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SARI 
 

 

Mahmudah, Win Utami. 2011. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam 
Lembaga Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Kendal), Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, 
M.Hum dan Pembimbing II: Drs. M. S. Mustofa, MA. 

 
Kata kunci: kepemimpinan, kepala desa perempuan, lembaga pemerintahan  
 

Kepemimpinan merupakan fenomena kemasyarakatan yang berpengaruh 
terhadap perkembangan corak dan arah kehidupan masyarakat. Saat ini banyak 
kaum perempuan yang tampil menjadi seorang pemimpin seperti halnya kepala 
desa namun hak perempuan untuk memilih dan dipilih masih saja mengalami 
ketidakadilan. Hal ini terjadi karena kondisi sosial budaya masyarakat yang masih 
menganut budaya patriarki. Masih relatif terbatasnya jumlah posisi di dalam ranah 
publik yang berhasil diraih kaum perempuan sering dijadikan indikasi mengenai 
besarnya kesenjangan antara peraihan status perempuan dan laki-laki di bidang 
pemerintahan. Tujuan penelitian ini (1) Mengetahui model kepemimpinan kepala 
desa perempuan dalam lembaga pemerintahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Kendal, (2) Mengetahui peran kepala desa perempuan dalam penentuan kebijakan 
dalam lembaga pemerintahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, (3) 
Mengetahui kontribusi kepemimpinan kepala desa perempuan terhadap 
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukorejo, 
Kabupaten Kendal. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, subjek dalam penelitian ini 
adalah kepala desa perempuan di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dilakukan 
dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil pengamatan 
dengan hasil wawancara serta membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 
menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Model kepemimpinan kepala desa 
perempuan di Sukorejo dan Kebumen menggunakan model kepemimpinan demokratis 
dengan cara melakukan pendekatan ke masyarakat, (2) Dalam penentuan kebijakan 
publik, kepala desa perempuan di Sukorejo dan Kebumen selalu melakukan musyawarah 
dengan perangkat desa dan lembaga desa yang ada agar program kerja yang dilaksanakan 
dapat berjalan dengan baik, (3) Kontribusi kepala desa perempuan di Sukorejo dan 
Kebumen daam meningkatkan kualitas penyelenggaraan lembaga pemerintahan desa 
antara lain: mereka selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan 
bersikap profesional kepada warga masyarakat, memperbaiki sarana dan prasarana desa 
yang meliputi perbaikan jalan desa dan MCK, menata kembali administrasi desa, dan 
lain-lain. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 
Model pemerintahan yang digunakan oleh kepala desa perempuan di Sukorejo dan 
Kebumen adalah dengan melakukan pendekatan ke masyararakat yang dilakukan melalui 
kegiatan PKK, pengajian yang diadakan secara anjangsana di rumah warga, dan lain-lain. 
Jadi, model kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa perempuan di Sukorejo dan 
Kebumen adalah model kepemimpinan demokratis, (2) Dalam mengambil keputusan, 
kepala desa perempuan di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen selalu mengadakan 
musyawarah dengan perangkat desa, lembaga desa dan tokoh masyarakat setempat. Jadi, 
kepal desa perempuan di Sukorejo dan Kebumen adalah pemimpin yang menggunakan 
asas keterbukaan dan demokratis dalam menentukan kebijakan karena keputusan diambil 
berdasarkan kesepakatan bersama, (3) Kontribusi kepala desa perempuan di Sukorejo dan 
Kebumen terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain: 
(a) berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakat, (b) 
bersikap professional dalam menjalankan tugas, (c) memperbaiki sarana dan prasarana 
desa dengan melakukan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan desa, perbaikan 
sanitasi umum, menata kembali administrasi desa, dan lain-lain. Jadi, kontribusi kepala 
desa perempuan di Sukorejo dan Kebumen dalam meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan lembaga pemerintahan desa dapat dikategorikan sudah cukup baik. 

 
Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagi 

Pemerintah Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, penulis menyampaikan hendaknya 
kepada desa dalam memimpin dapat bersikap lebih tegas dan berperan aktif untuk 
meningkatkan partisipasi perempuan di dalam masyarakat (sektor publik), misalnya saja 
dengan membuat program khusus untuk perempuan agar mereka dapat mengetahui 
potensi yang dimiliki, (2) Bagi masyarakat Sukorejo dan Kebumen, khususnya kaum 
perempuan, hendaknya meningkatkan partisipasinya di dalam masyarakat serta dapat 
mengembangkan diri untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa berkecimpung 
dalam sektor publik. Di samping itu, bagi masyarakat secara umum sebaiknya ikut 
mensukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa dengan 
harapan agar pemerintahan dan pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Kebumen menuju 
ke arah yang lebih maju. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepemimpinan merupakan fenomena kemasyarakatan yang 

berpengaruh terhadap perkembangan corak dan arah kehidupan masyarakat. 

Selain itu kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi yang dapat 

mendorong terwujudnya cita-cita, aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang 

dalam masyarakat yang timbul karena adanya interaksi antara pemimpin 

dengan pengikutnya (Kusumoprojo, 1992:1).  

Kepemimpinan ibarat medan magnet di atas kertas yang ditaburi pasir 

besi kemudian memperlihatkan garis-garis harmonis yang menghubungkan 

kedua kutub magnet tersebut. Pernyataan tersebut merupakan sebuah 

pengandaian hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Apabila 

seorang pemimpin melakukan sebuah kelalaian dalam menjalankan tugas-

tugasnya maka rakyat berhak mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan yang 

dapat berakibat fatal di kemudian hari. Seorang pemimpin sedapat mungkin 

harus bisa bersikap bijaksana agar tercipta suasana yang selaras, serasi, dan 

seimbang (Kusumoprojo, 1992:61). 

Dalam pandangan masyarakat yang masih memegang teguh budaya 

patriarki, seorang pemimpin harus selalu dipegang oleh kaum laki-laki seperti 

halnya kepala desa pada suatu daerah tertentu. Namun, seiring dengan 
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perkembangan zaman dari waktu ke waktu telah membawa perubahan 

yang cukup signifikan bagi perempuan pada khususnya (Mosse, 1993). 

Dewasa ini, telah banyak perempuan yang berkiprah ke dalam bidang-bidang 

yang pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, sebagai contoh kepala 

desa di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen dijabat oleh perempuan yang 

terpilih pada saat Pilkades tahun 2007 dan 2008 lalu. Padahal kepemimpinan 

sangat erat kaitannya dengan bidang pemerintahan (dunia politik) yang 

dianggap sebagai dunia keras, kotor, penuh intrik, dan itu tidak pantas untuk 

perempuan. Bahkan, seringkali perempuan masih sering diremehkan, dihargai 

bukan karena kemampuannya. 

Meskipun telah banyak kaum perempuan yang tampil menjadi seorang 

pemimpin seperti halnya kepala desa namun hak perempuan untuk memilih 

dan dipilih masih saja mengalami ketidakadilan. Hal ini terjadi karena kondisi 

sosial budaya masyarakat yang masih menganut budaya patriarki. Masih 

relatif terbatasnya jumlah posisi di dalam ranah publik yang berhasil diraih 

kaum perempuan sering dijadikan indikasi mengenai besarnya kesenjangan 

antara peraihan status perempuan dan laki-laki di bidang pemerintahan. 

Artinya meskipun perempuan sudah menjadi kepala desa, namun terkadang 

masih dipandang sebelah mata atau diremehkan karena perempuan dianggap 

memiliki sifat yang lemah lembut dan feminin sehingga dianggap tidak 

cekatan dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. 

Kepala desa adalah pemimpin di lembaga pemerintahan pada tingkat 

terendah yang berada di bawah camat. Seorang kepala desa bagi masyarakat di 
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daerah pedesaan tidak hanya memegang peranan penting dalam segala aspek 

kehidupan tetapi juga merupakan sosok yang dituakan meskipun dari segi usia 

masih tergolong muda. Kepala desa biasanya mempunyai jabatan selama 6 

tahun yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan 

mendapatkan bengkok dan tambahan penghasilan dari pemerintah daerah 

setempat. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan pada tanggal 11 

Maret 2011, kepala desa di wilayah Sukorejo dan Kebumen umumnya selalu 

dijabat oleh kaum laki-laki. Namun selama di bawah pimpinan kepala desa 

laki-laki banyak desa yang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan 

karena ada beberapa program desa yang belum terselesaikan. Di samping itu, 

banyak kepala desa laki-laki yang terjerat kasus hukum karena masalah 

korupsi dan perjudian sehingga muncul rasa jenuh dari masyarakat, terutama 

kaum perempuan melihat perilaku para pemimpinnya yang tidak dapat 

memberikan teladan yang baik.  

Didasari dengan sifat keibuannya, masyarakat berharap agar kepala 

desa perempuan akan mampu “ngemong” dan membina masyarakat ke arah 

yang lebih baik. Masyarakat menginginkan suasana yang berbeda di bawah 

kepemimpinan seorang perempuan yang diharapkan dapat menggugah 

semangat kaum perempuan lain untuk mengangkat martabatnya di mata 

masyarakat terutama kaum laki-laki dan membuktikan bahwa perempuan juga 

mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang kepala desa sehingga sedikit 
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demi sedikit memupuskan pandangan jika perempuan hanya sebagai “kanca 

wingking”.  

Perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis 

kelamin, meskipun dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai the others 

sex (warga kelas dua) yang sangat menentukan mode representasi sosial 

tentang status dan peran perempuan. Adanya marginalisasi perempuan 

seringkali membuat keberadaan perempuan tidak begitu diperhitungkan. 

Dikotomi nature dan culture, misalnya telah digunakan untuk menunjukkan 

pemisahan dan stratifikasi di antara laki-laki dan perempuan, yang satu 

memiliki status yang lebih rendah dari yang lain. Perempuan mewakili sifat 

alam (nature) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (culture). 

Usaha “membudayakan” perempuan telah menyebabkan terjadinya proses 

produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan 

perempuan (Abdullah, 2006:3). 

Bukan fenomena yang mengherankan jika dalam bidang pemerintahan 

seringkali perempuan sangat enggan untuk ditunjuk menjadi seorang 

pemimpin. Hal ini terjadi karena adanya stereotip, yaitu anggapan bahwa 

perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil 

untuk memimpin, dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak penting. Sebagai contoh, di Jawa dahulu 

ada anggapan bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena pada 

akhirnya akan kembali ke dapur juga.  
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Sudah menjadi rahasia umum lagi jika perempuan dalam suatu 

lembaga seperti lembaga pemerintahan hanya digunakan sebagai pelengkap 

saja dalam struktur organisasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kondisi 

sosial budaya yang ada di dalam masyarakat maupun dari perempuan itu 

sendiri, yaitu budaya patriarki yang sangat kuat dalam masyarakat, serta 

kendala psikologis, yaitu adanya ketakutan perempuan untuk berperan 

menjadi pemimpin dan kendala sosial ekonomi, yaitu adanya kemiskinan 

perempuan sehingga perempuan mengalami ketidakadilan gender. 

Ketidakberuntungan perempuan secara sosial ekonomi telah menempatkan 

perempuan menjadi kelompok warga negara yang rentan akan kemiskinan, 

kebodohan, dan ketertinggalan. Akibatnya kesempatan perempuan untuk 

memperjuangkan haknya menjadi sangat kecil (Andriana Venny, 2004:4). 

Persepsi yang selama ini berlaku dalam masyarakat bahwa 

kepemimpinan identik dengan laki-laki. Namun anggapan tersebut tidak 

berlaku bagi masyarakat Sukorejo dan Kebumen, Kabupaten Kendal sebab 

jabatan kepala desa di daerah ini dipegang oleh seorang perempuan. Meskipun 

ada juga laki-laki yang mencalonkan diri, tetapi justru perempuan yang dipilih 

untuk menjadi kepala desa. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

perempuan dipilih untuk menjadi kepala desa itu memang karena 

kemampuannya, pendidikannya, hubungan sosial yang baik dengan 

masyarakat, kelebihan fisik yang dimiliki, atau karena adanya politik uang 

(money politic) yang dilakukan pada saat pencalonan untuk dapat menarik 

simpati masyarakat agar memilihnya. Di samping itu, mungkin masyarakat 
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sudah bosan dipimpin oleh figur laki-laki, sehingga mereka menginginkan 

suasana baru di bawah kepemimpinan seorang perempuan. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang “Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Lembaga 

Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Kendal)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model kepemimpinan kepala desa perempuan dalam lembaga 

pemerintahan desa di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal? 

2. Bagaimana peran kepala desa perempuan dalam penentuan kebijakan di 

lembaga pemerintahan desa di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal? 

3. Bagaimana kontribusi kepemimpinan kepala desa perempuan terhadap 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Kendal? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui model kepemimpinan kepala desa perempuan dalam lembaga 

pemerintahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

2. Mengetahui peran kepala desa perempuan dalam penentuan kebijakan 

dalam lembaga pemerintahan di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

3. Mengetahui kontribusi kepemimpinan kepala desa perempuan terhadap 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan adanya 

kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini. Kegunaan penelitian ini dapat 

di bagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka ilmu 

pengetahuan mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan dalam 

lembaga pemerintahan. 

b. Menepis anggapan bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua (the 

others sex) yang tidak berhak ikut serta dalam masalah 

kepemimpinan. 
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2. Manfaat praktis 

a. Dapat mengetahui arti penting kepemimpinan kepala desa perempuan 

dalam lembaga pemerintahan desa. 

b. Memberikan fasilitas serta pelatihan-pelatihan kepada perempuan 

agar mau mengembangkan diri dan meningkatkan partisipasinya 

dalam sektor publik. 

 

E. Penegasan Istilah 

Supaya tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul skripsi ini, 

maka penulis akan memberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan 

(2002:874) adalah perihal memimpin; cara memimpin. 

Dalam Ensiklopedia Umum, kepemimpinan ditafsirkan sebagai 

hubungan yang erat antara seorang dan sekelompok manusia karena 

adanya kepentingan bersama; hubungan itu ditandai oleh tingkah laku 

yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang seorang itu. Manusia atau 

orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan 

kelompok manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin. 

Dalam penelitian ini, kepemimpinan adalah tingkah laku yang 

tertuju dan terbimbing dari kepala desa perempuan untuk menjalin 
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hubungan yang erat antara kepala desa dengan masyarakat Kebumen dan 

Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

2. Kepala Desa 

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan 

desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, 

dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga 

memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat 

persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan 

Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat 

(http://id.wikipedia.org). 

Kepala desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala 

desa perempuan di Desa Kebumen dan Desa Sukorejo, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

3. Perempuan 

Dalam konsep jenis kelamin (seks), istilah perempuan dapat 

diartikan sebagai sosok yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan 

saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan 

mempunyai alat untuk menyusui. Sementara itu, menurut konsep gender, 

perempuan merupakan sosok yang lemah lembut, cantik, emosional, 

irrasional, sabar, cengeng, dan keibuan (Mansour Fakih, 2004:7).  
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Dalam penelitian ini yang dimaksud perempuan adalah kepala desa 

perempuan yang memimpin Desa Kebumen dan Desa Sukorejo, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

4. Lembaga Pemerintahan 

Dalam Wikipedia Berbahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, 

lembaga pemerintahan adalah sebuah badan pemerintah yang permanen 

atau semi-permanen organisasi di mesin pemerintah yang bertanggung 

jawab atas pengawasan dan administrasi fungsi-fungsi tertentu 

(http://id.wikipedia.org). 

