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Abstract 

After the 1999 reform, women political movement started to rise again, some of the agenda is 
provided for example by encouraging the participants of the election to pay more attention to 
the interests of women and encouraging women's involvement in the political and legislative 
institutions. Increased involvement and participation of women participating in politics in public 
areas is one thing that should be appreciated, however there are many people have opinion that 
the involvement and role of women in politics as a member of the legislative institution not truly 
representations of women because women are just as heir to a political dynasty which was 
hereditary in the family. In addition there is also a presumption that the role of women is just as 
puppet, which was under the shadow of men. Based on that background, the research is 
specifically will address the issue among other things, first what is the role of women in the 
legislative institution as long as it is completely in accordance with their autonomy and liberty?. 
Second, how did the political philosophy of Hannah Arendt reviewing and critiquing the role of 
women in the legislative institution?. This research is the study of library material from the 
books, magazines, journals and the internet. All of which were carried out to determine the role 
and position of women in the legislative institution. Analytical methods used are mainly 
philosophical hermeneutics, comparisons of and reflection on discription to get a holistic and 
comprehensive view of the role of women in the legislative institution as well as critiquing the 
role through the perspective of political philosophy of Hannah Arendt. The purpose of this 
research will explore the specific role and position of women in the legislative institution as 
well as critiquing the role as well as providing criticism and suggestions based on the political 
philosophy of Hannah Arendt. 
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A.  PENDAHULUAN 

Dan kamu, kamu wanita Indonesia,-achirnja nasibmu adalah di tangan kamu 
sendiri. Saja memberi peringatan kepada kaum laki-laki itu untuk memberi 
kejakinan kepada mereka tentang hargamu dalam perdjoangan, tetapi kamu 
sendiri harus mendjadi sadar, kamu sendiri harus terdjun mutlak dalam 
perdjoangan ( Soekarno, 1963:320) 

Berbicara mengenai perjuangan perempuan, sejak tahun 1947 Soekarno telah 
menuliskan pesan bahwa perjuangan perempuan sesungguhnya harus dilakukan oleh 
perempuan sendiri dan dengan kesadaran sendiri. Apa yang dituliskan dalam buku 
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Sarinah tersebut, dengan jelas menyebutkan bahwa perempuan sendiri harus sadar untuk 
terjun dalam perjuangan. Kesadaran perempuan Indonesia untuk berjuang bukanlah 
sesuatu yang baru. Sejak masa pendudukan Belanda perempuan Indonesia sudah ikut 
bergerak dan maju serta memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perjuangan 
kemerdekaan Indonesia.  

Organisasi perempuan telah banyak berdiri jauh sebelum kemerdekaan, seperti 
Poetri Mardika yang dibentuk di Jakarta tahun 1912, Keradjinan Amai Setia yang 
didirikan di Padang tahun 1914, Pawiyatan Wanito yang didirikan di Magelang tahun 
1915, Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun (PIKAT), yang didirikan di Manado tahun 
1917, Aisyiyah sebagai organisasi pendamping Muhammadiyah yang didirikan di 
Yogyakarta tahun 1917, Poeteri Boedi Sedjati didirikan di Surabaya tahun 1919 
(Sjarifudin, 2009, 30).  

Peran perempuan pada masa penjajahan Belanda semakin terlihat diantaranya 
ketika pertama kali perempuan Indonesia menyatakan menentang keputusan pemerintah 
Hindia Belanda yang memilih seorang perempuan Belanda sebagai wakil perempuan 
Indonesia anggota Volksraad tahun 1935. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelecehan, 
bagaimana mungkin seorang perempuan Belanda menjadi wakil perempuan Indonesia 
di parlemen. (De Stuers, 2008 :141). Setelah Indonesia merdeka, perjuangan perempuan 
melalui partai politik semakin kentara, salah satu organisasi perempuan yang bersuara 
keras membela hak-hak perempuan dan anak-anak pada jamannya adalah Gerwani 
(Gerakan Wanita Indonesia). Organisasi ini secara eksplisit bergerak di medan 
feminisme serta mendukung politik Soekarno yakni anti neokolonialisme dan 
imperialisme (Eleonora, 1999: xxix). Oleh beberapa kalangan, organisasi Gerwani 
dianggap sebagai organisasi perempuan yang berpikiran maju, dianggap cukup kuat dan 
tangguh dengan anggota tidak kurang satu juta orang (Arivia, 2006:32).  

