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Abstract

The collapse ofthe New Order since May 1998 has opened the door for democratization In turn democratization
and influence of the international fora on women have facilitated the improvement of Indonesian women s role
and position in the public sphere The improvement is highlighted by the deconstruction of the New Order gender
ideology state ibuism as can be seen from the spread of the discourse ofwomen role in the public sphere and the
changing orientation of the Government Program from practical gender interest in the New Order to strategic
gender interest in the Reform Era However the conceptual and structural improvements face difficulty This is
because grass root society keeps negative stereotype on women Thisfact indicates that the efforts to raise women s
role and position in the public sphere is not only needed conceptual and structural reform but also cultural
reform of grass root society s perception on women
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No

Program

Orientasi Program
Era Reformasi

Orde Baru
1

Keluarga Berencana
KB

Perempuan menjadi sasaran

Sejak Pemerintahan Gus Dur dilancarkan

utama program penurunan

program peningkatan partisipasi KB untuk

jumlah penduduk dengan

laki laki

berbagai alat kontrasepsi

peserta KB meningkat dari 1 1 persen

Hasilnya partisipasi laki laki

pada tahun 1999 menjadi 1 8 persen pada
tahun 2000
2

Pembinaan

Perempuan diharapkan

Kesejahteraan

menjalankan Panca Darma

Kesejahteraan Keluarga

Keluarga

Wanita

PKK mulai mengubah doktrin istri

Dibentuk Tim Peningkatan

pendamping suami menjadi mitra
sejajar laki laki

PKK

PKK diubah menjadi Pemberdayaan

Peranan Wanita Tim P2W

Tim P2W diubah menjadi Tim

Pemberdayaan Peranan Wanita dengan

maksud mendorong kesadaran
perempuan untuk memberdayakan

keluar a dan aktif di mas arakat

Sumbr Diolah dari informasi dalam Khofifah Indar Parawansa
and Status

Institutional Building An Effort to Improve Indonesian Women s Role

dalam Women in Indonesia Gender Equity and Development Kathryn Robinson dan Sharon Bessell Ed

of Southeast Asian Studies 2002 Carla Bianpoen

The Family Welfare Movement A Blessing or A Burden

The Journey Continues Mayling Oey Gardiner dan Carla Bianpoen Ed

Singapura Institute

dalam Indonesian Women

Canberra The Australian National University Research School

of Pacific and Asian Studies 2000

zs

Z Carla Bianpoen

Women s Political Call

286

zz Lihat tulisan yang mengupas apik Suara Ibu Peduli dalam
tulisan Monika Swasti Winarnita Doxey Indonesian

Maxine

Molyneux

Emancipation

Mobilization

Women s Interests

Revolution in Nicaragua

Without

the State

Feminist Studies 11

and

no

2

Feminist Movement The Valued Role of Motherhood as

Summer 1985 232 33 Caroline Moser Gender Planning
in the Third World Meeting Practical and Strategic Needs

Strategically Used by the Voice of Concerned Mothers

dalam Gender and International Relations Rebecca Grant

Suara Ibu Peduli to Re Politicize the Indonesian Women s
Movement

64

paper belum diterbitkan

and Kathleen Newland

University Press 1991

Ed

89

90

Suffolk

Open

terpenuhi dengan mengikuti program KB dan

Selain itu latar belakang kepemimpinan

PKK Akan tetapi jenis pelayan seperti itu tidak

Khofifah sebagai perempuan aktivis di Muslimat

menyentuh

penyadaran

Nahdlatul Ulama menghasilkan kebijakan

gender dan belum membuka ruang negosiasi

progresif untuk perbaikan peran dan posisi

dalam pengarnbilan keputusan di dalam

perempuan Khofifah memprakarsai perubahan

keluarga Program tersebut lebih mencerminkan

nama dari Menteri Negara Peranan Wanita

kepentingan praktis gender karena hanya

menjadi Menteri Negara

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan

Perempuan

keterampilan tetapi tidak menyentuh hubungan

perempuan di dalam keluarga masyarakat dan
negara Meskipun Pemerintahan Gus Dur
berumur pendek tetapi produk hukum dan