Lembaga pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebuah badan pemerintah yang berada di Desa Kebumen dan Desa 

Sukorejo secara permanen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan 

administrasi fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di desa tersebut. 

5. Desa 

Menurut Prof. Bintarto (2010:41), desa merupakan perwujudan 

atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat 

di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik 

dengan daerah lain. 

Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perwujudan atau 

kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural di daerah 

Kebumen dan Sukorejo dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal 

balik dengan daerah lain. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Konsep Gender dan Konsep Kodrat 

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas 

masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis 

kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua 

konsep tersebut sangat diperlukan karena alasan sebagai berikut. 

Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan konsep gender 

sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami 

persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. 

Hal ini disebabkan karena adanya kaitan yang erat antara perbedaan 

gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) 

dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas (Mansour 

Fakih, 2004:3). 

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender 

dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan 

pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 

secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa 

laki-laki memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma, 
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sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran 

untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai 

alat menyusui. Bagi tubuh secara biologis melekat pada laki-laki dan 

perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan 

biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.  

Konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan 

secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah 

lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap 

kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-

sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, 

lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional 

perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke 

waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua hal yang dapat 

dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari 

waktu ke waktu serta berbeda-beda dari suatu kelas ke kelas yang lain, 

itulah yang dikenal dengan konsep gender (Mansour Fakih, 2004:7-9). 

Gender dapat beroperasi dalam masyarakat dalam jangka waktu 

lama karena didukung oleh sistem kepercayaan gender (gender belief 

system). Sistem kepercayaan gender ini mengacu pada serangkaian 

kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki dan perempuan dan tentang 

kualitas maskulinitas dan femininitas. Sistem ini mencakup stereotip 

perempuan dan laki-laki, sikap terhadap peran dan tingkah laku yang 
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cocok bagi laki-laki dan perempuan, sikap terhadap individu yang 

dianggap berbeda secara signifikan dengan “pola baku”. (Deaux dan Kite, 

1987). 

Gender tidak bersifat universal. Ia bervariasi dari masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lain dan dari waktu ke waktu. Sekalipun 

demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal: 

a. Gender tidak identik dengan jenis kelamin 

b. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua 

masyarakat (Gallery, 1987). 

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan 

masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secara imbang. Konsep 

gender berbeda dari konsep kodrat. Konsep gender adalah konstruksi 

sosial budaya tentang peran laki-laki dan peran perempuan sehingga bisa 

berubah dari waktu, tempat dan budaya yang berbeda. Sementara itu, 

konsep kodrat adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan yang manusia 

tidak bisa mengubahnya, bersifat tetap dan tidak dapat dipertukarkan 

(Astuti, 2008:vii). 

Perbedaan gender sebenarnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang 

menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. 

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan 
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ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi 

ketidakadilan yang ada. Seperti marginalisasi atau proses pemiskinan 

ekonomi perempuan, subordinasi, pembentukan stereotip atau pelabelan 

negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih banyak, serta sosialisasi 

ideologi peran gender (Astuti, 2008:4). 

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis, jenis 

kelamin biologis merupakan pemberian; seperti dilahirkan sebagai seorang 

perempuan atau seorang laki-laki. Gender adalah seperangkat peran yang, 

seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang 

lain bahwa dia adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus 

ini, yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di 

dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan 

sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” seseorang 

(Mosse, 1993:2-30). 

Sadli (2000:5) mengatakan bahwa gender adalah hasil sosialisasi 

dan enkulturasi seseorang. Gender adalah hasil konstruksi sosial yang 

terdiri atas sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang ia pelajari yang 

dianggap pantas bagi dirinya karena ia berjenis kelamin perempuan atau 

laki-laki. Sifat-sifat “femininitas” bagi kaum perempuan dan 

“maskulinitas” bagi kaum laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya. 

Gender juga merupakan hasil interaksi faktor internal (apa yang secara 

biologis tersedia) dan faktor eksternal (apa yang diajarkan oleh 

lingkungannya, termasuk tujuan dan harapan lingkungan terhadapnya 



15 

 

 
 

karena ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan). Gender seseorang 

berupa sifat dan perilaku khususnya sebagai perempuan dan laki-laki 

biasanya masih diperkuat oleh mitos, stereotip dan pembagian kerja 

seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin. gender bisa 

berubah, tetapi sulit untuk diubah karena telah mengalami proses yang 

panjang dalam perkembangan seseorang. 

2. Kesetaraan Peran Laki-laki dan Perempuan 

Kesetaraan laki-laki dan perempuan meliputi kesetaraan 

kedudukan dalam tata hukum dan perundang-undangan, maupun dalam 

pola atau gaya hidup sehari-hari baik dalam keluarga ataupun masyarakat. 

Berdasarkan jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen 

internasional yang dimaksud kesetaraan menurut Achmad (1997:210) 

adalah bahwa perwujudan jaminan dalam tata hukum ke dalam pola hidup 

dan gaya hidup sehari-hari, yang ditandai oleh sikap laki-laki dan 

perempuan dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga 

maupun dalam masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling 

membantu, saling mendukung, saling memberdayakan dan saling memberi 

kesempatan untuk tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara 

optimal dan terus-menerus, maupun untuk menentukan pilihan bidang 

pengabdian pada masyarakatnya dan pembangunan bangsanya serta 

masyarakat dunia, secara bebas dan bertanggung jawab. 
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Di Indonesia prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan 

telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 dan Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi 

melalui UU No. 7 tahun 1984. Dalam konvensi ini partisipasi politik 

perempuan diatur dalam pasal 7 yang antara lain memuat ketentuan: 

• Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih 

• Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 

pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam 

pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di 

semua tingkat 

• Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan 

• Perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat dan politik negara. 

Kamla Bhasin (1996) dalam bukunya Menggugat Patriarki 

mengemukakan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang masih diwarnai 

oleh sisa-sisa feodalisme, patriarki masih berkembang kuat. Secara harfiah 

patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa 

keluarga. Di sini hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat 

hierarkis, yakni laki-laki berada pada kedudukan yang dominan dan 

perempuan subordinat, laki-laki menentukan, perempuan ditentukan 

olehnya. Bahkan dalam budaya patriarki perempuan mempunyai peran 

kultural sebagai kanca wingking. Mereka hanya bertugas menjaga, 

merawat, memelihara dan melayani seluruh isi rumah tangga tetapi tidak 
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berhak untuk menentukan dan mengambil keputusan terhadap apapun 

yang dikaitkan dengan isi rumah tangga. 

Pemberdayaan terwujud sebagai redistribusi kekuasaan. Tujuan 

pemberdayaan perempuan adalah menantang ideologi patriarki, yaitu 

dominasi laki-laki dan perempuan mengubah struktur dan pranata yang 

memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidaksamaan 

sosial. Proses pemberdayaan perempuan harus mengembangkan suatu 

pengertian baru mengenai kekuasaan (sharing power), serta menciptakan 

mekanisme baru untuk tanggung jawab, pengambilan keputusan dan 

pertanggungjawaban yang baru (Bahiwala dalam Sen, 1994:29). Aspek 

yang ditekankan adalah keinginan bahkan tuntutan, membagi kekuasaan 

dalam posisi setara (equal), representasi serta partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, yang menyangkut kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, bernegara dan berbangsa (Tan, 1997:12). 

Keberadaan perempuan dalam suatu negara sebenarnya menjadi 

sangat penting dalam usaha mencapai kemakmuran negara tersebut, 

sehingga diskriminasi terhadap wanita akan menghambat perkembangan 

kemakmuran masyarakat karena akan menambah sulitnya perkembangan 

sepenuhnya dari potensi wanita dari pengabdiannya terhadap negara dan 

umat manusia. Diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas 

persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan 

halangan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan pria dalam 
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kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara mereka (Endang 

Sumiarni, 2004:41). 

Dalam pandangan ilmu sosial, perempuan yang bekerja merupakan 

salah satu bentuk mobilitas sosial perempuan. Mobilitas yang dilakukan 

berdasarkan kemampuan dan potensi baik secara pendidikan dan 

kemandirian belum mencapai prosentase yang sama dengan laki-laki. 

Umumnya mobilitas sosial perempuan masih mengikuti pola tradisional, 

yaitu mengalami mobilitas sosial melalui perkawinan, sehingga seringkali 

menimbulkan suatu pembagian kerja yang tidak berperspektif gender. 

Sebagai anggota komunitas sosial, perempuan melakukan peran 

sosial yang mencakup kegiatan sosial dan gotong royong dalam kehidupan 

masyarakat. Perempuan dan laki-laki sama terlibat dalam kegiatan 

komunitas sesuai dengan sistem sosial gender yang berlaku. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam kehidupan 

berkeluarga maupun bermasyarakat dan berbangsa adalah menjalankan 3 

peran sekaligus baik peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial 

(Handayani, 2006:12-13). 

Mansour Fakih (2004) dalam bukunya Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial mengemukakan bahwa kesetaraan laki-laki dan 

perempuan menjadi poin penting dalam perwujudan demokratisasi sebuah 

negara. Sebab demokratisasi tidak akan berjalan apabila mengedepankan 

salah satu pihak. Demokratisasi sendiri sebenarnya merupakan cara dan 
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proses yang memberi peluang dan wewenang yang memungkinkan 

masyarakat menentukan dan mengelola hidupnya sendiri melalui dialog, 

diskusi, aksi yang bertumpu di atas persamaan dan keadilan. Pada 

akhirnya demokratisasi akan terjadi jika masyarakat sendiri yang 

menginginkan, memperjuangkan dan memenangkannya.  

3. Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 

Perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan 

keputusan seperti halnya hak kaum laki-laki dalam lembaga pemerintahan. 

Dengan adanya kepemimpinan perempuan diharapkan mampu mendorong 

tercapainya suatu sistem pemerintahan yang sensitif gender di dalam 

kehidupan masyarakat. Perlunya meningkatkan jumlah perempuan dalam 

proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan ditujukan agar 

perempuan tidak hanya dilihat sebagai obyek yang keberadaannya dan 

kepentingannya ditentukan oleh pihak-pihak di luar dirinya. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk mengasah kemampuan perempuan agar mereka mau 

mengembangkan dirinya dalam sektor publik. 

Dikotomi domestik-publik yang menyatakan bahwa perempuan 

terpenjara dalam bidang domestik, sementara laki-laki dengan bebas 

terlibat dalam bidang publik merupakan tanda dari struktur sosial yang 

timpang. Pergeseran dari domestik ke publik, seperti juga proses 

feminisasi secara umum, tidak memberikan basis penting bagi tawar-

menawar kekuasaan. Usaha mendorong untuk lebih terlibat dalam bidang 

publik, sama halnya dengan memaksa perempuan untuk meninggalkan 



20 

 

 
 

bidang domestik yang kurang prestisius. Dengan kata lain, yang diperoleh 

setelahnya adalah angka-angka partisipasi perempuan, bukan kualitas 

perempuan yang semakin baik.  

Perbedaan semacam ini telah menjadi pembedaan klasik yang 

melihat akar dari perbedaan itu terletak pada dikotomi culture dan nature, 

yang melihat transformasi bergerak dari nature ke culture. Asumsi 

semacam ini menegaskan bahwa peradaban bergerak dari alam 

(perempuan) ke budaya (laki-laki), sehingga seolah-olah perempuan harus 

keluar dari bidang domestik dan masuk ke bidang publik untuk menjadi 

“manusia yang berbudaya”. Dalam proses ini terjadi penaklukan terus-

menerus terhadap alam (perempuan). Alam, selain harus ditaklukkan juga 

harus dimanfaatkan. Contoh konkrit dari pendayagunaan perempuan dapat 

dilihat pada konsep “partisipasi wanita” (dalam pembangunan) yang telah 

menjadi ideologi yang cukup kuat untuk mendorong perempuan 

melakukan hal-hal yang baru dan menimpakan beban pembangunan 

bangsa pada pundak perempuan. Berbagai institusi dan serangkaian 

kebijakan telah pula terbentuk untuk mengajak perempuan lebih terlibat 

dalam berbagai bidang pekerjaan sehingga akan mengubah statistik tingkat 

partisipasi perempuan. 

Perempuan dewasa ini hanya dijadikan sebagai lambang atau 

simbol saja. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah istilah yang ada dalam 

masyarakat, misal bahwa perempuan adalah tiang negara, perempuan 

disimbolkan seperti alam yang harus “dijaga” dan “dikelola” dengan baik. 
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Pernyataan tersebut menunjukkan perempuan dalam keadaan yang tidak 

berdaya sehingga tidak patut dalam dunia publik (Abdullah, 2006:10). 

Banyak data menunjukkan bahwa prosentase perempuan yang 

bekerja di sektor publik berada di bawah laki-laki, misalnya dalam hal 

pengambilan keputusan. Di lain pihak perempuan yang bekerja untuk 

menopang penghasilan keluarga memiliki beban kerja yang sangat berat, 

karena di samping bekerja di sektor formal maupun nonformal masih 

harus menyelesaikan pekerjaan domestik tanpa bantuan dan campur 

tangan laki-laki. Hal ini menunjukkan konsepsi gender dalam pembagian 

kerja belum sepenuhnya tercapai. 

Minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik, 

menyebabkan keputusan mengenai kebijakan umum yang mempengaruhi 

kesejajaran perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar 

masih mencitrakan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, 

perempuan manut saja apa keputusan politik yang akan diambil oleh laki-

laki karena laki-laki yang tahu dan layak berpolitik serta segudang image 

patriarki lainnya (Astuti, 2008: 24). 

4. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan 

Desa 

Dalam laporan penelitian dengan judul “Kepemimpinan Kepala 

Desa Wanita dalam Pembangunan Desa” yang ditulis oleh Bambang 

Santoso Haryono dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1998 



22 

 

 
 

membahas mengenai kajian tentang kepemimpinan kepala desa wanita ini 

bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendorong 

munculnya kepemimpinan wanita, mendiskripsikan proses munculnya 

kepemimpinan kepala desa wanita di pedesaan, dan menyusun proposisi 

yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita dalam pembangunan 

pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: (1) Ada 3 hal 

yang mendorong wanita untuk mencalonkan sebagai kepala desa yakni 

ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan ingin mendapatkan 

status yang lebih baik, (2) Masyarakat memilih wanita sebagai kepala desa 

karena wanita yang dicalonkan adalah orang yang mampu untuk 

memimpin desa. Calon wanita yang dinominasikan mendaftarkan diri 

sebagai calon kepala desa dan kemudian calon tersebut membuat strategi 

kemenangan pemilihan kepala desa dengan silaturahmi kepada kyai dan 

tokoh masyarakat yang lain di daerah tersebut, membentuk kader 

pemenangan pilkades, mendekati jamaah tahlil, mengkampanyekan 

kebaikan akhlak dan berbuat baik pada masyarakat. Ada 4 macam proporsi 

antara lain (1) munculnya pemimpin wanita di desa karena kemauan dan 

kemampuan wanita itu sendiri serta dukungan masyarakat, (2) terpilihnya 

pemimpin wanita karena tuntutan situasi masyarakat dan wanita 

mempunyai kelebihan berupa kesabaran, (3) kepala desa memimpin desa 

secara demokratis, (4) pemimpin wanita berhasil dalam melaksanakan 

pembangunan desa dengan cara demokratis (Haryono, 1998). 
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Penelitian di atas membahas mengenai kepala desa perempuan 

yang mencalonkan diri karena ingin mendapatkan penghasilan dan status 

yang lebih baik daripada kedudukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini 

menekankan pada peran kepala desa perempuan dalam pembangunan desa, 

sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada peran kepala desa 

perempuan dalam lembaga pemerintahan desa. 

Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian skripsi yang 

saya lakukan yaitu penelitian yang berjudul “Konstruksi Sosial Pemimpin 

Perempuan (Studi Kualitatif pada Kepala Desa Perempuan di Kabupaten 

Jombang, Jawa Timur)” dari Universitas Airlangga yang dilakukan pada 

tahun 2010 mengemukakan kajian tentang pemimpin perempuan tersebut 

bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mendorong 

munculnya konstruksi sosial pada kepala desa dengan jenis kelamin 

perempuan. Kajian ini diangkat karena pada umumnya kaum perempuan 

belum mampu dan mendapat tempat di masyarakat untuk menjadi 

pemimpin secara sepenuhnya. Ada yang menolak akan tetapi banyak pula 

yang menerima. Penelitian ini mengemukakan bahwa pemimpin 

perempuan itu tidak bersifat statis namun dinamis. Lingkungan berperan 

erat dalam pembentukan karakter pemimpin perempuan, sehingga 

konstruksi terbentuk dan tercipta sebuah pemimpin perempuan yang 

umumnya dipegang oleh kaum laki-laki. Perempuan ternyata juga tidak 

kalah, dan mampu mengisi kekosongan tersebut. 
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Penelitian mengenai konstruksi sosial pemimpin perempuan 

menyatakan bahwa lingkungan berperan erat dalam pembentukan karakter 

pemimpin perempuan, namun pemimpin yang dimaksud dalam penelitian 

tersebut terlalu luas karena tidak dijelaskan arti pemimpin secara sempit. 

Sementara itu, sosok pemimpin dalam penelitian skripsi saya adalah 

kepala desa perempuan yang memimpin Desa Kebumen dan Desa 

Sukorejo. 

Keterlibatan perempuan pada lembaga pemerintahan desa secara 

tidak langsung telah mewakili kaum perempuan dalam pengambilan 

keputusan. Selain itu juga menunjukkan keikutsertaan perempuan dalam 

rangka memperjuangkan hak-haknya yang sering mengalami diskriminasi 

karena adanya ketidakadilan gender. 

Tumbuhnya kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam 

lembaga pemerintahan merupakan salah satu bentuk emansipasi, yaitu 

memberikan pilihan kepada perempuan sesuai dengan pilihannya tanpa 

dipaksa. Emansipasi kadang-kadang dikaitkan dengan istilah 

pemberdayaan yang seringkali digunakan dalam konteks kemampuan 

meningkatkan keadaan ekonomi (memenuhi kebutuhan praktis) individu, 

yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu, pemberdayaan 

merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka 

yang terlibat perjuangan tersebut. Pemberdayaan merupakan tindakan 

usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan 
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psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut 

kelompok etnik dan kelas sosial (Prijono, 1996). 

Perempuan harus mempunyai keyakinan bahwa mereka mampu 

memajukan diri sebagai kandidat, karena tanpa partisipasi penuh dari 

perempuan itu sendiri cita-cita untuk kemajuan perempuan tidak akan 

tercapai. Dengan sarana ini perempuan dapat membuktikan bahwa mereka 

bisa menjadi pemimpin benar-benar karena kemampuannya dan bukan 

karena kelebihan fisik yang dimiliki. Saatnya perempuan bangkit bukan 

untuk melawan laki-laki akan tetapi mulai memperlihatkan siapa dirinya, 

apa keinginannya, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta 

menentukan hidupnya mau ke mana. 

Setiap pemimpin pasti mempunyai model kepemimpinan yang 

berbeda-beda di dalam masyarakat. Berikut ini adalah model-model 

kepemimpinan menurut pendapat Kreiner, yaitu: 

a. Model Instruktif 

Model ini ditandai dengan adanya komunikasi satu arah. 

Pemimpin membatasi peran bawahan dan menunjukkan kepada 

bawahan apa, kapan, di mana, bagaimana suatu tugas harus 

dilaksanakan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan semata-

mata menjadi wewenang pemimpin yang kemudian diumumkan 

kepada para bawahan. Pelaksanaan pekerjaan diawasi secara ketat oleh 

pemimpin. Ciri-ciri dari model kepemimpinan ini adalah: 
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 Pemimpin memberikan pengarahan tinggi dan rendah dukungan. 

Pemimpin memberikan batasan peranan bawahan. 

 Pemimpin memberitahukan bawahan tentang apa, bilamana, 

dimana, dan bagaimana bawahan melaksanakan tugasnya. 

 Inisiatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan semata-

mata dilakukan oleh pemimpin. 

 Pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya 

diawasi secara ketat oleh pemimpin. 

b. Model Konsultatif 

Kepemimpinan model ini masih memberikan instruksi yang 

cukup besar serta penetapan keputusan-keputusan dilakukan oleh 

pemimpin. Bedanya adalah bahwa tipe konsultatif ini menggunakan 

komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan 

mendengar keluhan dan perasaan bawahan tentang keputusan yang 

diambil. Sementara bantuan ditingkatkan, pengawasan atas 

pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin. Ciri-ciri dari model 

kepemimpinan ini antara lain: 

 Pemimpin selalu memberikan dukungan dan pengarahan kepada 

bawahannya. 

 Pemimpin mengadakan komunikasi dua arah dan berusaha 

mendengarkan perasaan, gagasan, dan saran bawahan. 

 Pengawasan dan pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. 
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c. Model Partisipatif 

Dalam model kepemimpinan ini, sebab kontrol atas pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan seimbang antara pemimpin dan 

bawahan, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah 

makin bertambah frekuensinya, pemimpin makin mendengarkan secara 

intensif terhadap bawahannya. Keikutsertaan bawahan untuk 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan makin banyak, sebab 

pemimpin berpendapat bahwa bawahan telah memiliki kecakapan dan 

pengetahuan yang cukup luas untuk menyelesaikan tugas. Ciri-ciri dari 

model kepemimpinan ini adalah sebagai berikut: 

 Pemimpin memberikan dukungan tinggi dan rendah pengarahan. 

 Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

dipegang secara berganti antara pemimpin dan bawahan.  

 Pemimpin bersedia mendengarkan aspirasi maupun pendapat 

bawahan. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan sebagian besar pada bawahan. 

d. Model Demokratis 

Pemimpin mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan para bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan 

keputusan seluruhnya kepada bawahan. Bawahan berhak menentukan 

pendapat dan keputusan yang akan diambil dalam pekerjaannya. 

Dengan demikian bawahan diperkenankan untuk menyelesaikan tugas-
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tugas sesuai dengan keputusannya sendiri sebab mereka telah dianggap 

memiliki kecakapan dan dapat dipercaya untuk memikul tanggung 

jawab untuk mengarahkan dan mengelola dirinya sendiri. Ciri-ciri 

model kepemimpinan ini adalah sebagai berikut: 

 Pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan. 

 Pemimpin mendiskusikan masalah bersama-sama dengan bawahan 

melalui musyawarah mufakat sehingga tercapai kesepakatan 

tentang definisi masalah yang dihadapi. 

 Pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada bawahan 

sehingga bawahan lebih leluasa dalam menyampaikan 

pendapatnya. 

5. Pemimpin dalam Perspektif Masyarakat Jawa 

Dalam memilih pemimpin, orang Jawa mempunyai cara yang 

sangat berbeda dengan orang luar Jawa. Mereka begitu teliti dan jlimet, 

karena bagi orang Jawa nasib baik dan buruk sebagai bangsa sangat 

ditentukan oleh pemimpin. Pemimpin dalam perspektif orang Jawa 

mempunyai kekuasaan yang begitu besar serta sangat sulit untuk disentuh. 

Bagi orang Jawa, pemimpin dianggap sebagai ratu adil yakni seseorang 

yang mampu mengorganisasi dan mampu menjadi manager yang baik 

dalam suatu pemerintahan atau negara (Hariwijaya, 2004:72). 

Kekuasaan dalam perspektif orang Jawa merupakan sesuatu yang 

nyata, sesuatu yang dapat diterjemahkan bahkan diraba, bukan abstrak 
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sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Barat. Kekuasaan 

merupakan energi gaib yang misterius dan suci, yang dapat menggerakkan 

seluruh alam (Anderson dalam Ibnu Sodiq, 2008:168). Pada batas-batas 

tertentu kekuasaan biasanya diwujudkan dalam bentuk pusaka keris dan 

tombak. Pusaka merupakan bagian hakiki dan sangat penting dari tuah 

sang penguasa (sultan), karena tanpa pusaka sang penguasa tidak akan ada 

kelebihan dan mendapat kepercayaan kesetiaan dari rakyatnya 

(Soemardjan dalam Ibnu Sodiq, 2008:168). Oleh karena itu pusaka 

merupakan simbol yang suci, maka iapun harus dijauhkan dari jangkauan 

masyarakat. Dengan dijauhkannya pusaka-pusaka dari jangkauan 

masyarakat, maka kesucian kekeramatannya akan terjaga dan akan 

semakin menambah daya magis dari sang penguasa. 

Dalam politik modern Indonesia (Orde Baru), kekuasaan 

disimbolkan dengan lambang-lambang negara, seperti istana negara, 

lambang Garuda Pancasila, dan sebagainya. Oleh karenanya simbol itu 

begitu disakralkan serta dikeramatkan, yang berarti tidak mudah lagi 

masyarakat untuk mendekati bahkan menyentuhnya. Orang Jawa sadar 

bahwa kesakralan dari suatu simbol harus dijaga dari jangkauan 

masyarakat, sebab perlambang itu sudah tersentuh, pertanda apabila 

musibah akan segera terjadi. Pemahaman orang Jawa mengenai sosok 

seorang pemimpin dapatlah dimengerti mengingat kekuasaan merupakan 

amanat Sang Widi yang diberikan kepada seseorang lewat pulung (wahyu). 
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Sesuai mitologi Jawa bahwa orang yang mendapat pulung dapat menjadi 

pemimpin atau raja (Sudibyo dalam Ibnu Sodiq, 2008:168). 

Pulung merupakan simbol penguatan dari sebuah legalitas yang 

diberikan kepada seseorang yang menjadi raja. Sementara itu simbol 

(lambang) merupakan media untuk menyampaikan pesan kepada orang 

lain dan juga untuk menyusun sistem epistemologi dan keyakinan yang 

dianutnya (Hariwijaya, 2004:77). Dengan simbol itu pula orang lain 

paham bahwa simbol adalah sesuatu yang tidak mungkin diabaikan begitu 

saja oleh orang Jawa. Oleh karena itu, dalam masyarakat Jawa kekuasaan 

yang disimbolkan dengan pulung sangat mutlak diperlukan. 

Simbol-simbol itu pula yang dimanfaatkan oleh orang Jawa yang 

akan meraih kekuasaan, mereka sadar dengan simbol akan memudahkan 

seseorang mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam politik Indonesia 

modern masalah simbol tetap saja menjadi bagian yang tak terpisahkan. 

Orang Jawa dalam wuku (pembagian tahun), sebagaimana yang dikatakan 

Eliade bahwa wuku dapat mengantarkan orang memahami diri dan situasi 

dengan lebih bening. Dalam Hariwijaya (2004) dijelaskan bahwa orang 

lebih dekat dengan keselamatannya dan dijauhkan dari kemalangan 

(angadohake sambekala serta anjembarake tebaning kaslametan). 

Orang Jawa senang mengamalkan nilai-nilai kejawaan sepi ing 

pamrih rame ing gawe, yang penting bekerja sekalipun tidak ada 

sanjungan. Ketika berhadapan dengan lawan-lawan politiknya lebih 
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mengedepankan nilai-nilai kejawaannya dengan falsafah menang tanpa 

ngasorake (Ibnu Sodiq, 2008:168). 

Pemimpin ideal bagi orang Jawa hanya ada pada sosok Sultan 

Agung Raja Mataram Islam ketiga yang begitu terkenal, karena 

kepribadiannya yang sempurna. Sosok yang dianggap sangat bijak dan 

sakti mandraguna. Oleh karena itu ketika orang Jawa dihadapkan untuk 

memilih pemimpin, maka sosok Sultan Agung masih begitu diimpikan. 

Impian seperti itu merupakan sesuatu yang wajar bagi masyarakat yang 

masih mengamalkan nilai-nilai tradisi, mengingat kekuasaan 

(kepemimpinan) adalah gung binathara, kekuasaan yang sangat besar 

laksana kekuasan dewa. Kekuasaan yang besar adalah tanggung jawab 

berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta, budi luhur mulia dan sifat 

adil kepada semua makhluk. 

Menurut Ibnu Sodiq (2008:169), seseorang akan diangkat menjadi 

pemimpin jika ia mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. Wikan wingkoning samudra, cerdas dengan mempunyai pengetahuan 

yang luas. Syarat ini mutlak harus dimiliki seorang pemimpin, maka 

dalam tradisi Jawa seorang yang akan menjadi Raja harus terlebih 

dahulu melewati pendidikan khusus. Ia harus ngenger pada seorang 

yang resi yang mumpuni untuk dididik menjadi ksatria, karena hanya 

dengan cara ngenger seorang calon raja akan mendapatkan 

kepribadian, melok tanpa aling yang sempurna. Seorang raja akan 
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dapat memahami persoalan-persoalan rakyatnya yang kemudian akan 

dapat memecahkannya. 

b. Sumanggem anyanggemi, berkemauan, berkomitmen kuat untuk 

menyejahterakan rakyatnya. Salah satu pertimbangan orang Jawa 

dalam memilih pemimpin yaitu sejauh mana calon pemimpin 

berkomitmen untuk mau memecahkan persoalan-persoalan yang 

sedang dihadapi rakyatnya. 

c. Akan lebih bagus lagi kalau seorang pemimpin mempunyai fisik yang 

sempurna dalam arti tidak cacat baik secara mental maupun moral, 

sakelangkung pekik (resik). Karena bagaimanapun juga pemimpin 

merupakan sosok yang harus dapat memberi contoh yang setiap 

langkah dan geraknya akan diperhatikan oleh rakyatnya. Pemimpin 

yang baik adalah pemimpin yang tidak berkuasa akan tetapi dikuasai, 

dalam arti akan berbuat yang terbaik untuk rakyatnya (Ibnu Sodiq 

dalam Jurnal Komunitas Sosiologi dan Antropologi edisi ke-2, 

2008:168-169). 

6. Kesetaraan Gender 

Pemahaman gender yang masih rancu dan sosialisasi gender yang 

masih berdasarkan konsep lama, mitos, tradisi, dan adat ternyata 

menimbulkan kesenjangan gender dan ketidakadilan gender. Ketidakadilan 

gender atau ketidaksetaraan gender adalah segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan dan laki-laki yang bersumber pada keyakinan gender. 

Model sosial ketidaksetaraan perempuan telah digarisbawahi oleh 



33 

 

 
 

Michelle Rosaldo yang mendefinisikan ketidaksetaraan sebagai sebuah 

kondisi di mana laki-laki menjadi dominan karena partisipasi mereka 

dalam kehidupan publik dan merendahkan perempuan ke lingkup 

domestik. Partisipasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam 

kehidupan publik tidak hanya memberikan kenaikan otoritas laki-laki atas 

perempuan secara universal, namun juga penilaian yang lebih tinggi 

terhadap peran laki-laki dibandingkan perempuan (Rosaldo dan Lamphere 

dalam Astuti, 2008).  

Ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan terjadi di 

berbagai bidang kehidupan seperti dalam bidang kesehatan, ekonomi, 

ketenagakerjaan, pendidikan, pertanian, politik, dan keamanan. Hal ni 

menunjukkan bahwa masih adanya keyakinan gender yang sangat kuat 

yang dianut oleh sebagian besar individu, masyarakat, dan sektor publik 

ternyata membawa dampak yang sangat luas bagi sendi-sendi kehidupan 

dan hubungan gender antara perempuan dan laki-laki. Keyakinan gender 

yang begitu kuat melahirkan pemikiran dan perilaku stereotip (Astuti, 

2008:78). 

Isu-isu tentang kiprah perempuan baik di ranah rumah tangga 

maupun di ranah sektor publik tidak akan pernah hilang. Hal ini 

dikarenakan momentumnya dianggap tepat untuk mengadakan perubahan 

di segala bidang, termasuk dalam relasi gender. Istilah ketimpangan 

gender sudah menjadi bahasa baku yang artinya pasti dikaitkan dengan 
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kondisi perempuan yang terpuruk, tertinggal, tersubordinasi dan istilah 

lainnya yang sejenis. Alasannya cukup logis, perempuan adalah sumber 

daya manusia yang jumlahnya besar bahkan di seluruh dunia jumlahnya 

melebihi laki-laki (Ratna Megawangi dalam Jurnal Kajian Gender, 

2008:28). Akan tetapi, jumlah perempuan yang berpartisipasi di sektor 

publik khususnya, selalu berada jauh di bawah kaum laki-laki, terutama di 

ranah-ranah tertentu seperti ranah politik. Lebih rendahnya peran 

perempuan di sektor publik tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, 

tetapi juga hampir di seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju. Oleh 

karena itu, banyak kaum feminis memanfaatkan spirit emansipasi untuk 

memperjuangkan kesetaraan gender secara kuantitatif bagi kaum 

perempuan agar laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, baik 

di luar maupun di dalam rumah tangga. 

Untuk mewujudkan kesetaraan seperti di atas, lebih lanjut Ratna 

Megawangi (2008) menjelaskan bahwa banyak para feminis sampai 

sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender 

adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis 

atau perbedaan sifat dasar (nature) atau genetis. Kemudian, para feminis 

begitu yakin dapat mewujudkan melalui perubahan budaya, legislatif 

maupun praktik-praktik pengasuhan anak, maka berkembanglah teori-teori 

feminisme, termasuk teori “praksisnya” yaitu bagaimana mengubah semua 

“image” perempuan yang berkaitan dengan sifat-sifat feminin yaitu 

pengasuh, keibuan, lembut dan sebagainya, walaupun sekarang banyak 
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para wanita yang berkiprah di sektor-sektor yang didominasi oleh kaum 

pria. Karena figur dominan perempuan inilah yang selama ini dianggap 

sebagai kendala besar untuk mewujudkan upaya kesetaraan gender. 

Kesetaraan gender adalah sebuah frase (istilah) yang sering 

diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh 

para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praktis, 

hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami 

oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait 

dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, 

penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Istilah-istilah tersebut 

memang dapat membangkitkan emosi, kekesalan, dan memicu rasa 

simpati yang besar kepada kaum perempuan. Oleh karena, banyak 

bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa 

LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa 

pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan 

pemberdayaan perempuan dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, dan 

politik. 

Tuntutan kesetaraan gender hakikatnya adalah adanya kesetaraan 

peran perempuan baik ranah rumah tangga (domestik) maupun ranah 

sektor publik. Namun demikian lepas dari sengaja atau tidak sesuai dengan 

perkembangan ekonomi dan tuntutan lainnya baik disadari maupun tidak 

disadari telah terjadi pergeseran dan perubahan peran wanita khususnya 

dalam ranah rumah tangga yaitu peran perempuan yang semula dianggap 
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sekedar sebagai “kanca wingking” (tulang rusuk) hingga kini berperan 

sebagai tulang punggung (Sri Fadilah dalam Jurnal Kajian Gender, 

2008:28). 

Persoalan perempuan memang dapat mengundang simpati yang 

cukup besar dari masyarakat luas karena permasalahan keadilan sosial 

dalam arti yang lebih luas yaitu isu-isu yang berkisar dari masalah 

kesenjangan orang kaya dan orang miskin, sampai dengan ketimpangan 

ekonomi antara negara yang kaya dan miskin. Namun di sisi lain, 

kesetaraan gender juga dapat mengundang rasa ambivalensi, bahkan rasa 

antipati baik dalam kelompok aktivis perempuan sendiri, juga dari 

masyarakat umum. Bagi mereka yang mempunyai rasa ambivalensi 

terhadap konsep kesetaraan gender, biasanya disebabkan oleh terbatasnya 

pengertian mereka atau konsep kesetaraan itu sendiri. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan apabila konsep kesetaraan gender memang 

merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan kontroversial.  

Perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar, 

bahkan di seluruh dunia jumlahnya melebihi pria. Akan tetapi, jumlah 

wanita yang berpartisipasi di sektor publik selalu berada jauh di bawah 

pria, terutama dalam bidang politik. Lebih rendahnya peran perempuan di 

sektor publik ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh 

dunia, termasuk di negara-negara maju. Oleh karena itu agen feminis 

mainstream, semenjak awal abad hingga sekarang adalah bagaimana 

mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita 
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harus sama-sama (fifty-fifty) berperan baik di luar maupun di dalam rumah 

(Sri Fadilah dalam Jurnal Kajian Gender, 2008:37). 

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, 

hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan 

nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan 

diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun 

perempuan (Modul BKKBN Program Pembinaan Jarak Jauh 

Pengarusutamaan Gender, 2007:27) 

Terwujudnya kesetaran gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka 

memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan 

serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. 

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan 

untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk 

mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya 

tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk 

mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.  

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang 

sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia 

termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus 
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melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan 

Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan 

nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden 

No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 

Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan 

keadilan dan kesetaraan gender. Disamping itu pengarusutamaan gender 

juga merupakan salah satu dari empat key cross cutting issues dalam 

Propenas. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh departemen 

maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah nasional, 

propinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan 

program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan 

pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan.  

Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik 

yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat 

tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan 

pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran 

serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program 

pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan 

dukungan semua pihak (Sangian dalam Jurnal Kajian Gender, 2008:24-

26). 
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Kenyataannya dalam aspek pemerintahan, perempuan kurang dapat 

berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang 

menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang 

terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya dalam bidang 

politik dan pemerintahan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan 

dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaatnya kurang diterima kaum 

perempuan.  

Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan 

maupun laki-laki, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara 

bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil 

kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan 

memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga 

pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih 

belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh. 

Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai sosial budaya 

masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan 

(ideologi patriarki), peraturan perundang-undangan masih berpihak pada 

salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan 

gender, penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau 

cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang 

holistik, kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk 

merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen, rendahnya pemahaman 
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para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, 

tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender (Eny Kusdarini, 

2009).  

Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan 

perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja 

aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan 

politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu 

rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi 

penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat 

berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.  

Kesetaraan gender memang telah lama terdengar di Indonesia. Hal 

tersebut terlihat dari berbagai program yang digelar sejumlah pemerhati 

dan aktivis perempuan. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan mengubah 

paradigma berpikir tentang kesetaraan gender dan mendukung perjuangan 

perempuan dalam memperoleh keadilan dan dapat dengan leluasa 

mengaktualisasi diri sendiri (Septaviani, 2011). 

Konsep kesetaraan gender memang sampai saat ini masih menjadi 

permasalahan yang perlu dipecahkan bersama. Kesetaraan gender bagi 

perempuan bukan berarti perempuan memiliki peran yang persis sama 

dengan pria. Dalam kehidupan keluarga misalnya, fakta istri harus tinggal 

di rumah, dan suami harus bekerja tidak lagi dianggap sebagai aturan yang 

saklek. Peran perempuan saat ini tidak hanya sebatas perannya yang harus 

memastikan kelanjutan reproduksi (Lia Harahap, 2010) 
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B. Landasan Teori 

 Teori Peran (Role) 

Dahrendorf dalam Poloma (2007:140) menegaskan bahwa peranan 

merupakan konsep kunci dalam memahami manusia secara sosiologis. Hal 

ini karena manusia menduduki posisi sosial dan posisi tersebut harus 

diperankannya. Peran merupakan kewajiban atau bisa disebut juga status 

subyektif. Sementara itu menurut Abdul Syani (2002:94), peranan dapat 

diartikan sebagai suatu perbuatan individu dengan cara tertentu dalam 

usaha menjalankan hak-dan kewajiban sesuai dengan status. Menurut 

Levinson dan Abdul Syani (2002) peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat individu dalam masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Goffman mendefinisikan peran sebagai sesuatu yang dipentaskan 

atau dipertunjukkan individu ketika menempati kedudukan yang berbeda 

dalam masyarakat. Di dalam memainkan perannya, individu dapat 

menyajikan pertunjukkan bagi orang lain dengan penampilan dan karakter 

yang berbeda dengan aslinya sesuai dengan situasi yang dituntut status 

sosialnya. Menurut Goffman dua bidang penampilan tersebut dibedakan 

menjadi panggung depan (front region) dan panggung belakang (back 
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stage). Panggung depan (front region) adalah ”bagian penampilan individu 

yang secara teratur berfungsi di dalam mode yang umum dan tetap untuk 

mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu”. Di 

samping panggung depan (front region), yang merupakan tempat 

melakukan suatu pertunjukan, terdapat juga daerah belakang layar atau 

yang disebut dengan panggung belakang (back stage). Identitas daerah 

belakang tergantung pada penonton yang bersangkutan (Goffman dalam 

Poloma, 2007:232-234). 

Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh Bidlle dan 

Thomas, mereka memberi makna kata peran yang merupakan kata dasar 

dari peranan, yaitu: 

a. Suatu penjelasan historis menyatakan bahwa ”peran” adalah konsep 

yang semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup 

subur pada zaman Yunani atau Romawi. Dalam arti ini, peran 

menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh 

individu selaku aktor dalam sebuah pentas drama. 

b. Suatu penjelasan merujuk pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan 

peran sebagai suatu fungsi yang dibawa individu ketika menduduki 

suatu karakteristik tertentu. 

c. Suatu penjelasan yang  bersifat operasional menyatakan bahwa peran 

individu selaku aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh faktor 

lain yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu penampilan atau 

unjuk peran (role performance). 
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Peran dimaknai sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang 

diharapkan dan dipentaskan oleh individu selaku aktor atau suatu lembaga 

yang berkedudukan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, peranan yang 

melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam 

pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social 

position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada 

organisasi masyarakat. 

Sebagai contoh, kepala desa perempuan di Desa Kebumen dan 

Desa Sukorejo mempunyai peranan menentukan apa yang diperbuatnya 

bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh 

masyarakat kepadanya. Sebagai seorang individu, ia mempunyai peranan 

penting bagi masyakarat karena mengatur hubungan-hubungan sosial 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena setiap individu mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. 

Oleh karena itu, status dan peran tidak dapat dipisahkan karena saling 

berkaitan satu sama lain dan sebaliknya, sehingga tidak ada peranan tanpa 

status ataupun status tanpa peranan. 

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu 

seperti halnya sebagai kepala desa perempuan, diharapkan agar ia 

berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Dengan kata lain, sebagai 

seorang kepala desa, ia harus bisa mengayomi masyarakat. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa perilaku ditentukan oleh peran sosial. Interaksi sosial 
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kepala desa tersebut harus bisa bermain sesuai dengan norma-norma yang 

ditetapkan oleh budaya setempat. Harapan-harapan peran merupakan 

pemahaman bersama yang menuntun kepala desa dan masyarakat untuk 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijelaskan bahwa lembaga 

pemerintahan desa di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen dipimpin oleh kepala 

desa perempuan. Dalam penelitian ini, kepemimpinan kepala desa perempuan 

dapat ditinjau dari aspek model kepemimpinannya, peran kepala desa 

perempuan tersebut dalam penentuan kebijakan, serta kontribusi kepala desa 
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perempuan tersebut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Sebagai sosok pemimpin, kepala desa di Sukorejo dan Kebumen 

mempunyai peran dan kedudukan yang penting di dalam kehidupan 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena segala perbuatan dan tingkah laku 

mereka baik secara langsung maupun tidak langsung pasti akan diperhatikan 

oleh masyarakat sehingga sebagai kepala desa mereka harus bisa memberikan 

contoh yang baik. 

Selain itu, model kepemimpinan yang mereka gunakan baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila kepala desa 

perempuan di kedua desa tersebut menggunakan model kepemimpinan yang 

otoriter, masyarakat pasti enggan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan 

pendapatnya kepada kepala desa tersebut. 

Model kepemimpinan itu juga akan berpengaruh terhadap peran dan 

kontribusi kepala desa perempuan di kedua desa tersebut. Peran yang 

dimaksud dalam hal ini tentu saja peran kedua kepala desa perempuan 

tersebut dalam penentuan kebijakan publik, karena sebagai pemimpin mereka 

mempunyai peranan yang penting dalam pengambilan keputusan dala segala 

bidang. Di sisi lain, kebijakan publik yang nantinya diambil oleh kepala desa 

perempuan tersebut juga akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen. 
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Kerangka berpikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama faktor-

faktor kunci, variabel, dan hubungan antara dimensi-dimensi yang disusun 

dalam bentuk narasi atau grafis. 

Kerangka berpikir dalam hal ini diharapkan dapat memberikan faktor-

faktor kunci yang nantinya mempunyai hubungan satu sama lain, selain itu 

dengan kerangka teori ini dapat dilihat alur variabel-variabel yang akan dikaji, 

yaitu berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa perempuan dalam lembaga 

pemerintahan desa. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan 

atau menguji kebenaran pengetahuan. Bila suatu penelitian akan mendapatkan 

hasil penelitian yang optimal dan sesuai dengan maksud yang diinginkan 

maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya yaitu menggunakan metode ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong 

(2007:4), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif ini lebih spesifik mengarah pada studi kasus. Studi 

kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya 

kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan 



48 

 

 
 

komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti yang 

lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa dilakukan 

terhadap kelompok, seperti yang dilakukan beberapa ahli antropologi, 

sosiologi, dan psikologi sosial. 

Pada tipe penelitian ini, seseorang atau suatu kelompok yang diteliti 

permasalahannya ditelaah secara komprehensif, mendetail dan mendalam. 

Berbagai variabel ditelaah dan ditelusuri termasuk juga kemungkinan 

hubungan antara variabel yang ada. Karenanya, penelitian suatu kasus bisa 

jadi melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi 

“eksplanasi” yang demikian itu tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi 

(Faisal, 2005:22). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi 

studi kasus yang dilaksanakan di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Penulis melakukan penelitian di 

desa tersebut karena kepala desanya dijabat oleh seorang perempuan. Hal ini 

untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan seorang perempuan dalam 

lembaga pemerintahan desa. 

B. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian pada lembaga pemerintahan desa 

di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Kendal, sebagai contoh kasus perempuan yang menjadi pemimpin atau kepala 

desa. 
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Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sukorejo dan Desa 

Kebumen karena kepala desa di kedua daerah tersebut dijabat oleh perempuan. 