Seiring dengan perubahan politik di Indonesia, kemunculan Orde Baru 
membawa perubahan pola pergerakan organisasi perempuan di Indonesia. Gerwani 
mendapatkan stigma buruk dan haram untuk diucapkan, karena dianggap mempunyai 
hubungan langsung dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang merupakan partai 
terlarang. Inilah awal kemunduran organisasi perempuan serta peran perempuan di 
ranah politik di Indonesia. Pada masa ini, organisasi perempuan tidak lagi mempunyai 
fungsi penting, karena organisasi yang tumbuh dan berkembang hanyalah organisasi 
para istri yang lekat dengan posisi suami dan hanya mengurus masalah domestik, seperti 
Dharma Wanita, Persit Kartika Candra. Bagaimanakah pada akhirnya gerakan 
perempuan di Indonesia, apakah perempuan sudah berpolitik dengan benar sesuai 
dengan kodrat manusia sebagai zoon politicon seperti dikemukakan Aristoteles (Haleh, 
1996 : 73). 

Pasca reformasi tahun 1999, gerakan politik perempuan mulai bangkit lagi, 
terutama untuk melakukan penyadaran perempuan untuk kembali berpartisipasi dalam 
politik. Beberapa agenda yang diusung misalnya dengan mendorong partai peserta 
pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan serta mendorong 
keterlibatan perempuan lebih banyak dalam partai politik dan lembaga legislatif. 
Perjuangan politik yang dilakukan gerakan perempuan ini ternyata membuahkan hasil 
dengan lahirnya dua undang-undang di bidang politik, yaitu Undang-Undang 31 tahun 
2002 tentang Parpol dan Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang keharusan partai 
politik untuk memasukkan 30% perempuan ke dalam daftar calon legislatifnya 
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(Sjarifudin, 2009:34). Pemberlakuan undang-undang ini memperlihatkan bahwa angka 
prosentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif mencapai 18% dari seluruh 
keanggotaan DPR RI yang berjumlah 560 orang. (Sjarifudin, 2009:35). Fakta tersebut 
merupakan satu hal yang membanggakan, sebagai bukti bahwa eksistensi perempuan di 
ranah publik dan terlibat masalah politik sudah diakui dan difasilitasi oleh negara. 

Salah satu filsuf yang banyak mengangkat peran dan keterlibatan manusia 
berpolitik di ruang publik adalah Hannah Arendt. Sebagai seorang neomarxis, 
pemikiran Arendt sedikit banyak dipengaruhi oleh Marx, mulai dari konsep kerja, 
tindakan, pembagian wilayah publik, privat hingga teorinya tentang alienasi.  

Hannah Arendt adalah anak modernisme yang banyak menelorkan pemikiran 
yang dianggap kontroversial di jamannya, seperti konsep sejarah totalitarianisme dan 
banalitas kejahatan. Banyak pemikir yang mempertanyakan apakah Hannah Arendt 
seorang feminis?. Hannah Arendt tidak pernah menulis dan memaparkan konsepnya 
tentang perempuan secara sistematis dan eksplisit, namun demikian berdasar karya-
karyanya yang berserak, kuliah yang diberikan kepada murid-murid setianya, serta 
beberapa gagasan yang dinilai sangat feminin dapatlah disimpulkan pemikirannya 
tentang peran dan posisi perempuan. Sebagai seorang perempuan Yahudi, Arendt 
mengalami langsung diskriminasi dan kekejaman yang dilakukan oleh Nazi, bukan 
hanya karena dia Yahudi, tetapi karena dia juga perempuan. (Cutting, 1993:35-54). 
Jenis kelamin perempuan dan kebangsaan Yahudi yang dimiliki, sedikit banyak telah 
berpengaruh terhadap pemikiran Arendt mengenai perempuan dan gerakan feminisme, 
namun pandangan dan pemikiran tersebut tidak diungkapkan secara langsung. Melalui 
penelitian ini akan dicoba diangkat dan dikonstruksikan pemikiran Hannah Arendt 
mengenai perempuan, sekaligus untuk memberikan argumentasi ilmiah bahwa Hannah 
Arendt memiliki pandangan yang pro terhadap feminisme.   

Sepanjang sejarah filsafat barat, keberadaan filsuf perempuan yang menggeluti 
filsafat politik dapat dikatakan sangat sedikit. Di antara nama yang muncul di 
permukaan adalah nama Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor dan Hannah Arendt. 
Berbeda dengan dua nama sebelumnya, nama Hannah Arendt, bukan hanya berbicara 
mengenai filsafat politik, tetapi mengalami langsung terjun dalam politik itu sendiri 
(Hardiman, 2002:4). 