aspek peningkatan

kekuasaan
Orientasi program tersebut mengalam

untuk

Pemberdayaan

memperbaiki

peran

perubahan signifikan pada masa Reformasi

perubahan institusional yang dirintisnya cukup

Sejak Pemerintahan Gus Dur progam KB mulai

menjadi landasan kuat untuk pelibatan peran

diarahkan untuk melibatkan laki laki

perempuan Indonesian di ranah publik

Ini

berdampak pada perbaikan posisi tawar
perempuan dan laki laki di dalam keluarga Jika

Perluasan Peran dan Posisi Perempuan

pada masa Orde Baru perempuan dijadikan

Kemajuan yang Tersendat

sasaran utama program KB

maka Reformasi

membuka ruang bagi perempuan untuk

Analisis terdahulu memperlihatkan telah

bernegosiasi dengan pasangannya Lebih jauh

terjadi gejala dekonstruksi ideologi gender Orde

dari itu perubahan orientasi PKK menyiratkan

Baru Dekonstruksi state ibuism menimbulkan

spirit penyadaran

posisi

efek turunan berupa meningkatnya tuntutan

mitra

kepada pemerintahan di Era Refomasi untuk
mengakomodasi perluasan peran dan posisi

gender

penghargaan

perempuan di dalam keluarga sebagai

yang bekonotasi aktif dan bukan
pendamping suami yang berkonotasi pasif Hal

sejajar

hubungan antara laki laki dan perempuan di

perempuan di ranah publik Pada titik ini paling
tidak terdapat dua produk hukum yang sangat
bernilai strategis yang dilahirkan pada masa

dalam keluarga Memahami perubahan ini maka

Reformasi

ini menandakan adanya perbaikan tatanan

tidak berlebihan j ika dikatakan bahwa program

Pertama peraturan menyangkut tindakan

program tersebut pada masa Reformasi telah

khusus sementara

mulai mencerminkan kepentingan strategis

menghadapi Pemilihan Umum 2004 yang

gender karena menciptakan tatanan dan struktur

dicantumkan dalam pasal 65 ayat 1 Undang

yang lebih berkeadilan gender antara laki laki

Undang Pemilihan Umum No 12 2003

dengan perempuan

Meskipun banyak kritik dialamatkan pada

affirmative action rule

Perubahan tersebut dimungkinkan karena

peraturan ini seperti pasal karet karena hanya

adanya komitmen gender yang kuat dari presiden

menghimbau atau tidak mewajibkan partai

pada masa Reformasi Abdurrahman Wahid dan

politik peserta pemilu untuk memperhatikan

Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri

keterwakilan perempuan 30 persen tetapi pasal

Negara Pemberdayaan Perempuan Gus Dur

ini merupakan kemajuan sangat berharga Tidak
saja karena dapat menjadi batu loncatan untuk

meskipun seorang laki laki tetapi ia memiliki
komitmen gender yang lebih jelas ketimbang
Megawati Soekarno Putri

Gus Dur bahkan

merespons hasil Konferensi Beijing dengan
mengeluarkan Undang Undang UU No 25
2000 tentang Program Pembangunan Nasional
Propenas
2000
2004 yang mendorong
keadilan gender dalam pembangunan

menuntut peraturan affirmative action yang lebih
kuat pada Pemilu 2009 tetapi juga menunjukkan
mulai diakomodasinya desakan perbaikan peran

perempuan dalam politik Menurut Gadis Arivia
tindakan affirmative action ini diharapkan dapat

