadi kelelahan setelah mencapai 

lokasi penelitian. 

 Secara akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar 

untuk penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif serta mendalam tentang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxxiii 

partisipasi perempuan dalam komunikasi politik baik di tingkat partai maupun 

tingkat pembuat kebijakan. 

 Perempuan diharapkan terus meningkatkan kemampuan diri untuk bisa 

aktif dalam politik, karena perempuan merupakan populasi besar di Indonesia 

yang harus diwakili keberadaannya dan diperjuangkan hak-haknya. Namun perlu 

juga dipertimbangkan untuk lebih memperhatikan partisipasi perempuan dalam 

politik tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga bagaimana membangun 

kualitas perempuan. 

 Pada akhirnya diharapkan ditingkat pembuat kebijakan, bahwa keberadaan 

perempuan dalam politik tidak hanya menjadi pelengkap, tapi benar-benar dapat 

membawa perubahan yang lebih baik dan munculnya kebijakan-kebijakan yang 

ramah perempuan. Kesadaran akan peran perempuan yang tidak bias gender dan 

kenyataan bahwa perempuan dan laki-laki adalah mitra kerja yang sinergis. 
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