Sebagai konsekuensi keterlibatannya dalam politik praktis, Hannah Arendt tidak 
pernah memaparkan ide-ide besar seperti halnya yang ada dalam teori besar filsafat 
politik seperti  keadilan, kebebasan, konsep negara, demokrasi dan sejenisnya. Arendt 
berangkat dari pengalaman kongkret sehari-hari  Hal ini sesuai dengan slogan yang 
sering diungkapkan kaum fenomenologi Zu den sachen selbst, kembalilah kepada 
benda-benda itu sendiri (Nugroho, 2009: 12), oleh karena itu tulisan Arendt mengenai 
Asal Usul Totaliterisme dan Banalitas Kejahatan merupakan hasil perenungan, 
pengalaman hidupnya dibawah rezim anti-Semitisme dan diktator Nazi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini secara spesifik akan 
menjawab persoalan antara lain, pertama apakah peran perempuan dalam lembaga 
legislatif selama ini sudah benar-benar sesuai dengan otonomi dan kebebasan 
perempuan?. Kedua, bagaimanakah filsafat politik Hannah Arendt meninjau dan 
mengkritisi peran perempuan dalam lembaga legislatif tersebut?.  
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B.  PEMBAHASAN  

1.  Biografi Singkat Hannah Arendt 

Hannah Arendt lahir di Hanover Jerman, 14 Oktober 1906, sebagai anak tunggal 
keluarga Yahudi sekuler. Pada tahun 1922-1923, Arendt memulai studinya di bidang 
teologi Kristen di Univewrsitas Berlin. Pada tahun berikutnya ia masuk ke Universitas 
Mamburg untuk belajar filsafat dan bertemu dengan Martin Heidegger. Hubungan 
Arendt dan Heidegger akhirnya menjadi lebih dari sekedar mahasiswa dan dosen. 
Hubungan mereka banyak mempengaruhi Arendt baik secara kognitif maupun afektif. 
Pikiran-pikiran Heidegger sedikit banyak berpengaruh besar pada pemikiran Arendt 
selanjutnya. 

Pada tahun 1925, ketika Arendt bergabung dengan organisasi Zionis dan 
menentang anti semitisme, Heidegger justru bergabung dengan Nazi. Ketika Heidegger 
menjadi rector di Albert-Ludwigs di Freiburg, Heidegger sempat menolak mahasiswa 
Yahudi untuk ikut dalam seminar-seminarnya, menolak berbicara dengan kolega dosen 
Yahudi, bahkan menolak mahasiswa Yahudi masuk program doctoral. Tindakan 
Heidegger yang paling ditentang Arendt adalah mengusir semua professor Yahudi dari 
kampus termasuk gurunya sendiri, Edmund Husserl.  

Akhirnya Arendt memutuskan untuk pindah ke Heidelberg dan belajar kepada 
Karl Jaspers, filsuf eksistensialis dan sahabat Heidegger. Pengaruh pemikian Jaspers 
terhadap pemikiran Hannah Arendt juga sangat besar, terutama dalam pandangannya 
mengenali eksistensi. 

Pada tahun 1929 Arendt bertemu dengan Gunther Stern, seorang filsuf muda 
Yahudi dan akhirnya mereka menikah. Pada tahun 1933, untuk menghindari kejaran 
nazi, Arendt melarikan diri ke Praha, Genewa dan Paris. Selama 18 tahun. Arendt 
menjadi manusia tanpa kewarganegaraan. Di Paris, Arendt bertemu dengan Heinrich 
Blucher, seorang komunis, ketika sama-sama menjadi pengungsi. Setelah masing-
masing bercerai, kedua orang ini akhirnya menikah pada tahun 1940.  

Invasi Nazi Jerman  ke Paris menyebabkan Arendt sempat ditawan, dan akhirnya 
dilepaskan kembali. Akhirnya Arendt  bersama ibu dan suaminya berimigrasi ke New 
York, Amerika Serikat dan ia bekerja sebagai dosen dan wartawan.Setelah bertahun-
tahun hidup tanpa kewarganegaraan maka pada tahun 1951, Arendt mendapatkan 
kewarganegaraan Amerika bersamaaan dengan terbitnya tulisan pertamanya The Origin 
of Totalitarianism. 