Hal ini menjadi pertimbangan bagi peneliti karena sebelumnya kedua daerah 

tersebut dipimpin oleh kepala desa laki-laki, dan baru pertama kali ini 

dipimpin oleh perempuan yang terpilih saat Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) 

pada tahun 2007 dan 2008 lalu. Hal ini sebagai bukti bahwa tidak hanya laki-

laki yang bisa menjadi pemimpin, tetapi perempuan juga mempunyai 

kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin sekaligus sebagai partner kerja 

bagi laki-laki sehingga sedikit demi sedikit dapat menghilangkan image 

perempuan sebagai “kanca wingking”. 

Selain alasan di atas, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa 

Sukorejo dan Desa Kebumen karena ingin melihat perkembangan kedua desa 

tersebut selama dipimpin oleh kepala desa perempuan. Selain itu, dengan 

adanya sosok perempuan yang tampil sebagai seorang pemimpin, peneliti 

mengharapkan partisipasi perempuan dalam masyarakat (sektor publik) dapat 

meningkat serta dapat menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat 

terutama kaum laki-laki bahwa perempuan juga mempunyai kemampuan 

untuk berpartisipasi dalam segala bidang. 

C. Fokus Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah kepala desa perempuan yang duduk di 

lembaga pemerintahan desa di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Kendal, sedangkan permasalahan penelitian ini 

difokuskan pada kepemimpinan kepala desa perempuan dalam lembaga 
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pemerintahan desa di Desa Kebumen dan Desa Sukorejo, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

Fokus penelitian ini dapat diperinci lagi ke dalam sub-sub fokus 

penelitian yaitu (1) Model kepemimpinan kepala desa perempuan dalam 

lembaga pemerintahan desa. Disini dikaji bagaimana cara kepala desa 

perempuan tersebut dalam melaksanakan kepemimpinannya, (2) Peran kepala 

desa perempuan dalam penentuan kebijakan di lembaga pemerintahan desa. 

Dalam hal ini dikaji, selama melaksanakan tugas kepala desa perempuan bisa 

lepas atau tidak dari anggapan negatif (stereotip) bahwa perempuan hanya 

mampu bergerak di sektor domestik, (3) Kontribusi kepemimpinan kepala 

desa perempuan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Di sini dikaji apa saja upaya kepala desa perempuan tersebut untuk 

meningkatkan kualitas pemerintahan desa. 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pelaku yang menjawab daftar pertanyaan 

penelitian atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti 

(Spradley, 2006:46). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala 

desa perempuan yang duduk dalam lembaga pemerintahan di Desa 

Sukorejo dan Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

Berikut ini identitas subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini: 
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Tabel 1. Identitas Subjek Penelitian 

 
 
 
 

2. Informan 

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai 

untuk keperluan informasi, yaitu orang yang dapat memberikan informasi 

atau keterangan data yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih 

dari orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui obyek 

yang diteliti (Koentjaraningrat, 1993:130). 

Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary, seorang informan 

adalah “seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-

kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi 

dan sumber informasi” (Spraedly, 2006:39). Informan merupakan orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar belakang penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian 

ini adalah: 

 

 

 

 

 

No. Nama Umur Pekerjaan 
1. Ir. Sri Maryani 44 tahun Kades Sukorejo 
2. Nuryanti Dewi 43 tahun Kades Kebumen 
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Tabel 2. Identitas Informan di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumen yang digunakan adalah foto-foto yang relevan dengan 

penelitian, data monografi, serta data yang diperoleh selain dari subjek 

penelitian dan informan sebagai bahan tambahan yang diperoleh dari 

buku, arsip dan dokumen-dokumen terkait. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran 

kepala desa perempuan dalam lembaga pemerintahan desa. Alat yang 

digunakan dalam dokumentasi penelitian ini adalah kamera untuk 

mengambil gambar (foto) aktivitas kepala desa perempuan. 

Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder yang melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara 

dan pengamatan tentang kepemimpinan kepala desa perempuan dalam 

No. Nama Umur Pekerjaan 
1. Ir. Luhur Satriyo 52 tahun PNS 
2. Mas’as 69 tahun Wiraswasta 
3. Suyanto 43 tahun Perangkat Desa 
4. Yepta Murcono 66 tahun Pendeta 
5. Drs. Ch. Susanto 43 tahun PNS 
6. Bambang Supomo KS. 53 tahun Wiraswasta 
7. Dini M. 63 tahun Wiraswasta 
8. Sri Hadiati 54 tahun Ibu Rumah Tangga 
9. Hj. Munawaroh 65 tahun Dagang 
10. M. Bachrun, B. Sc 62 tahun Swasta 
11. Sugito 52 tahun Perangkat Desa 
12. Subagyo, S. Pd 41 tahun Guru SD 
13. Sutrisno 56 tahun Staf TU 
14. Suprapti, BA 66 tahun Pensiunan Guru 
15. Sutomo DH. 61 tahun Swasta 
16. H. Anas Sudiyono 64 tahun Pensiunan DEPAG 
17. Hafiluddin HP. 45 tahun Pengusaha 
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lembaga pemerintahan desa di Desa Kebumen dan Desa Sukorejo, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Kegiatan observasi meliputi melakukan catatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain 

yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya 

peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai 

menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat 

menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus terjadi. Salah 

satu peranan pokok dalam melakukan observasi adalah untuk menemukan 

interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami 

(Sarwono, 2006:224). 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencocokkan data 

hasil wawancara dengan kenyataan yang ada pada obyek atau sasaran 

penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi terhadap 

kepala desa perempuan dalam lembaga pemerintahan desa, untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan. Hal-hal yang diobservasi dalam 

penelitian ini antara lain sikap, cara berpikir, cara berbicara, cara 

menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, aktivitas ketika di tempat 

kerja, serta hubungan kepala desa perempuan tersebut dengan masyarakat. 
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Dalam observasi, peneliti menggunakan alat utama yaitu 

penglihatan, disertai dengan panduan observasi sesuai fokus observasi, 

block note, bolpoint dan pensil. Observasi dilakukan berulang-ulang sesuai 

dengan data yang ingin diperoleh. 

Dalam melakukan observasi, peneliti tidak mengalami kendala 

yang berarti. Observasi dalam penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. 

Hal ini didukung dengan kondisi pemerintahan yang kondusif di Desa 

Sukorejo dan Desa Kebumen sehingga peneliti merasa mudah dalam 

memperoleh data. Selain itu, didukung juga dengan sikap kepala desa 

Sukorejo dan Kebumen yang ramah dan menyambut dengan tangan 

terbuka ketika peneliti memohon izin untuk melakukan penelitian di 

tempat tersebut. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara berupa kuesioner yang sebelumnya telah dirancang 

dalam instrumen penelitian. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu 

melakukan wawancara terhadap informan-informan yang mudah ditemui 

baik itu dari Desa Sukorejo maupun Desa Kebumen. Hal ini dilakukan 
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sebagai upaya agar lebih efektif dalam memperoleh data dan tidak 

membuang-buang waktu.  

Setelah memperoleh data dari informan, kemudian peneliti 

mewawancarai kepala desa Sukorejo yang dilakukan di rumah Ibu Kepala 

Desa kurang lebih selama 45 menit dikarenakan beliau masih ada 

kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam memberikan 

keterangan pada saat wawancara, jawaban-jawaban yang beliau 

ungkapkan terkesan lebih objektif dan demokratis. 

Setelah melakukan wawancara dengan kepala desa Sukorejo, 

kemudian peneliti mewawancarai kepala desa Kebumen yang dilakukan di 

kantor balai desa Kebumen. Kegiatan wawancara ini berlangsung kurang 

lebih selama 1 jam. Wawancara ini berlangsung lebih lama jika 

dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan ketika dengan kepala 

desa Sukorejo.  

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bentuk wawancara mendalam (Indepth Interview) dengan menggunakan 

teknik wawancara tak terstruktur (Non Structured Interview). Menurut 

Lexy J. Moleong, (2004:191) wawancara tak terstruktur adalah wawancara 

yang lebih bebas iramanya. Subjek penelitian biasanya terdiri atas mereka 

yang terpilih saja karena sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki 

pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui 

informasi yang diperlukan. 
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Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data 

sebanyak-banyaknya yang ingin diungkapkan dengan maksud untuk 

menggali, memperoleh informasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan 

keadaan sebenarnya tentang kepemimpinan kepala desa perempuan dalam 

lembaga pemerintahan desa. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang dikembangkan di lapangan dengan wawancara terbuka, dalam artian 

memberikan kesempatan pada subjek penelitian dan informan untuk 

mengembangkan jawaban pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. 

Secara teknis juga diupayakan hubungan yang baik dan luwes antara 

pewawancara dengan informan agar pelaksanaan wawancara berjalan 

sesuai dengan harapan peneliti. 

Teknik wawancara tidak terstruktur dan mendalam dilakukan untuk 

mengecek kebenaran data yang tidak terungkap dari hasil pengamatan, 

selain itu juga berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari cross 

chek untuk dijadikan bahan kajian bagi penelitian ini. 

Dalam pelaksanaan dilapangan sebelum penelitian dimulai dengan 

cara wawancara, artinya sebelum peneliti dapat melakukan wawancara dan 

mendapat keterangan lisan, dilakukan persiapan diantaranya : 

- Seleksi individu untuk wawancara 

- Pendekatan orang yang telah diseleksi untuk diwawancara 
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- Pengembangan suasana dalam wawancara dan usaha untuk 

menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang 

diwawancara (Koentjaraningrat, 1981:163). 

Alat yang digunakan dalam proses wawancara pada subyek 

penelitian dan informan, yaitu pedoman wawancara untuk subyek 

penelitian dan informan, block note, bolpoint, dan pensil. 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Perangkat Desa, 

Lembaga Desa (LPMD), masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tokoh 

agama di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Kendal, yang dilakukan untuk mengetahui seperti apakah 

kondisi masyarakat dengan adanya kepala desa perempuan dalam lembaga 

pemerintahan desa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan 

tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

lain-lain sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran 

kepala desa perempuan dalam lembaga pemerintahan desa. Alat yang 

digunakan dalam dokumentasi penelitian ini adalah kamera untuk 

mengambil gambar (foto) aktivitas kepala desa perempuan.  

Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder yang melengkapi atau mendukung data primer hasil wawancara 
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dan pengamatan tentang kepemimpinan kepala desa perempuan dalam 

lembaga pemerintahan desa di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang diharapkan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2007:330). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan 

jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara, peneliti 

melakukan observasi atau pengamatan yang berkaitan dengan 

rutinitas kepala desa perempuan ketika berada di kantor balai desa. 

Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini antara lain sikap, cara 

berpikir, cara berbicara, cara menyelesaikan masalah, pengambilan 

keputusan, aktivitas ketika di tempat kerja, serta hubungan kepala 
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desa tersebut dengan masyarakat. Sebagai contoh, berdasarkan 

pengamatan peneliti selama penelitian, kepala desa perempuan di 

Sukorejo dan Kebumen merupakan sosok pemimpin yang tegas dan 

disiplin. Kepala desa tidak segan-segan memberikan teguran kepada 

salah seorang perangkat desa yang pada saat itu terlambat datang ke 

kantor balai desa. Hal ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan 

perangkat desa agar membiasakan diri untuk datang ke tempat kerja 

tepat waktu sesuai dengan aturan jam kerja kantor, yaitu pukul 08.00-

14.00 WIB. Selain melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian dan informan yang dapat 

memberikan keterangan berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan 

pendapat sebagian besar informan, kepala desa perempuan di 

Sukorejo dan Kebumen adalah sosok yang sabar, lembut, baik hati, 

tegas, dan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan dan hasil 

wawancara, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa di Sukorejo dan 

Kebumen adalah sosok pemimpin disiplin dan tegas dalam 

melaksanakan kepemimpinannya namun sebagai perempuan tetap 

saja ada stereotip gender yang melekat pada mereka misalnya saja 

menurut sebagian besar informan kepala desa perempuan di kedua 

desa tersebut adalah sosok yang sabar, lembut, dan baik hati. 

b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
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berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

Teknik triangulasi ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan Kepala Desa perempuan di Desa Sukorejo dan 

Desa Kebumen, Perangkat Desa Dan Lembaga Desa Sukorejo dan 

Kebumen, tokoh agama, tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh 

pemuda, pengusaha, buruh, dan wiraswasta serta kaum perempuan. 

Masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda-

beda dalam memberikan keterangan, Hal ini disebabkan karena 

mereka mempunyai pendidikan, pekerjaan, dan pemikiran yang 

berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, setelah melakukan 

wawancara, peneliti membandingkan keadaan dan perspektif pihak-

pihak yang terlibat dalam wawancara ini berdasarkan latar belakang 

pendidikan,pekerjaan, dan pandangan/pemikiran yang mereka miliki. 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses penyusunan dalam 

mengkatagorikan data, mencari pola dengan maksud memahami maksudnya 

(Nasution, 1998:32). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bersifat kualitatif yaitu analisis dekriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka 

melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara 

deskriptif.  
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Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data 

kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut ; 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari data-data di lapangan (Miles, 1992:16) 

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yaitu suatu 

analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang 

hal yang tidak penting, serta mengatur data sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhir ditarik. 

Proses analisis data dilakukan secara sistematik dan serempak. 

Mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, 

mendskripsikan dan penyajian serta kesimpulan dan interprestasi semua 

informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul (Miles dan 

Huberman, 1992:10). 

2. Penyajian Data 

Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk teks naratif (Miles, 1992:17). Dalam penyajian data berbentuk 

sekumpulan informasi yang tersusun dalam life history sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar sajian data tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan. Bentuk penyajian data dalam 
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penelitian ini akan disajikan secara naratif sesuai dengan pemaparan yang 

ditampilkan dalam pembahasan hasil penelitian. 

3. Menarik Kesimpulan (Verifikasi) 

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah 

dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-

pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam penelitian ini 

penarikan kesimpulan dilakukan berangkat dari munculnya kaum 

perempuan yang menjabat sebagai kepala desa di Desa kebumen dan 

Sukorejo sejak tahun 2007 dan 2008 silam, kemudian mengapa mereka 

bisa terpilih menjadi kepala desa. Untuk kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan hubungan keterkaitan antara keduanya. 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disebut teknik 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Apabila 

ketiga tahapan tersebut telah selesai dilakukan, maka kemudian 

diverifikasi. 

 

 

 



63 

 

 
 

Bagan Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Data Kualitatif (Miles Dan Humberman,1992) 

Operasionalnya dalam penelitian di lapangan, sebagai contoh untuk 

menjelaskan model kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sukorejo 

dan Desa Kebumen dengan item pertanyaan seperti apakah kepemimpinan 

kepala desa perempuan di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen selama ini, maka 

tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Tahap I adalah pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati 

aktivitas kepala desa perempuan ketika berada di tempat kerja, hubungan 

kepala desa perempuan dengan perangkat desa dan masyarakat, cara 

kepela desa perempuan tersebut dalam menyelesaikan masalah dan 

mengambil keputusan. Sementara itu, kegiatan wawancara dilakukan 

dengan mewawancarai informan yang dapat memberikan keterangan 

mengenai seperti apakah kepemimpinan kepala desa perempuan yang ada 

Pengumpulan data 

Kesimpulan-kesimpulan 

Penarikan/verifikasi 
Reduksi data 

Penyajian data 
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di Desa Sukorejo dan Kebumen. Dengan item pertanyaan tersebut maka 

dapat diketahui model kepemimpinan yang digunakan kepala desa 

perempuan di kedua desa tersebut. Selain menggunakan observasi dan 

wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga 

menggunakan dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil gambar 

(foto) aktivitas kepala desa perempuan. Dokumentasi ini dilakukan untuk 

melengkapi dan memperjelas data yang telah diperoleh melalui hasil 

observasi dan wawancara. 