menghilangkan sikap bias terhadap perernpuan

Hal ini

yang telah terbentuk di ranah privat yang

diikuti dengan mempernalkan kata gender di

ditularkan ke ranah publik dan meredefinisi

dalarn Garis Besar Haluan Negara

ruang publik yang dianggap tabu dan tidak cocok

GBHN

19992004 yang diimplementasikan dengan
mengeluarkan Instruksi Presiden No

bagi perempuan 2a

9 2000

tentang Pengarusutamaan Gender PUG dalam

Z Gadis Arivia Feminisme Sebuah Kata Hati Jakarta

pembangunan

Penerbit Buku Kompas 2006

289
65

Produk hukum yang kedua adalah
disahkannya Undang Undang No 23 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga KDRT yang disahkan pada tangga122

berpendapat bahwa laki laki lebih cerdas

September 2004

perempuan tidak cukup mampu layak dan
cakap berkiprah di politik tidak dapat dilepaskan
dari pengaruh ideology state ibuism Selama 32

Dengan disahkannya UU ini

memperlihatkan jaminan kepastian hukum

daripada perempuan 21

Stereotype yang masih melekat dalam
pandangan masyarakat kebanyakan bahwa

terhadap berbagai kasus KDRT Jika sebelumnya
kasus kasus KDRT dianggap sebagai urusan

tahun state ibuism telah menghegemoni pikiran

intern keluarga dan tidak tersentuh hukum kini

dan sikap masyarakat tentang standar normatif

pemerintah juga ikut bertanggung jawab dalam

perempuan Indonesia yaitu sebagai ibu dan istri

pencegahan KDRT

yang berkiprah di dalam keluarga tidak pantas

memberikan pelayanan

kepada korban selain memberlakukan ketentuan

berkiprah di ranah publik sebagai domain laki

pidana bagi para pelaku KDRT baik laki laki

laki

maupun perempuan Selain itu masyarakat juga

Kini meskipun atmosfer politik telah jauh

diharapkan lebih sadar tentang berbagai kasus

berbeda tetapi persepsi dan sikap masyarakat

KDRT

menghormati

peran

dan

posisi

kebanyakan masih belum beranjak dari pengaruh

perempuan yang rentan terhadap tindak

state ibuism sehingga belum dapat mempercayai

kekerasan di dalam rumah tangga dan tidak lagi

perempuan yang berkirapah di ranah publik

memandang perempuan sebagai objek tetapi

Akibatnya

atmosfer publik masih tetap

subjek yang berhak memperoleh perlinduangan

patriakhis

didominasi

hak haknya

tergambar dalam minimnya jumlah perempuan

Demokratisasi telah membuka peluang

laki laki

seperti

anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya lebih

dekonstruksi ideologi gender Orde Baru dan

kurang 11 persen sebagai has iI Pemilu 2004

membawa perbaikan hukum yang mendukung

Hal ini sejalan dengan pengamatan Julia 1

kiprah peretnpuan di ranah publik Akan tetapi

Suryakusuma

kemajuan positif ini belum didukung oleh

It is apparent that attitudes in the newly free
environment ofthe transitionfrom authoritarian
rule are still heavily influenced by Indonesia s

masyarakat kebanyakan baik laki laki maupun
perempuan

yang masih mempertahankan

stereotype negatif terhadap perempuan Hal ini
dapat dilihat dalam survei yang dilakukan
LP3ES beberapa bulan menjelang Pemilihan
Umum tahun 2004

male dominated political culture

21

Kesimpulan

Survei LP3ES pada bulan
Demokratisasi

Maret 2004 menunjukkan bahwa hanya 6 persen

dan

pengaruh

per

pemilih yang cenderung akan memilih calon
legislatif perempuan dibandingkan dengan 30

kembangan internasional tentang masalah

persen pemilih yang cenderung memilih calon
legislatif laki laki sementara 60 persen

dekonstruksi ideologi gender Orde Baru Embrio

menyatakan jenis kelamin tidak menjadi

perkembangan wacana perluasana peran dan

masalah zs

posisi perempuan Indonesia di ranah publik sejak

perempuan

awal

telah memfasilitasi terjadinya

dekonstruksi

dapat

terlihat

dari

Bahkan survei terakhir LP3 ES pada bulan

pertengahan tahun 90 an dan diadopsinya

Juni 2004 menunjukkan bahwa hanya 3 persen

perspektif gender dalam Pemerintahan Gus Dur

pemilih yang cenderung akan memilih calon
kandidat perempuan sementara 35 persen

pada masa Reformasi

Pada gilirannya wacana

ini mengemuka dalam bentuk aksi untuk

cenderung memilih kandidat laki laki Sebanyak
55 persen pemilih berpendapat bahwa laki laki
lebih tegas dalam pengambilan keputusan