2.  Pokok-Pokok Pemikiran Hannah Arendt. 

a).  Vita Contemplativa dan Vita Activa 

Dalam buku Human Condition, Arendt  menyatakan bahwa tradisi filsafat Barat 
selama ini terlalu sibuk dengan kehidupan kontemplasi dan hanya bergulat dengan 
masalah esensi (vita contemplativa), sehingga mendevaluasi dunia aksi (vita activa). 
Biang utamanya adalah Plato, dengan ajaran metafisikanya telah mensubordinasi 
tindakan dan dunia inderawi ke dalam dunia ide-ide yang abadi Plato menggambarkan 
dunia manusia sebagai bayangan dan kegelapan, dan menginstruksikan kepada mereka 
yang mendambakan kebenaran untuk berpaling dari hal-hal duniawi untuk medapatkan 
“langit bersih yang penuh dengan ide-ide abadi” (Arendt, 1958:14-16). Sebagai akibat 
pemikiran filsafat Barat inilah, maka kebebasan manusia menjadi terampas, karena 
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manusia tidak lagi bebas untuk melakukan tindakan (action). Manusia hanya 
memikirkan ide-ide abadi, dibebaskan dari tanggung jawab besar yang seharusnya 
dipikul. 

Dalam uraiannya mengenai vita activa, Arendt membedakan antara tiga aktivitas 
fundamental manusia yaitu kerja (labor), karya (work) dan tindakan (action) (Arendt, 
1958: 9-18).  
1). Kerja (labor), diartikan sebagai cara manusia melakukan kegiatan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan setiap hari, seperti makan, minum dan kegiatan lain yang 
berhubungan dengan aktivitas biologis yang diperlukan bagi eksistensi manusia. 
Kerja dicirikan dengan sifatnya yang tidak pernah berakhir, hasilnya cepat 
dikonsumsi dan selalu diperbarui karena menunjang kehidupan manusia. Berdasar 
inilah maka manusia disebut animal laborans. Oleh karena kerja ini merupakan 
sebuah keniscayaan, maka manusia sebagai pekerja itu ekvivalen dengan budak. 
Pengaruh Aristoteles terlihat dalam uraian Arendt selanjutnya, yaitu mengenai 
pembedaan antara wilayah oikos (rumah tangga) dengan polis (publik). Arednt 
berpendapat bahwa masalah kerja, ekonomi dan sejenisnya lebih tepat masuk dalam 
wilayah pertama yaitu oikos. Masuknya kerja (labour) dalam wilayah publik, 
akhirnya menghancurkan politik, karena memasukkan masalah yang hanya 
kebutuhan hewani ke ranah publik (Arendt, 1958:79).  

2). Karya (work), merupakan aktivitas produktif, dalam arti bahwa karya dilakukan 
untuk mencapai tujuan material. Karya, melintasi dunia alamiah dengan membentuk 
dan mentransformasikannya sesuai dengan rencana kebutuhan manusia. Karya juga 
memproduksi sesuatu yang berguna bukan hanya bagi diri pribadi, tetapi juga untuk 
orang lain. Melalui karya manusia mulai memperoleh arti bagi hidupnya dengan 
menciptakan objek dan menguasai alam. Pada tingkatan ini, manusia sudah menjadi 
homo faber, makhluk produktif yang menciptakan sesuatu yg baru dengan 
ciptaannya.(Arendt, 1958:138). 

