
Lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa  Arab, apakah 

itu? 

 UNTA 

Kalo dipukul, yang mukul malah kesakitan, apakah itu? 

 NYAMUK 

Kapan moto “maju terus pantang mundur” merupakan kesalahan 

kalau diterapkan? 

 SAAT MENGIKUTI PERLOMBAAN TARIK TAMBANG 

TEBAK– TEBAKAN ALFANISA 

 Saat ini bayak kebijakan dalam undang - un-

dang, maupun pemerintah daerah yang medeskrimi-
nasi wanita. Hal ini dapat terjadi karena pembuat 
keputusan diominasi oleh kaum laki - laki , sehingga 

mereka tidak tau gambaran bagaimana melindungi 
dan memajukan waniata. PERDA Provinsi Gorontalo 
No.10/2003 tentang pencegahan maksiat “ setiap per-

empuan dilarang berjalan sendirian atau berada diluar 
rumah tanpa di temani mukhrimnya pada selang waktu 
pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00, kecuali 

dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.”. 
Apakah peraturan tersebut telah dapat dikatakan ber-
pihak pada wanita? bukankah ini bentuk suatu 

deskriminasi? . Tentu hal ini akan menyulitkan para 
wanita yang bekerja pada malam hari, seperti petugas 

rumah sakit, pengusaha pasar, pegawai pabrik, apakah mereka harus meninggalkan 

pekerjaan mereka?. 
Atauran diatas sudah cukup menjelaskan ketidak pahaman laki - laki tentang 

apa yang terbaik untuk kaum wanita. Tentu kaum wanitalah yang mengerti tentang 

apa yang terbaik untuk mereka. 
Sampai saat ini pun, masih banyak masyarakat yang memandang tugas dari 

wanita hanyalah sebatas dirumah tangga, dan politik merupakan pekerjaan yang  

hanya dilakukan oleh para lelaki. Dan hal ini dapat mengakibatkan rasa tidak perca-
yadiri bagi kaum perempuan untuk berkarir didunia poltik. Padahal kita sudah cukup 
banyak melihat contoh inspiratif para wanita yang mendedikasikan dirinya dengan 

berkarir didunia politik. 
Seperti Ibu Tr, Walikota Surabaya. Beliau sangat aktif dalam memperbaiki dan 

membangun Kota Surabaya. Megawati Soekarno Putri beliau berpartisipasi dalam 

dunia politik dan pernah menjadi Presiden RI. Hal ini menunjukan bahwa kaum 
wanita memang dibutuhkan di dunia politik, bahkan ada banyak keunggulan per-
empuan yang tidak banyak dimiliki laki - laki. 

Pertama kelemah lembutan, kebanyakan kaum wanita memiliki sifat ini, tentu 
kelemah lembutan sangat diperlukan dalam berkomunikasi khususnya kepada 
masyarakat. Sikap perempuan yang dapat mengayomi masyarakat dan me-

nyelesaikan masalah tanpa tergesa-gesa tentu merupakan suatu kelebihan perempu-
an dalam dunia perpolitikan.  

Kedua, sifat Komunikatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan sangatlah 

dibutuhkan. Dengan komunikasi yang baik maka akan baik pula suatu permasalahan 
dapat diselesaikan. Sifat wanita yang sangatlah terbuka menandakan perempuan 
bisa jujur dalam menyelesaikan suatu masalah, Masalah internal partai yang paling 

sering terjadi ialah ketidak jujuran.  
Ketiga cara kerja wanita yang bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan 

sekaligus, kita meyakini bahwa wanita memiliki kemampuan “multi-tasking”, tentu ini san-

gat dibutuhkan dalam dunia politik. Wanita bisa menyelasaikan suatu masalah , berkomu-
nikasi hingga memberikan solusi dalam waktu yang bersamaan. Keempat kehati hatian, 
hati-hati dalam mengambil keputusan merupakan suatu hal yang wajib dalam dunia politik. 

Kita tidak bisa tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu , menimbang skala prioritas dan 
manajemen resiko sangatlah diperlukan.  

Sebenarnya jika dapat dikembangkan dengan baik kaum wanita akan dapat lebih turut 

andil dalam mengabil keputusan dipemeritahan. Namun ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi ketertarikan wanita dalam dunia politik. Salah satunya adalah pendidikan, 
pendidikan tentu merupakan faktor yang sangat penting untuk dapat terjun kedunia poli-

tik , akan tetapi tinggat pendidikan perempuan masih lebih rendah, mayoritas perempuan 
yang mengambil pendidikan tinggi masihlah terbatas dari sumatra dan jawa. Hal ini men-
jadi kurang baik karena peran perempuan kurang terlihat dibeberapa daerah. Hal ini yang 

menyebabkan wanita menjadi tidak percaya diri untuk turut andil dalam dunia perpoli-
tikan. 

Selain pendidikan dorongan dari keluarga sangatlah penting, pandangan bahwa 

wanita sebaiknya mengurus rumah tangga merupakan pandangan yang tidak sebaiknya 
diterapkan, itu akan menghambat perempuan dalam berkarir didunia politik. Pola pikir 
wanita itu sendiri pun menjadi salahsatu faktor. Kecenderungan untuk mencari sisi aman 

dalam berkarir sangatlah mempengaruhi jumlah wanita yang turut berpolitik, padahal me-
nutut peraturan parlemen kuota perempuan didalam partai politik haruslah mencapai 30%. 