24

persen berpendapat bahwa laki laki lebih dapat
diterima dalam politik sementara itu 8 persen

26 LP3ES

Rakyat
Pemilu 2004 Laporan Survei tentang
Persepsi Masyarakat terhadap Pemilu 2004
http
www 1123es or id diakses 2 7 2004

27Ani Soetjipto

Analisis Perolehan Suara Perempuan

dalam Pemilu Legislatif 2004

http www menegpp go id

cei local show db cpi 1087552701
z

LP3ES

Laporan Survai tentang Popularitas Partai
Menjelang Pemilu 2004 http www lp3es or id diakses
2 7 2004

061

28 Julia 1

Suryakusuma Sex

Anthology of Writings 1979
Publishing 2004 hal 156

diakses 7 10 2004

Power and Nation

An

2003 Jakarta Metafor

menumbangkan image tradisional perempuan

Australian National University Research

versi Orde Baru yang pasif dan apolitik

School of Pacific and Asian Studies

sebagaimana direpresentasikan oleh Suara Ibu
Peduli

SIP

Dekonstruksi juga terlihat pada

Doxey Monika Swasti Winarnita

ranah struktural dengan adanya perubahan

Motherhood as Strategically Used by

orientasi program KB dan PKK dari kepentingan

the Voice of Concerned Mothers

praktis gender pada masa Orde Baru menjadi

Suara

Ibu Peduli to Re Politicize the Indonesian

kepentingan strategis gender pada masa

Women s Movement

Reformasi

diterbitkan

Tetapi sayangnya perkembangan positif itu

Indonesian

Feminist Movement The Valued Role of

Dzuhayatin Siti Ruhaini 2005

makalah belum

Wacana Perempuan

ternyata belum didukung oleh persepsi dan sikap

Dalam Muhammadiyah

masyarakat kebanyakan

edisi spesial Muktamar Muhammadiyah

perempuan

baik laki laki maupun

ke 45

2005

hal 52

Wardah

1995

Feminisme

yang masih mempertahankan

stereotype negatif terhadap perempuan Ruang

Hafidz

publik masih belum bergeser dari warna
partriakis

Kecenderungan

ini

Pemikiran Islam
Wardah Hafidz

juga

3

mengindikasikan adanya kesenjangan di tingkat
atas dan bawah

yaitu antara perkembangan

Media Inovasi

1995

hal

3
Agenda Baru

wawancara dengan
Ulumul Qur an 6 no

113
Nation

Hatley Barbara 1997

Tradition

and

wacana peran dan posisi perempuan di ranah

Constructions of the Feminine in Modern

publik yang dibarengi program yang berorientasi
strategis gender dengan persepsi dan sikap
masyarakat kebanyakan yang belum dapat

Indonesian Literature
Indonesia

Schiller

Amerika Serikat

Ohio

Studies

menciptakan situasi dan suasana yang

KOWANI Kongres Wanita Indonesia

1978 Sejarah

Setengah Abad Pergerakan

perempuan di ranah publik di Era Reformasi

Wanita

Indonesia Jakarta Balai Pustaka

sekalipun memerlukan tidak hanya perubahan

struktur dan tatanan tetapi juga kultur dan

Ed

University the Centre for International

Ini mengindikasikan bahwa upaya

rnendukung perluasan peran dan posisi

Political

Culture Jim Schiller dan Barbara Martin

menerima perluasan peran perempuan di ranah
publik

Dalam Imagining

Cultural Politics

LP3ES 2004

Laporan Survei tentang Popularitas
Partai Menjelang Pemilu 2004 http

persepsi masyarakat yang sensitif gender

www lp3es or id diakses 2 Juli 2004
LP3ES

Jakarta Penerbit Buku Kompas

Beijing Platform for Action Tanpa tahun

Molyneux
Fourth

State

Action http www un org womenwatch
daw beijing platform plat l htm concern

hal 232

The Family Welfare
Movement A Blessing or A Burden
Dalam Indonesian Women The Journey
Continues Mayling Oey Gardiner dan
Ed