3). Tindakan (action). Yaitu  ketika manusia mulai melepaskan diri dari sekedar 
memenuhi kebutuhan biologis dan memproduksi. Tindakan juga merupakan 
aktivitas produktif, tetapi bukan dalam hal material. Tindakan, adalah apa yang 
dilakukan manusia ketika berkomunikasi dengan manusia lain, ada bersama manusia 
lain (Mitdasein). Tindakan (action), merupakan satu-satunya kegiatan manusia yang 
menghubungkan secara langsung dengan manusia lain tanpa perantara objek 
maupun materi (Arendt, 1958:41-42). Manusia menjadi subjek yang bertanggung 
jawab menjalankan kebebasannya untuk mengatur dan mengendalikan dunia. Dalam 
karyanya yang lain yaitu On Violence, Arendt mengemukakan bahwa yang 
menjadikan manusia sebagai makhluk politik adalah kemampuan tindakannya 
(action), yaitu kemampuan yang memungkinkan berkumpul bersama, mengejar 
tujuan hidup bersama, bertindak bersama (Arendt, 1972: 116). Berbeda dengan 
aktivitas kerja dan karya, tindakan politis memungkinkan manusia untuk bertemu 
dan berkomunikasi dengan manusia lain. Menurut Arendt, tindakan (action) 
memiliki suatu hubungan yang khusus dengan keberadaan-bersama-dengan-yang-
lain. Inilah yang menentukan eksistensi manusia. Oleh karena berhubungan dengan 
orang lain, maka eksistensi manusia ini selalu mengandaikan adanya komunitas dan 
bersifat publik.. Arendt menggunakan istilah Aristoteles mengenai zoon politikon  
(manusia politis yang hidup dalam polis), yang berarti keberadaan manusia sebagai 
keberadaan bersama dalam komunikasi yang bebas kepentingan, paksaan dan 
kekerasan (Arendt, 1958:23). Di dalam polis (dalam hal ini ruang publik), manusia 
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mewujudkan kemanusiaannya secara sungguh-sungguh, karena sebagai individu 
dapat merealisasikan siapa dirinya dalam komunikasi dengan orang lain dengan 
bebas. Melalui polis, manusia terlepas dari keterasingan dirinya (misalnya hanya 
terus menerus berkutat dengan kebutuhan biologis dalam ranah privat), keterasingan 
dengan sesama manusia (karena mengandaikan hubungan dengan manusia lain 
dalam taraf material).  

b).  Kebebasan 

Puncak dari Human condition menurut Arendt adalah tindakan (action), dengan 
ditandai adanya kebebasan. Menurut Arendt, kebebasan secara hakiki bersifat sosial, 
artinya pengertian kita tentang kebebasan atau ketidakbebasan pertama-tama muncul 
ketika kita bersama dengan manusia lain, yaitu dalam pergaulan dengan orang lain. 
Bukan ketika kita sendiri dalam ruang privat dan lebih bersifat  kontemplatif. Pemikiran 
Arendt banyak dipengaruhi oleh Agustinus, terutama pemikiran Agustinus mengenai 
action as beginning. Bertindak dalam pengertian paling umum berarti mengambil 
inisiatif untuk memulai, mengatur untuk menggerakkan sesuatu. Jadi manusia 
mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan. Dengan kata lain, manusia bebas karena 
dia merupakan suatu awal (Benyamin, 2009:63). 

Ketika manusia sudah berinisiatif untuk melakukan tindakan tertentu maka hasil 
dari tindakan tersebut pada dasarnya tidak dapat diramalkan (unpredictable). Dengan 
demikian, kapasitas tindakan untuk memulai sesuatu yang baru, tidak terantisipasi, tidak 
diharapkan dan tidak dapat dikondisikan oleh hukum sebab akibat.  Hal ini juga 
berimbas pada hasil suatu tindakan yang tidak dapat dikembalikan pada titik awal. 
Inilah yang memperkuat tesis bahwa ungkapan kebebasan yaitu adanya otonomisasi 
individu.  

Politik merupakan aktivitas orang-orang yang bebas dan setara yang 
berkomunikasi satu dengan yang lain. Oleh karena itu tindakan politis mengandaikan 
penolakan terhadap segala bentuk penguasaan dan dominasi (Arendt, 1958:25). 
Tindakan politik merupakan aktivitas langsung, tanpa perantara antara manusia satu 
dengan manusia lain. Hal ini terkait dengan kondisi plural manusia, yaitu ketika yang 
hidup di di dunia ini bukanlah Manusia (dengan huruf besar dan seorang diri) tetapi 
manusia-manusia yang bersama-sama tinggal di bumi (Arendt, 1958: 8-9).  

Tindakan politik yang dilakukan manusia merupakan ungkapan kemajemukan, 
karena ketika manusia dengan berbagai keunikan yang dimiliki bebas melakukan proses 
tawar menawar, persetujuan, penolakan, yang semua itu dilakukan di ruang publik lewat 
komunikasi verbal, diskursus kerja sama atau oposisi. Maka bagi Arendt, yang menjadi 
ukuran keberhasilan manusia berpolitik adalah kebebasan dan solidaritas. 

c).  Kekuasaan 

Bagi Arendt, kekuasaan bukanlah sebuah sarana untuk mencapai tujuan lain di 
luar dirinya, melainkan untuk melindungi praxis (tindakan dan komunikasi) warga 
negara yang bebas dan sama. Fenomena dasar kekuasaan bukanlah penginstrumen-
talisasian keinginan atau kehendak orang lain untuk maksud-maksud tertentu, 
melainkan pembentukan kehendak bersama dalam bentuk komunikasi yang diarahkan 
untuk mencapai kesepakatan (Rikardus, 2002:72).  

Manifestasi kekuasaan tampak pada tatanan-tatanan yang melindungki 
kebebasan politik yang resisten terhadap kekuatan-kekuatan yang mengancam 
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kebebasan politik baik dari dalam maupun dari luar. Sebagai contoh, sebuah rezim 
otoriter, sesungguhnya tidak pernah memiliki kekuasaan dalam arti sesungguhnya. Hal 
ini disebabkan tidak ada tindakan komunikatif yang bersama-sama dan secara bebas 
dilakukan oleh semua komponen negara. 

C.  ANALISIS 

Peran dan keikutsertaan perempuan pada lembaga eksekutif dewasa ini, 
merupakan satu hal yang membanggakan. Hal ini terutama, setelah disahkannya UU no 
10 tahun 2008 mengenai aturan suara terbanyak terhadap keterwakilan perempuan pada 
lembaga legislatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Periode Perempuan Laki-laki 

1955 - 1956 17 (6,3%) 272 (93,7%) 
Konstituante 1956 - 1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 

1971 – 1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 
1977 – 1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 
1982 – 1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 
1987 – 1992 65 (13%) 500 (87%) 
1992 – 1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 
1997 – 1999 54 (10,8%) 500  (89,2%) 
1999 – 2004 46 (9%) 500 (91%) 
2004 – 2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 
2009 – 2014 101(18,10%) 459 (82,00%) 

 (Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2001). 
 

Peningkatan keterlibatan dan peran serta perempuan berpolitik di lembaga 
legislatif tersebut merupakan satu hal yang patut diapresiasi, namun demikian terdapat 
beberapa pertanyaan yang diajukan banyak pihak berkaitan dengan peran perempuan 
dalam berpolitik, antara lain : 
1). Apakah lebih baik menempatkan sedikit perempuan pada posisi pengambilan 

keputusan namun mempunyai kapasitas dan kepekaan daripada menempatkan lebih 
banyak perempuan tetapi tidak mampu mengakomodasi kepentingan perempuan? 
(Soetjipto, 2006:107) 

2). Apakah keterlibatan dan peran perempuan dalam politik misalnya sebagai anggota 
legislatif, benar-benar merupakan representasi perempuan ataukah hanya karena 
sang suami sudah terlebih dahulu menjadi anggota legislatif atau bahkan hanya 
karena sebagai pewaris dinasti politik yang diwariskan secara turun temurun dalam 
keluarga. Dalam kasus ini misalnya terpilihnya Lily Wahid (adik Abdurrahman 
Wahid), Puan Maharani (anak Megawati), dan Yenny Wahid (anak Abdurrahman 
Wahid) (Subono,2006:82).  

Dalam pandangan Hannah Arendt, masalah kuantitas bukanlah masalah penting, 
yang penting adalah tindakan politik apakah yang dapat dilakukan dalam posisi itu. Jika 
jumlah banyak, namun yang dilakukan masih sebatas kerja (labour) dan karya (work), 
hal ini tidak akan mencapai Human Condition, yaitu ketika sebuah tindakan merupakan 
aktivitas produktif, bukan dalam hal material (uang saja), tetapi termasuk 
memperjuangkan nasib sesame, demi sebuah kesetaraan.  
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Selanjutnya terkait posisi perempuan dalam lembaga legislatif yang hanya 
merupakan pewaris dinasti politik, hal ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja. Fakta 
membuktikan bahwa mereka terpilih karena ada nama besar laki-laki di belakang 
mereka. Dengan demikian perempuan-perempuan tersebut memiliki tugas berat untuk 
menunjukkan kepada konstituen bahwa mereka mampu dan bisa membawa amanat 
yang dipercayakan kepada mereka. 