Canberra

The

Australian National University Research
School of Pacific and Asian Studies
Carla

2000

Women s Interests

the

and Revolution in Nicaragua

Feminist Studies 11 no 2 Summer 1985
233

Gender Planning in the Third

World Meeting Practical and Strategic
Needs

Dalam Gender and International

Relations
Newland

Rebecca Grant dan Kathleen
Ed

Suffolk Open University

Press

Nieuwenhuis

Madelon

Priyayization

Women s Political Call

http

Mobilization Without

1985

Moser Caroline 1991

2000

Carla Bianpoen

Bianpoen

Maxine

Emancipation

World Conference on Women Platform for

diakses 14 10 2004

2004

Pemilu

www lp3es or id diakses 2 Juli 2004

Arivia Gadis 2006 Feminisme Sebuah Kata Hati

Carla

Laporan

Survei tentang Persepsi Masyarakat
terhadap

Bianpoen

Pemilu 2004

Rakyat

2004

Daftar Pustaka

D

1987

Ibuism And

Path to Power

Indonesian Women in Focus

Dalam

Past And

Dalam Indonesian Women The Journey
Continues Mayling Oey Gardiner dan

Present Notions ElsbethLocher Scholten

Carla Bianpoen

Foris Publications

Ed

Canberra

The

dan Anke Niehof Eds

The Netherlands

67

Parawansa

Institutional

Khofifah Indar 2002

Building An Effort to Improve Indonesian
Women s Role and Status
in

Indonesia

Schwarz Adam 2004 A Nation in Waiting
Indonesia s Search for Stability Genting

Dalam Women

Gender

Equity and

Development

Kathryn Robinson dan

Sharon Bessell

Ed

Lane Singapura Talisman
Soetjipto

Singapura Institute

Dalam Love

Sex and

Women in Southeast Asia Susan

Blackburn

Ed

Victoria

Australia

Monash University Press
Robinson

Kathryn

2001

Dalam

Women in Asia Tradition Modernity and
Globalisation Louise Edwards dan Mina
Ed

NSW Australia Allen and

Unwin

Robinson

Kathryn

2004

Islam

Gender

and

Dalam Islamic

Perspectives on the New Millennium

Virginia Hooker dan Amin Saikal Eds
Studies

Sullivan

Norma

Gender and Politics in

1991

Indonesia

Dalam Why Gender Matters

in Southeast Asian Politics Maila Stivens

Australia Centre of Southeast Asian

Studies Monash University Aristoc Press
Suryakusuma Julia I 1996
in

New

Order

Indonesia

Dalam

Fantasizing the Feminine in Indonesia
Laurie J

Sears

Ed

Durham and

Institute of Southeast Asian

Suryakusuma Julia I 2004 Sex Power and Nation

An Anthology of Writings 1979 2003
Jakarta Metafor Publishing

Yuval Davis Nira Tanpa tahun
and Nation

Theorizing Gender

tidak ada informasi penerbit

dan tahun terbit

68

The State and Sexuality

London Duke University Press

Politics in Indonesia

Singapura

diakses

7 Oktober 2004

Ed

Indonesian Women

from Orde Baru to Reformasi

Roces

Analisis Perolehan Suara

local show db cgi 1087552701

Gender Islam and Culture

in Indonesia

Power

2004

Perempuan dalam Pemilu Legislatif
2004
http www menegpp go id cgi

of Southeast Asian Studies

Robinson Kathryn 2001

Ani

hal 22

25