Terlepas dari berbagai keraguan dan pertanyaan menyangkut kapabilitas 
perempuan untuk berpolitik, apapun bentuk keterlibatan perempuan berpolitik di 
wilayah publik merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut disebabkan beberapa hal, 
pertama, ketika perempuan terlibat di wilayah publik maka perempuan akan dapat 
menyuarakan suara kaumnya. Artinya, kedudukan perempuan di senat dan dewan 
merupakan wakil perempuan, sehingga akan menyuarakan suara perempuan. Misalnya 
kasus kebijakan anggaran dan pengawasan yang tidak responsif gender, mengakibatkan 
terabaikannya kepentingan perempuan, oleh karena itu kemiskinan di Indonesia sering 
digambarkan berwajah perempuan (Sjarifudin, 2009:36). Kedua, perempuan akan 
mengusung berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah dan dunia 
perempuan itu sendiri, yang selama ini sulit untuk disuarakan oleh laki-laki. Sebagai 
contoh terkait kasus aborsi, hanya mungkin disuarakan oleh perempuan, karena 
perempuan yang mengalami sendiri, proses kehamilan hingga melahirkan sehingga 
perlu perhatian khusus terhadap masalah aborsi. Contoh lain adalah masalah perjuangan 
membela TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang ada di luar negeri yang mengalami 
penyiksaan hingga pemerkosaan, hal ini hanya mungkin dilakukan dengan sungguh-
sungguh jika yang menyuarakan adalah perempuan, karena perempuan tidak hanya 
mampu bersimpati tetapi juga berempati.  

Berbicara mengenai kebebasan perempuan dalam berpolitik, apakah perempuan 
sudah benar-benar bebas untuk berpolitik sesuai dengan harapan dan keinginan pribadi, 
mengingat beberapa fakta yang ada selama ini, pertama, perempuan dalam berpolitik 
masih jarang berada dalam posisi pengambil keputusan, misalnya sebagai ketua faksi 
pada lembaga legislatif atau bahkan ketua dewan legislatif. Kedua, dalam wilayah 
politik, perempuan cenderung ”mengalah” untuk tidak menonjolkan diri di lingkup 
perkumpulan laki-laki. Ketiga, perempuan cenderung memisahkan diri diri dari 
perkumpulan laki-laki dan memutuskan untuk membuat perkumpulan sendiri, dengan 
anggota perempuan (Masruchah, 2009: 113). Ketiga fakta tersebut di atas 
memperlihatkan, bahwa perempuan belum memiliki kebebasan dalam berpolitik, karena 
masih berada di bawah bayang-bayang laki-laki. Menurut Arendt, tindakan politis 
mengandaikan penolakan terhadap segala bentuk penguasaan dan dominasi (Arendt, 
1958:25). Ukuran keberhasilan manusia berpolitik adalah kebebasan dan solidaritas. 
Ketika dua hal tersebut tidak ada, maka manusia gagal berpolitik, yang ada adalah 
kekerasan yang bermuara pada kondisi otoriter. Tindakan politik menurut Arendt juga 
merupakan ungkapan kemajemukan (pluralitas), yaitu ketika manusia dengan berbagai 
keunikan yang dimiliki baik laki-laki, perempuan, bebas melakukan proses tawar 
menawar, persetujuan, penolakan melalui komunikasi verbal, diskursus, kerja sama dan 
oposisi.  

Fenomena menarik lainnya adalah, munculnya perempuan-perempuan yang 
berprofesi sebagai artis yang menjadi anggota lembaga legislatif. Data berikut 
memperlihatkan fenomena tersebut : 
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No. Nama Dapil Partai 
1. Rachel Maryam Jabar Gerindra 
2. Rieke Diah Pitaloka  Jabar Demokrat 
3. Angelina Sondakh Jateng Demokrat 
4. Venna Melinda Jatim Demokrat 
5. Inggrid Mariai Palupi 

Kansil 
Jabar Demokrat 

6. Okky Asokawati DKI PPP 
7. Tetty Kadi Bawono Jabar Golkar 
8. Nurul Arifin Jatim Golkar 

(Sumber : data KPU 2009) 
 

Fakta tersebut di atas memperlihatkan bahwa daftar perempuan yang duduk di 
lembaga legislatif dari kalangan artis semakin bertambah, namun demikian muncul 
pertanyaan besar menyangkut kapabilitas yang dimiliki artis-artis tersebut. 
Sesungguhnya fenomena keikutsertaan artis perempuan  di lembaga legislatif tidak lain 
hanyalah sebagai mesin pendulang suara (vote getter). Konsekuensinya, artis yang 
sedang naik daun dan potensial akan menjadi rebutan partai-partai politik. Dengan 
demikian apakah para artis tersebut mempunya otonomi dan independensi ketika duduk 
sebagai anggota dewan? 

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif seringkali juga menimbulkan 
pertanyaan adanya friksi, apakah perempuan mewakili kepentingan partai atau 
kepentingan perempuan. Nah di sini terlihat sekali bahwa ketika perempuan tidak bisa 
melakukan tawar menawar maka yang terjadi adalah kepentingan partai yang lebih 
dikedepankan (Herdiyanti, 2009:72). Kepentingan partai yang kental dengan nuansa 
maskulinitas berbanding terbalik dengan dengan kepentingan perempuan. Mau tidak 
mau, perempuan yang menjadi anggota legislatif yang mempunyai ikatan lebih kuat 
dengan partainya akan lebih memperjuangkan kepentingan partai. Inilah yang sebagian 
besar terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana mungkin perempuan dengan kemampuan 
minim, mampu dan berani berseberangan pendapat dengan rekan separtai yang 
notabene sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sekali lagi membuktikan 
bahwa peran perempuan pada lembaga legislatif untuk memperjuangkan nasib kaumnya 
perlu dipertanyakan, mengingat dominasi laki-laki demikian besar. 

Kasus Wa Ode Nurhayati dari partai PAN, Angelina Sondakh dari partai 
Demokrat, merupakan gambaran lain dari sosok perempuan yang duduk di lembaga 
legislatif. Dua sosok perempuan ini dianggap fenomena terlibat dalam masalah besar 
dengan kasus yang berbeda. Pertama Wa Ode Nurhayati, adalah anggota badan 
anggaran DPR yang mengungkap adanya mafia di badan anggaran DPR tersebut. 
Bahkan oleh beberapa kalangan Wa Ode Nurhayatai dianggap sebagai Srikandi 
Parlemen, namun demikian niat baik ternyata tidak cukup. Parlemen yang sebagian 
besar berisi laki-laki dengan budaya khas laki-laki membuat semua menjadi berbeda. 
Apa yang dilakukan Wa Ode Nurhayati telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. 
Laporan mengenai suap di Badan Anggaran DPR ternyata justru berbalik, mengenai 
dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Wa Ode Nurhayati berbeda dengan Angelina 
Sondakh yang dicurigai ikut terlibat kasus suap wisma atlet SEA GAMES 2012. Hal 
yang menarik pada dua perempuan tersebut adalah sepak terjang mereka di dunia politik 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
340 

yang selama ini sarat dengan permainan kotor menurut Arendt hanyalah merupakan 
kerja (labour) yang sarat dengan hal-hal yang tindakan khas hewani. Hal ini 
berhubungan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, yang berhubungan 
dengan aktivitas biologis yang diperlukan bagi eksistensi manusia. Masuknya kerja 
(labour) dalam wilayah publik dalam hal ini lembaga legislatif, terbukti menghancurkan 
politik, karena memasukkan masalah yang hanya kebutuhan hewani ke ranah publik. 
Politik di parlemen yang sebagian besar berisi laki-laki dengan aturan dan budaya khas 
laki-laki telah menjebak dua perempuan tersebut hanyut dan bahkan tenggelam, 
kehilangan eksistensinya. Satu hal lagi pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus Wa 
Ode Nurhayati dan Angelina Sondakh adalah betapa dominasi dan hegemoni laki-laki 
sangat kuat. Dalam kasus Wa Ode Nurhayati, anggota separtai yaitu PAN tidak mau 
memberikan pembelaan, apalagi rekan laki-laki yang berbeda partai beramai-ramai 
berusaha menjebloskan keduanya ke dalam penjara.  

D.  KESIMPULAN 

Peran dan kedudukan perempuan dalam lembaga legislatif selama ini, meskipun 
secara kuantitatif bertambah, namun secara kualitatif tidak banyak memberikan 
kontribusi nyata terhadap kondisi ketertindasan dan posisi marginal perempuan yang 
diwakilinya. Dalam perspektif filsafat politik Hannah Arendt, peran yang dilakukan 
perempuan dalam lembaga legislatif masih terbatas sebagai bentuk kerja dan karya. 
Belum beranjak ke arah tindakan.  

Politik dalam konteks peran perempuan dalam lembaga legislatif, belum dapat 
dikatan sebagai sebuah tindakan politik, karena perempuan belum memiliki kebebasan 
dalam berkomunikasi dengan orang lain dan masih belum ada kesetetaraan. Penguasaan 
dan dominasi masih sangat kental dalam hubungan komunikasi antara anggota lembaga 
legislatif, terutama antara laki-laki dan perempuan.  

Diperlukan sebuah kesadaran dalam diri perempuan sebagai individu untuk 
berusaha membebaskan dirinya untuk melakukan komunikasi intersubjektif dalam 
rangka sebuah konsensus adanya perubahan.  
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