 Tahap II adalah Reduksi Data. Dalam tahap ini peneliti memilih 

pernyataan-pernyataan dari informan yang berkaitan dengan model 

kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Sukorejo dan Desa 

Kebumen. 

No. Nama Informasi 

1. Yepta Murcono (66 th) 

Kepala Desa Sukorejo adalah pemimpin yang 
berusaha menjalankan tugas dengan baik serta 
menggunakan pola pendekatan yang ramah ke 
masyarakat dalam kepemimpinannya.  

2. Suyanto (43 th) 
Ibu Kepala Desa cukup bijaksana dalam 
memimpin dan mengambil keputusan serta 
loyal terhadap bawahannya. 

3. Sugito (52 th) 

Kepala Desa Kebumen selalu melakukan 
sharing tentang segala hal, terutama mengenai 
masalah pemerintahan. Selain itu, beliau juga 
sangat bijaksana dalam memimpin dan berhati-
hati dalam mengambil keputusan. 

4. Sutrisno (56 th) 

Kepala Desa perempuan di Kebumen dianggap 
lebih terbuka dalam menjalankan program-
programnya jika dibandingkan dengan kepala 
desa laki-laki yang sangat tertutup dengan 
masalah dana. 
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Berdasarkan pendapat para informan di atas, maka dalam tahap 

reduksi data ini pernyataan yang paling mendekati dengan permasalahan di 

atas, adalah pernyataan dari Bapak Sugito (52 th), Perangkat Desa 

Kebumen yang memberikan pernyataan bahwa Kepala Desa Kebumen 

selalu melakukan sharing tentang segala hal, terutama mengenai masalah 

pemerintahan. Selain itu, beliau juga sangat bijaksana dalam memimpin 

dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.  

 Tahap III adalah verifikasi (menarik kesimpulan). Berdasarkan pendapat 

para informan di atas, terpilihnya kepala desa perempuan di Desa Sukorejo 

dan Desa Kebumen tidak akan lepas dari peran masing-masing pihak baik 

perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini peran merupakan sebuah 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dipentaskan oleh individu 

selaku aktor atau suatu lembaga yang berkedudukan di dalam masyarakat. 

Seperti halnya Goffman menyatakan peran sebagai sesuatu yang 

dipentaskan atau dipertunjukkan individu ketika menempati kedudukan 

yang berbeda dalam masyarakat. Di dalam membahas pertunjukkan, 

No. Nama Informasi 

5. Sutomo (61 th) 

Kepala Desa Kebumen adalah sosok 
pemimpin yang moderat, religius dan 
perhatian terhadap masyarakat dan 
wilayah desanya. 

Reduksi Data 

Kepala Desa Kebumen selalu 
melakukan sharing tentang segala hal, 
terutama mengenai masalah 
pemerintahan. Selain itu, beliau juga 
sangat bijaksana dalam memimpin dan 
berhati-hati dalam mengambil 
keputusan. 
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Goffman menyaksikan bahwa individu dapat menyajikan suatu 

pertunjukkan (show) bagi orang lain, tetapi kesan (impression) si pelaku 

terhadap pertunjukan yang ditampilkan bisa berbeda-beda. Dalam hal ini 

menurut Goffman ada dua bidang penampilan, yaitu panggung depan dan 

panggung belakang. Panggung depan disini adalah penampilan kepala desa 

perempuan ketika berada di kantor, sedangkan panggung belakang disini 

adalah suatu posisi di mana kepala desa perempuan tersebut ketika sudah 

berada di luar jam dinas. 

 Tahap IV adalah penyajian data yang ditulis dalam bentuk narasi karena 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sejak tahun 2007 

dan 2008 silam Desa Sukorejo dan Desa Kebumen dipimpin oleh kepala 

desa perempuan. Menurut pandangan sebagian besar masyarakat, kepala 

desa perempuan di kedua desa tersebut merupakan sosok pemimpin yang 

baik, tegas, disiplin, dan bijaksana. Mereka selalu berusaha untuk 

melakukan pendekatan ke masyarakat dan selalu mengadakan musyawarah 

ketika akan menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa model kepemimpinan yang digunakan oleh 

kepala desa perempuan di Sukorejo dan Kebumen adalah model 

kepemimpinan demokratis.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sukorejo dan Desa 

Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Kecamatan Sukorejo 

memiliki 18 desa. Dari 18 desa tersebut hanya 2 desa yang mempunyai 

kepala desa perempuan, sementara 16 desa lainnya dipimpin oleh kepala 

desa laki-laki. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Desa Sukorejo dan Desa Kebumen karena ingin mengetahui seperti apakah 

kepemimpinan kepala desa perempuan yang ada di kedua desa tersebut. 

Berikut ini akan diuraikan gambaran umum lokasi Desa Sukorejo dan 

Desa Kebumen secara rinci. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Peta Kecamatan Sukorejo 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (Win Utami, 2011) 
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a. Desa Sukorejo 

Secara administratif, Desa Sukorejo terletak di Kecamatan 

Sukorejo Wilayah Pembantu Bupati Selokaton (eks Kawedanan 

Selokaton) Kabupaten Dati II Kendal. Sementara itu, secara geografis 

Desa Sukorejo berada di kaki Gunung Prau dengan ketinggian kurang 

lebih 700 meter dari permukaan laut dengan permukaan tanah 

berbentuk pegunungan (dataran tinggi). 

Sementara itu, jarak pusat pemerintahan desa dengan pusat 

pemerintahan yang lebih atas (kecamatan, kabupaten, propinsi) adalah 

sebagai berikut: 

 Jarak pusat pemerintahan desa dengan kecamatan  : 0 Km 

 Jarak pusat pemerintahan desa dengan ibu kota kabupaten :37 Km 

 Jarak pusat pemerintahan desa dengan ibu kota propinsi :65 Km 

Dilihat dari topografinya, Desa Sukorejo memiliki luas wilayah 

298,548 hektar yang terbagi menjadi 60 hektar lahan pertanian, 

184,173 hektar perumahan, 45,375 hektar pekarangan dan bangunan, 

dan 9 hektar lahan lain yang belum digunakan. Suhu udara berkisar 

antara 26 derajat sampai 32 derajat celcius dengan curah hujan berkisar 

antara 2.000-3.000 mm/tahunnya. 

Desa Sukorejo mempunyai masyarakat yang heterogen karena 

status sosial anggota masyarakatnya yang sangat kompleks. Selain itu, 

Desa Sukorejo juga merupakan wilayah yang menjadi pusat 
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pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga tidak mengherankan jika 

wilayahnya sangat berkembang pesat ke arah kemajuan apabila 

dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sukorejo. 

Desa Sukorejo terdiri dari 6 dusun, yaitu: 

a. Dusun Sudagaran 

b. Dusun Tlangu 

c. Dusun Sumber Tlangu 

d. Dusun Sapen 

e. Dusun Ngrancah 

f. Dusun Sentul 

Desa Sukorejo terdiri dari 9 RW dan 67 RT dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

Utara  : Desa Kalibogor 

Selatan  : Desa Trimulyo 

Barat  : Desa Kebumen 

Timur  : Desa Gedong 

Kepadatan penduduknya berdasarkan data terakhir yang 

didapat dari monografi desa tahun 2008 terdiri dari: 

a. Jumlah Kepala Keluarga : 2.341 KK 

b. Jumlah jiwa   : 8. 807 jiwa 

c. Jumlah laki-laki  : 4. 346 laki-laki 

d. Jumlah perempuan  : 4.461 perempuan 
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Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukorejo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Monografi Desa Sukorejo tahun 2008 
 

 
 
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukorejo 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Sumber: Monografi Desa Sukorejo tahun 2008 
 

 

 

 

 

 

 

Mata Pencaharian Penduduk Jumlah % 
Petani 75 orang 3,42 
Buruh Tani 60 orang 2,74 
Buruh Kebun 41 orang 1,88 
Pengusaha 110 orang 5,02 
Buruh Industri 220 orang 10,05 
Buruh Bangunan 260 orang 11,9 
Pedagang 574 orang 26,2 
Transportasi 364 orang 16,7 
PNS/TNI/POLRI 255 orang 11,7 
Pensiunan 72 orang 3,30 
Lain-lain 187 orang 8,54 
Jumlah 2188 orang 100 

Tingkat Pendidikan 
Penduduk Jumlah % 

Akademi/Perguruan Tinggi 123 orang 1,37 
SMA 1.258 orang 13,9 
SMP 2.332 orang 25,9 
SD 3.723 orang 41,3 
Tidak tamat SD 238 orang 2,64 
Belum tamat SD 1.295 orang 14,4 
Tidak sekolah 38 orang 0,49 
Jumlah 9.007 orang  100  
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b. Desa Kebumen 

Secara geografis, Desa Kebumen terletak di Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Kendal, yang merupakan sebuah desa di bagian 

selatan Kota Kendal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalibogor Kecamatan 

Sukorejo 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Trimulyo Kecamatan 

Sukorejo 

 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan 

Sukorejo 

 Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tampingwinarno 

Kecamatan Sukorejo 

Desa Kebumen mempunyai luas wilayah 185 Ha dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 5. Rincian Luas Wilayah Desa Kebumen 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Monografi Desa Sukorejo tahun 2008 
 

 

 

 

No. Dusun Luas Wilayah (Ha) % terhadap Luas Desa 
1. Sumber 47 25,4 % 
2. Sudagaran 46 24,9 % 
3. Kebumen 49 26,5 % 
4. Jagalan 43 23,2 % 

Jumlah 185 100 % 
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Jarak pusat pemerintahan desa dengan pusat pemerintahan yang 

lebih atas (kecamatan, kabupaten, propinsi) adalah sebagai berikut: 

 Jarak pusat pemerintahan desa dengan kecamatan  : 1 Km 

 Jarak pusat pemerintahan desa debgan ibu kota propinsi :30 Km 

 Jarak pusat pemerintahan desa dengan ibu kota propinsi :60 Km 

Keadaan demografi atau keadaan penduduk Desa Kebumen 

adalah 4.775 jiwa yang terdiri dari 2.243 laki-laki dan 2.532 

perempuan. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani, 

buruh, pedagang, PNS, pengusaha, dan lain-lain. tingkat pendidikan 

penduduk Desa kebumen tergolong rendah. Berdasarkan data yang 

monografi desa ada, terdapat sekitar 29 warga desa yang tidak 

mengenyam bangku sekolah, 1.049 belum tamat Sekolah Dasar, 284 

tidak tamat Sekolah Dasar, 1.542 tamat Sekolah Dasar, 1.173 tamat 

Sekolah Menengah Pertama, 553 Sekolah Menengah Pertama, dan 104 

tamat Perguruan Tinggi.  

Keadaan sosial keagamaan Desa Kebumen tergolong unik. 

Pasalnya, ada dua organisasi sosial keagamaan yang berkembang di 

desa ini. Pertama, Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi keagamaan 

yang didirikan oleh KH, Ahmad Dahlan. Biasanya pengikut 

Muhammadiyah memiliki pola pikir yang rasional. Sebagai contoh, 

orang Muhammadiyah tidak membenarkan adanya tahlilan karena 

mereka beranggapan apabila orang yang sudah meninggal sudah putus 

amalnya. Kedua, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH. Hasyim 
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Asy’ari. Biasanya pengikut NU memiliki pola pikir yang masih 

tradisional. Misalnya, orang NU masih melaksanakan tradisi tahlilan 

karena mereka beranggapan orang yang meninggal masih 

membutuhkan do’a. Perbedaan ideologi tersebut tidak menjadikan 

masyarakat Kebumen berseberangan justru semakin terlihat kearifan-

kearifan lokal yang sangat luar biasa. Nuansa religiusitas Desa 

Kebumen terlihat dari forum-forum pengajian yang dilaksanakan 

secara berkala baik dalam Maj’lis Ta’lim, pondok pesantren dalam 

skala waktu harian, mingguan maupun setiap bulan. 

 

2. Model Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Lembaga 

Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukorejo 

Kaum perempuan di Indonesia dalam ranah sosial keagamaan 

sampai sekarang masih berada dalam posisi pinggir (marginal). Isu-isu 

pembatasan kiprah kaum perempuan terjadi karena adanya budaya 

patriarki yang sampai sekarang masih dianut oleh sebagian besar 

masyarakat, sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang tidak 

penting dan seakan-akan perempuan hanya sebagai warga kelas dua (the 

other sex). Agar perjuangan perempuan dapat dihargai oleh masyarakat, 

maka mereka harus mendapatkan legitimasi dari berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Perjuangan kaum perempuan tidak boleh berhenti pada titik 

tertentu apabila mereka belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh 

karena itu, gerakan kaum perempuan harus terus-menerus dan sistematis 
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dalam melakukan tekanan kepada institusi-institusi sosial yang patriarkis. 

Tentunya hal ini tidak dapat dilakukan kaum perempuan sendiri, tetapi 

harus bersama-sama dengan kelompok sosial lain yang memiliki kepekaan 

terhadap masalah perempuan. Dengan kerja dan upaya keras tersebut, 

sepertinya bukan suatu yang mustahil pada masa-masa mendatang 

peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga politik, 

khususnya dalam bidang pemerintahan akan berdampak terhadap 

pengakuan secara utuh hak-hak sipil dan politik kaum perempuan. 

Dalam konteks perjuangan kaum perempuan, adanya kepala desa 

perempuan yang memimpin Sukorejo dan Kebumen adalah sebuah 

terobosan baru yang mengarah pada kemajuan, karena kedua desa tersebut 

baru pertama kali memiliki kepala desa perempuan. Partisipasi perempuan 

yang dilekatkan dengan representasi politik ini merupakan langkah 

strategis agar suara perempuan dalam kebijakan publik lebih terdengar. 

Dengan cara ini pula perempuan akan lebih mampu mewarnai kebijakan 

politik pemerintahan yang lebih peka terhadap kaum perempuan. 

a. Ir. Sri Maryani di Desa Sukorejo 

Seiring dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi), banyak pula kaum perempuan yang semakin menunjukkan 

eksistensinya pada sektor publik, seperti halnya Ibu Ir. Sri Maryani, 

kepala desa perempuan yang memimpin Desa Sukorejo, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Kendal. Beliau adalah salah seorang kepala desa 

perempuan yang terpilih pada Agustus 2007 lalu dari enam calon yang 
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terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki kemudian dilantik pada 

tanggal 19 September 2007. 

Bu Anik (44 tahun), begitu sapaan akrab beliau, merupakan 

sarjana pertanian dari UTP (Universitas Tunas Pembangunan) 

Surakarta yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang kini 

berusia 44 tahun. Meskipun berasal dari jurusan pertanian, namun 

beliau mampu memimpin masyarakat Sukorejo sesuai dengan aturan-

aturan yang ada dari pemerintah. Beliau selalu berusaha untuk 

memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat Sukorejo 

yang sangat kompleks. Beliau merupakan seorang yang demokratis 

karena selalu menyelesaikan segala persoalan dengan musyawarah. 

Beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat, khususnya 

kaum laki-laki bahwa sesungguhnya seorang perempuan juga mampu 

menjadi pemimpin yang berhasil serta mempunyai potensi untuk 

memimpin. Hal ini dapat menepis anggapan bahwa perempuan adalah 

makhluk lemah yang selalu tergantung pada laki-laki. Namun 

sepertinya, anggapan tersebut sudah tidak berlaku bagi masyarakat 

Sukorejo apalagi dengan adanya emansipasi, perempuan bisa semakin 

menunjukkan kemampuannya. Menurut Ibu kepala desa, emansipasi 

perempuan adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan 

karena mempunyai kekuasaan yang sama untuk tampil sebagai seorang 

pemimpin. Meskipun tidak ada program kerja khusus dari desa yang 

ditujukan untuk kaum perempuan, Ibu Anik berharap dengan adanya 
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perempuan yang tampil sebagai seorang pemimpin, semoga saja dapat 

menggugah semangat kaum perempuan untuk meningkatkan 

partisipasinya dalam masyarakat sehingga tidak diremeh lagi oleh laki-

laki. 

Visi beliau sebagai kepala desa adalah bersama masyarakat 

membangun desa dan memperbaiki administrasi desa, sedangkan 

misinya adalah mengemban amanah dari masyarakat menjadi 

pemimpin yang berguna bagi majunya pembangunan desa. Beliau 

sangat berantusias ingin mempertahankan keutuhan pemerintahan desa 

dan membangun desa bersama masyarakat Sukorejo agar tercipta suatu 

keadaan yang kondusif antara pemimpin dan rakyatnya, karena itu 

merupakan salah satu upaya Ibu kepala desa untuk mendekatkan diri 

dengan masyarakat dalam kepemimpinannya. 

Figur Ibu Anik sebagai kepala desa perempuan yang 

memimpin Desa Sukorejo sangat disegani masyarakat karena 

penampilan yang apa adanya, humoris, dan selalu rendah hati 

walaupun berasal dari kalangan priyayi dan berpendidikan tinggi. 

Selain itu, beliau juga selalu supel dan dikenal murah senyum kepada 

semua orang tanpa memandang kelas sosial tertentu. Inilah yang 

membuat masyarakat Sukorejo sangat menghargai beliau sebagai 

kepala desa. 

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan beliau, mungkin 

memang berseberangan atau bahkan bertolak belakang dengan profesi 
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beliau sekarang ini. Beliau memang berasal dari jurusan pertanian, 

namun beliau menyatakan akan selalu berusaha untuk menjalankan 

tugas sebaik mungkin sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

ditetapkan pemerintah daerah demi kemajuan Desa Sukorejo. Dalam 

menanggapi hal tersebut beliau juga menegaskan bahwa: 

“Saya juga ndak tahu mbak kok bisa kepilih jadi kepala desa. 
Padahal saya itu orangnya ya begini ini apa adanya. Semua 
penilaian tentang saya, saya serahkan saja ke masyarakat. Nek 
saya yang disuruh menilai ya kritikannya baik semua, saya yakin 
masyarakat lebih tahu saya ini orangnya kayak gimana”. (Sri 
Maryani, 44 tahun, Kades Sukorejo, 3 Juli 2011) 

 
Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang jujur, adil, dan 

berlandaskan asas keterbukaan, Ibu kepala desa seringkali meminta 

kritik dan saran dari warga masyarakat Sukorejo agar dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan kepemimpinannya selama ini. 

Dengan hal tersebut, beliau berharap akan ada koordinasi dan 

kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan warga masyarakat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Kepala Desa Sukorejo ketika sedang melayani warga 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (Win Utami, 2011) 
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Gambar di atas menunjukkan Ibu Anik sedang melayani 

seorang warga yang sedang berkonsultasi di ruang kerjanya. Beliau 

selalu berusaha menyempatkan waktu untuk melayani warga yang 

ingin menyampaikan aspirasinya baik itu pada jam dinas maupun di 

luar jam dinas. Di rumah pun beliau selalu siaga melayani warga yang 

membutuhkan bantuannya karena beliau ingin memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Beberapa warga sedang antri di Balai Desa 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (Win Utami, 2011) 

Pada gambar di atas terlihat berapa warga sedang antri 

menunggu gilirannya dipanggil oleh petugas. Ketiga warga tersebut 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda meskipun mereka berada 

di tempat yang sama dan duduk bersebelahan. Mereka bertiga sedang 

menunggu kedatangan Ibu Kepala Desa karena ingin berkonsultasi 

mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. 
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Gambar 5. Perangkat Desa sedang melayani warga 
 Sumber: Dokumentasi Pribadi (Win Utami, 2011) 
  

Para perangkat desa di atas terlihat sedang sibuk melayani 

warga di kantor balai desa. Gambar samping kiri menunjukkan dua 

orang perangkat desa perempuan sedang melayani seorang warga yang 

saat itu sedang mengurus surat-surat penting. Sementara itu, pada 

gambar sebelah kanan menunjukkan seorang ibu sedang menunggu 

surat yang sedang ditata oleh perangkat desa. Biasanya apabila ingin 

bertemu dengan kepala desa di kantor, warga yang berkepentingan 

harus melaporkan diri atau meminta izin terlebih dahulu kepada 

perangkat desa yang sedang bertugas. Hal ini untuk mengantisipasi 

terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan serta memberikan 

keadilan kepada setiap warga tanpa memandang status sosial yang 

tertentu. 

Sejak Ibu Anik menjadi kepala desa, kinerja para perangkat 

desa terlihat lebih baik dan disiplin serta pelayanan terhadap warga 

masyarakat juga cepat ditangani. Jam kerja perangkat desa pun 

menjadi lebih disiplin sesuai dengan jam kerja dinas yang ditetapkan, 

yaitu masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB. 
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Admisnistrasi desa yang sudah amburadul akibat peninggalan dari 

kepala desa sebelumnya yang terjerat kasus hukum juga sudah mulai 

bisa ditata kembali sedikit demi sedikit karena menurut Ibu Kepala 

Desa untuk membenahi pemerintahan dan administrasi desa itu 

membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama agar semuanya 

dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana yang 

ada di balai desa lambat laun juga sudah mulai diperbaiki, misalnya 

saja perbaikan MCK di balai desa yang baru saja selesai direnovasi. 

Menurut Ibu Anik, dalam menata kembali sistem pemerintahan yang 

kacau dibutuhkan keuletan dan tidak tergesa-gesa agar dapat 

memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan harapan pemerintah 

desa pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya. 

Dalam memimpin sebuah lembaga pemerintahan, seperti 

halnya lembaga pemerintahan desa, menurut Ibu Anik membutuhkan 

kerja keras, keuletan, kesabaran, kedisiplinan, dan kerja sama yang 

baik antara pemerintah desa dengan elemen masyarakat agar visi dan 

misi yang diharapkan dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Bagi 

beliau tanpa adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara 

pemerintah desa dengan elemen masyararakat, maka akan sulit untuk 

mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis. Hal ini merupakan 

modal utama dalam suatu pemerintahan agar dapat berhasil dengan 

baik seperti dengan apa yang dicita-citakan masyarakat. 
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Di sisi lain, meskipun Ibu kepala desa tidak menyelenggarakan 

program khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan namun 

beliau tetap mengadakan berbagai kegiatan yang sudah biasa 

dilaksanakan oleh komunitas perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukorejo 

Sumber: Monografi Desa Sukorejo tahun 2008 
 

Berdasarkan susunan organisasi pemerintah Desa Sukorejo di 

atas, apabila ditinjau dari segi gender, dalam tata pemerintahan maka 

peran perempuan sudah diakui dan diterima. Namun kenyataannya 

ditinjau dari struktur organisasi yang ada, jabatan perangkat desa 
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fungsional perangkat desa hanya tiga yang dijabat oleh perempuan, 

yaitu kepala desa, kaur umum dan kaur keuangan. 

Menurut penuturan Bapak Yepta Murcono (66 tahun), Ibu Anik 

adalah sosok perempuan yang bersahaja, jujur, berusaha menjalankan 

tugas sebagai kepala desa dengan baik, serta dapat menggunakan 

kemampuannya dengan memadai yang didukung oleh sifat kelembutan 

dan pola pendekatan yang ramah kepada masyarakat. Selain itu, masih 

menurut pendapat Bapak Yepta Murcono, Ibu Kepala Desa juga selalu 

menjalin hubungan yang baik terhadap warga masyarakat Sukorejo 

dengan menampilkan keramahannya serta mau melayani kepentingan 

warga di luar jam dinas. Hal inilah yang membuat beliau disegani oleh 

masyarakat. Sementara itu, ketika peneliti bertanya mengenai 

perbedaan kepemimpinan laki-laki dan perempuan, beliau yang juga 

seorang Pendeta ini menegaskan bahwa: 

“Saya bingung kalau harus memilih, karena pilihan bukan 
tergantung pada gender, namun integritas pribadinya. Menurut 
saya, perempuan juga layak menjadi pemimpin karena Tuhan 
tidak menilai seseorang dari sisi jasmaniah namun menilik sisi 
batin yang tidak terlihat dengan mata manusia”. (Yepta Murcono, 
66 tahun, Pendeta, 8 Juli 2011) 

 
Pernyataan di atas memberikan penegasan bahwa dalam 

memilih pemimpin bukan hanya tergantung pada gender, akan tetapi 

juga integritas pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik 

itu laki-laki maupun perempuan. Hal terpenting yang menentukan 

layak atau tidaknya seseorang sebagai seorang pemimpin adalah 

kemampuan leadership yang dimilikinya. Oleh karena itu, sudah 



83 

 

 
 

bukan sesuatu yang tabu lagi apabila perempuan tampil sebagai 

seorang pemimpin. Hal ini terjadi mungkin saja karena masyarakat 

menginginkan suasana yang baru di bawah kepemimpinan kepala desa 

perempuan atau masih adanya anggapan apabila perempuan itu 

memiliki sifat yang lemah lembut, halus, serta keibuan sehingga lebih 

mudah jika dibandingkan dengan laki-laki. 

Kepemimpinan merupakan kunci utama keberhasilan suatu 

kegiatan, yang pada dasarnya tidak membedakan jenis kelamin, 

perempuan atau laki-laki. Dalam pengertian umum kepemimpinan 

adalah kemampuan atau kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar 

mau bekerja sama melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai 

tujuan yang telah disepakati bersama. Baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin 

dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang pemerintahan. 

Kepemimpinan perempuan mempunyai legitimasi yang sangat 

kuat baik secara teologis, filosofis, maupun hukum, namun ironisnya 

budaya patriarki yang terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, 

membuat kedudukan perempuan menjadi terpinggirkan. Akibatnya, 

kualitas dari perempuan pun menjadi rendah. Diakui atau tidak akibat 

kualitas rendah inilah keberadaan perempuan pada posisi-posisi 

puncak dari sebuah komunitas, organisasi kemasyarakatan maupun 

lembaga pemerintahan, selalu ada pada angka kecil, atau bahkan bisa 

jadi tidak ada sama sekali, sehingga sangat diperlukan adanya 
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kerjasama yang kuat antara laki-laki dan perempuan, untuk 

meningkatkan kualitasnya.  

Di samping itu, Bapak Drs. Ch.Susanto (43 tahun), menilai dari 

segi pendidikan kepala desa Sukorejo cukup memadai dengan gelar 

Insinyur, figurnya cukup populer, namun kurang menunjukkan 

kewibawaannya karena usia yang relatif masih muda dan belum 

menikah. Akan tetapi, Ibu Anik mempunyai hubungan sosial yang 

familiar dengan masyarakat, karena bisa bergaul dengan masyarakat 

dari berbagai lapisan. 

Selanjutnya, masih menurut pendapat Bapak Drs. Ch. Susanto 

ada sedikit perbedaan antara kepala desa perempuan dan laki-laki, 

yaitu kepala desa perempuan lebih lemah dalam memimpin dan kurang 

tegas dalam mengambil keputusan, sedangkan laki-laki lebih tegas 

namun memiliki tingkat kedisiplinan yang kurang. Meskipun begitu 

kepala desa perempuan layak oleh dijabat oleh laki-laki dan 

perempuan asalkan mempunyai kemampuan untuk memimpin suatu 

lembaga pemerintahan, karena kepemimpinan bukan bergantung pada 

gender. Apalagi dengan adanya kepala desa perempuan, pelayanan 

kepada masyarakat pun menjadi lebih mudah karena pengurusan surat-

surat penting, tanda tangan dan stempel, serta hal-hal lain dapat 

diproses dengan cepat baik dengan menemui Ibu Kepala Desa di 

kantor maupun di rumah. Di samping itu, dengan sikapnya yang ramah 

dan supel, Ibu Kepala Desa selalu bisa menerima aspirasi masyarakat 
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dari semua golongan tanpa memandang perbedaan status sosial yang 

ada.  

Sejak adanya Ibu Anik menjadi kepala desa, beberapa akses 

jalan desa dan kebutuhan warga sebagian telah tercukupi. Sebagai 

contoh, proyek perbaikan jalan desa di RT 06/RW 07 Sapen Sukorejo 

telah berhasil diselesaikan dengan baik dengan dana bantuan dari 

Bupati. Selain itu, tahun lalu juga ada bantuan plesterisasi MCK bagi 

warga kurang mampu karena sebagian besar belum mempunyai MCK 

yang layak pakai. 

Di lain pihak, Bapak Suyanto (43 tahun), salah seorang 

perangkat desa Sukorejo atau lebih spesifiknya menjabat sebagai 

kamituwa (kepala dusun), menyatakan bahwa sebagai kepala desa, Ibu 

Anik cukup bijaksana dalam memimpin dan mengambil keputusan, 

loyal terhadap bawahannya, serta tidak pernah menyombongkan diri 

meskipun menduduki jabatan yang tinggi. Sepengetahuan Bapak 

Suyanto seelama menjabat sebagai perangkat desa, Ibu Anik selalu 

koordinasi dengan lembaga-lembaga desa yang ada seperti LPMD, 

BPD, RT, RW, PKK, dan organisasi kemasyarakatan yang lain dalam 

menjalankan tugasnya demi terciptanya pemerintahan yang 

demokratis. 

Dari berbagai pendapat para informan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ibu Anik cenderung menerapkan model 

kepemimpinan demokratis. Dalam model kepemimpinan ini pemimpin 
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mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dengan para bawahan 

dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya 

kepada bawahan. Bawahan berhak menentukan pendapat dan 

keputusan yang akan diambil dalam pekerjaannya. Dengan demikian 

bawahan diperkenankan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai 

dengan keputusannya sendiri sebab mereka telah dianggap memiliki 

kecakapan dan dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab untuk 

mengarahkan dan mengelola dirinya sendiri. Ciri-ciri model 

kepemimpinan ini adalah pemimpin hanya memberikan sedikit 

pengarahan, pemimpin mendiskusikan masalah bersama-sama dengan 

bawahan melalui musyawarah mufakat sehingga tercapai kesepakatan 

tentang definisi masalah yang dihadapi, dan pengambilan keputusan 

diserahkan sepenuhnya kepada bawahan sehingga bawahan lebih 

leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Model kepemimpinan Ibu 

Anik tersebut sesuai dengan model-model kepemimpinan yang 

disampaikan oleh Kreiner. 

b. Nuryanti Dewi di Desa Kebumen 

Pada tahun 2008 silam, di Desa Kebumen diselenggarakan 

pilkades (pemilihan kepala desa) dengan calon sebanyak 5 orang yang 

terdiri dari 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dari pencalonan 

ini membuktikan bahwa antusias perempuan cukup besar untuk 

mengikuti perempuan di bidang publik. Tentunya mempunyai 
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pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat Kebumen untuk memilih 

perempuan sebagai pemimpinnya. Berikut ini adalah rekapitulasi 

perhitungan suara pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2008 di Desa 

Kebumen: 

1. Nuryanti Dewi   : 829 suara 

2. Nanik Trisetyo Budiati : 449 suara  

3. Suprihatiningsih  : 415 suara 

4. Bambang Priyono  : 402 suara 

5. Ningsih Ekowati  : 145 suara 

Dari hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa pada 

saat itu, sudah terlihat jelas apabila Ibu Nuryanti Dewi yang tepilith 

menjadi kepala desa dengan perolehan suara terbanyak. Beliau 

menyelesaikan pendidikan terakhirnya di D3-Ekonomi Undip 

(Universitas Diponegoro). Visinya adalah terwujudnya kehidupan 

masyarakat Desa Kebumen yang maju dan sejahtera, sedangnya 

misinya adalah menjaga amanat kepemimpinan yang telah 

diamanatkan warga Desa Kebumen dan mewujudkan sistem 

pemerintahan desa yang baik transparan dalam pembangunan baik 

fisik maupun nonfisik. 

Sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang berasal dari 

Ekonomi, Ibu Dewi (43 tahun), begitu sapaan akrabnya, selalu 

mengedepankan peningkatan di bidang ekonomi dan pembangunan 

dalam membuat program. Sebagai kepala desa, beliau berpegang teguh 
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pada prinsipnya yang ingin bekerja dan mengabdi kepada masyarakat 

Desa Kebumen dengan ilmu dan tenaga yang dimiliki. Di samping itu, 

dalam menjalankan tugas-tugasnya, beliau selalu bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga desa yang ada, seperti BPD, LPMD, RT, RW, dan 

lainnya.   

Untuk menciptakan suasana pemerintahan yang selaras, serasi 

dan seimbang, sebelum mengambil sebuah keputusan Ibu Kepala Desa 

selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa dan 

lembaga desa yang ada sehingga masyarakat Kebumen selalu 

mendukung keputusannya. Selain bertukar pendapat dengan perangkat 

desa dan lembaga desa seringkali beliau juga berkoordinasi dengan 

RT/RW dalam membuat program maupun menentukan kebijakan. Hal 

ini dilakukan karena beliau selalu ingin memberikan yang terbaik bagi 

masyarakat Kebumen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Ibu Kepala Desa sedang Sharing dengan Bapak Sekdes 
Sumber: Dokumentasi Pribadi (Win Utami, 2011) 
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Menurut Bapak Sugito (52 tahun), Sekretaris Desa Kebumen, 

Ibu Dewi adalah seorang kepala desa yang terbuka dan mempunyai 

kepemimpinan yang jelas serta segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pemerintahan dan kebijakan selalu dimusyawarahkan. Di samping itu, 

Ibu Dewi juga mempunyai hubungan sosial yang sangat baik dengan 

perangkat desa dan lembaga desa yang ada, seperti yang ditegaskan 

oleh Bapak Sugito berikut ini: 

“Yang pasti hubungan sosial kades dengan perangkat desa yang 
lain terjalin sangat baik meskipun pada umumnya tidak baik 
karena ego masing-masing, tapi untuk Kebumen bagus”. (Sugito, 
52 tahun, Perangkat Desa, 18 Juli 2011) 

Ibu Kepala Desa selalu melakukan sharing tentang segala hal, 

terutama dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pemerintahan. Selain itu, beliau juga selalu menerima dengan baik 

keluhan-keluhan dari perangkat desa dan masyarakatnya. Sebagai 

kepala desa, beliau selalu berusaha untuk menerima kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki.  

Masih menurut Bapak Sugito, kepemimpinan Ibu Dewi sebagai 

kepala desa di Kebumen sangat bijaksana dalam memimpin dan 

berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apabila dalam suatu forum 

terjadi pendapat, Ibu Kepala Desa selalu berusaha untuk menyamakan 

persepsi ataupun menengahi kedua belah pihak. Meskipun sebagai 

kepala desa perempuan, beliau tidak pernah mempersoalkan masalah 

gender dalam pembagian tugas kepada staf-stafnya karena yang 
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terpenting dalam sebuah pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik 

kuncinya adalah saling mengisi dan saling melengkapi. Selain itu, Ibu 

Kepala Desa selalu memberikan pelayanan yang baik terhadap 

masyarakat tanpa membeda-bedakan kelas sosial tertentu. Di samping 

itu, beliau juga bisa menampung aspirasi masyarakat dari semua 

golongan. Hal ini dikarenakan beliau tidak ingin terjadi kesenjangan 

dan kecemburuan sosial di masyarakat.  

Selain berkoordinasi dengan sekdes dalam menjalankan 

program, kepala desa juga bekerjasama dengan BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa). BPD di Desa Kebumen diketuai oleh Bapak 

Subagyo, Spd. Selain menjabat sebagai ketua BPD, Bapak Subagyo 

(41 tahun) juga berprofesi sebagai guru di SD Negeri 2 Kebumen. 

Dahulu BPD adalah singkatan dari Badan Perwakilan Desa yang 

anggotanya berasal dari perwakilan partai politik (parpol) yang dipilih 

oleh masing-masing KK (Kepala Keluarga). Namun sekarang anggota 

BPD diambil dari perwakilan masing-masing RW. 

Kedudukan BPD di Kebumen sama saja dengan BPD yang ada 

di Sukorejo, yaitu mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kepala 

desa sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa. BPD mempunyai 

fungsi utama sebagai pengawas pembuatan peraturan-peraturan desa 

yang dirancang bersama-sama pada saat rapat desa. Jadi antara BPD 

dan kepala desa tidak ada yang merasa dipimpin ataupun memimpin. 
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Selain dibantu BPD dalam menjalankan tugasnya, kepala desa 

juga dibantu oleh lembaga desa lain, yaitu LPMD (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa). Ketua LPMD Desa Kebumen adalah 

Bapak Sutrisno (56 tahun) yang juga merupakan Staf TU di SMP 

Negeri 2 Sukorejo. Menurut Bapak Sutrisno, Ibu kepala desa adalah 

sosok pemimpin yang baik dan bisa mengemban amanah rakyat atau 

masyarakat Kebumen. Kepala desa sekarang dianggap lebih fair 

(terbuka) dalam menjalankan program-programnya jika dibandingkan 

dengan kepala desa sebelumnya yang dijabat oleh laki-laki yang sangat 

tertutup mengenai masalah dana. 

LPMD selalu bekerjasama dengan pemerintah desa untuk 

berkoordinasi dalam merancang program karena LPMD berfungsi 

membantu pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan 

baik fisik maupun nonfisik. Dalam menjalankan tugasnya LPMD 

dibantu oleh Linmas dan Karang Taruna. Linmas adalah kepanjangan 

dari Perlindungan Masyarakat yang bertugas untuk menjaga 

pertahanan dan keamanan desa, misalnya saja dengan mengadakan 

ronda malam yang digilir setiap kepala keluarga yang ada di masing-

masing RT/RW. Ronda malam ini dilaksanakan dari pukul 21.00 WIB 

sampai pukul 04.00 WIB. Warga melaksanakan ronda malam bersama 

anggota Hansip (Pertahanan Sipil). Selain Linmas, ada juga Karang 

Taruna yang merupakan seksi pemuda dan olahraga. Organisasi ini 

adalah wadah untuk kegiatan para pemuda Desa Kebumen. 
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LPMD merupakan sebuah lembaga yang berfungsi 

mempersatukan aspirasi warga masyarakat yang disahkan berdasarkan 

SK (Surat Keputusan) kepala desa, tidak seperti BPD yang disahkan 

berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari Bupati. Dengan adanya 

LPMD, segala bentuk kritik dan saran dari warga desa dapat 

tersalurkan kepada pemerintah desa dengan prosedur sebagai berikut: 

Warga  RT      RW     LPMD Rapat Desa 

Warga menyampaikan keluhan atau aspirasinya kepada RT, 

kemudian setelah Ketua RT mengetahui apa yang diharapkan 

warganya, Ketua RT melapor kepada Ketua RW agar disampaikan 

kepada LPMD, setelah LPMD mendapatkan laoran dari Ketua RW 

maka ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat desa agar semuanya 

dapat selesai dengan baik secara musyawarah mufakat, sehingga tidak 

ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. 

Menurut Bapak Sutomo (61 tahun), kepala desa Kebumen 

adalah sosok perempuan yang moderat, religius dan perhatian terhadap 

masyarakat serta wilayah desanya. Secara umum kepemimpinan 

kepala desa Kebumen cukup baik walaupun penghasilannya sangat 

minim, bahkan untuk mencapai UMR (Upah Minimum Regional) saja 

sangat sulit namun beliau tetap berusaha keras untuk membangun 

desanya. 
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Masih menurut Bapak Sutomo, secara umum kepala desa 

perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan yang mencolok, hanya 

dalam hal-hal tertentu yang dapat dilakukan kepala desa laki-laki tetapi 

tidak dapat dilakukan oleh kepala desa perempuan yang disebabkan 

karena kodratnya yang tidak atau belum leluasa dilakukan oleh 

perempuan, misalnya saja seperti memberikan kontrol sosial kepada 

petugas jaga malam atau ronda malam. Hal ini disebabkan karena 

adanya anggapan yang masih berkembang dalam masyarakat bahwa 

perempuan yang keluar pada malam hari dianggap sebagai perempuan 

yang kurang baik. 

Di lain pihak, menurut Ibu Suprapti (66 tahun), Ibu Dewi 

merupakan sosok pemimpin yang dapat mengemban tugas dengan baik 

serta selalu menjaga hubungan sosial yang harmonis baik antar 

perangkat maupun antar warga sehingga menciptakan suasana yang 

kondusif di dalam pemerintahannya. Apalagi sejak dipimpin oleh 

kepala desa perempuan, Ibu Suprapti mewakili aspirasi kaum 

perempuan di Desa Kebumen merasa lebih diperhatikan dalam 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kaum perempuan, misalnya 

saja PKK, Posyandu, dan lain-lain. 

Dari berbagai pendapat para informan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ibu Anik cenderung menerapkan model 

kepemimpinan demokratis. Dalam model kepemimpinan ini pemimpin 

mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dengan para bawahan 
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dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya 

kepada bawahan. Bawahan berhak menentukan pendapat dan 

keputusan yang akan diambil dalam pekerjaannya. Dengan demikian 

bawahan diperkenankan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai 

dengan keputusannya sendiri sebab mereka telah dianggap memiliki 

kecakapan dan dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab untuk 

mengarahkan dan mengelola dirinya sendiri. Ciri-ciri model 

kepemimpinan ini adalah pemimpin hanya memberikan sedikit 

pengarahan, pemimpin mendiskusikan masalah bersama-sama dengan 

bawahan melalui musyawarah mufakat sehingga tercapai kesepakatan 

tentang definisi masalah yang dihadapi, dan pengambilan keputusan 

diserahkan sepenuhnya kepada bawahan sehingga bawahan lebih 

leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Model kepemimpinan Ibu 

Dewi tersebut sesuai dengan model-model kepemimpinan yang 

disampaikan oleh Kreiner. 

 

3. Peran Kepala Desa Perempuan dalam Penentuan Kebijakan dalam 

Lembaga Pemerintahan Desa di Kecamatan Sukorejo 

Mendorong partisipasi yang dapat melahirkan representasi politik 

dalam arti semakin meningkatnya kuota perempuan dalam jabatan-jabatan 

publik, tidak mudah diwujudkan. Mereka membutuhkan komitmen dan 

agenda bersama untuk terus diperjuangkan. Meski demikian, cara ini perlu 

ditempuh agar kebijakan politik dan pemerintahan tidak lagi menempatkan 
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kaum perempuan pada posisi yang marjinal. Untuk mendorong proses ke 

arah dinamisasi perempuan dalam politik, kaum perempuan harus 

memiliki instrumen-instrumen penguatan politik di dalam organisasi 

sosial. Bila melihat kiprah kaum perempuan dalam Organisasi 

Kemasyarakatan (Ormas), peran strategis mereka masih sangat terbatas. 

Hal ini disebabkan karena dalam kultur masyarakat, khususnya masyarakat 

Jawa, peran kaum perempuan diposisikan sebagai pendamping yang 

berfungsi sebagai penyokong kegiatan laki-laki bukan sebagai partner 

kerja bagi laki-laki. 

Isu mengenai peran publik perempuan masih merupakan isu hangat 

dan sentral baik secara lokal maupun nasional pada dekade terakhir ini. 

Persoalan tersebut masih sangat serius diperdebatkan karena adanya pro 

dan kontra yang terjadi dalam masyarakat, apalagi dengan adanya kaum 

perempuan yang menampilkan diri sebagai seorang pemimpin. 

Budaya masyarakat yang bersumber dari tradisi telah berlangsung 

secara turun-temurun menempatkan peran perempuan di sektor domestik 

dan laki-laki di sektor publik, sehingga mengakibatkan akses dan 

partisipasi perempuan dalam dunia di luar sektor domestik menjadi sangat 

rendah. Konsekuensi yang terjadi kemudian, sangat logis kalau ranah luar 

domestik, seperti pemerintahan dan politik hingga saat ini masih 

patriarkhis, laki-laki mendominasi secara luas arena politik, termasuk di 

dalamnya memformulasikan aturan-aturan dan standar permainan politik 
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yang menihilkan kepentingan perempuan yang harus puas menjadi 

kelompok minoritas. 

Pernyataan di atas menunjukkan apabila sampai saat ini 

masyarakat masih menganut budaya patriarki yang menganggap bahwa 

laki-laki itu lebih berkuasa dan kedudukannya lebih tinggi dari perempuan. 

Oleh karena itu, dengan adanya seorang perempuan yang tampil sebagai 

kepala desa diharapkan dapat menggugah semangat kaum perempuan 

untuk lebih meningkatkan partisipasinya dalam kehidupan masyarakat 

agar tidak di pandang sebelah mata. Hal ini sekaligus sebagai bukti jika 

perempuan bisa melakukan berbagai peran di ranah publik dengan 

konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas 

untuk menduduki peran sosial dan politik, misalnya saja adanya 

kepemimpinan kepala desa perempuan dalam bidang pemerintahan di 

Desa Sukorejo dan Desa Kebumen. 

a. Desa Sukorejo 

Pada dasarnya, jika kita melihat perkembangan zaman yang 

semakin mengarah pada kemajuan, maka sudah sewajarnya apabila 

terjadi perubahan dalam berbagai segi kehidupan, begitu pula dalam 

hal pemerintahan. Sekarang ini sudah saatnya masyarakat 

menunjukkan eksistensinya bahwa mereka mampu mengikuti arus 

perkembangan IPTEK. Hal ini semakin lama juga menuntut kaum 

perempuan untuk lebih maju dan meningkatkan partisipasinya dalam 

masyarakat, apalagi dengan adanya kepala desa yang sejak 2007 lalu 
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dijabat oleh perempuan. Dengan adanya kepala desa perempuan, 

masyarakat berharap, khususnya kaum perempuan dapat lebih aktif 

dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik itu yang berhubungan 

dengan perempuan itu sendiri maupun hal-hal umum yang biasanya 

dipegang oleh laki-laki. 

Ibu Sri Hadiati (54 tahun), menyatakan bahwa dengan adanya 

kepala desa perempuan berharap agar lebih banyak perempuan yang 

terlibat dalam kegiatan yang ada di desa terutama dalam bidang 

pendidikan mengingat pendidikan kaum perempuan yang sebagian 

besar masih tergolong rendah karena sampai saat ini masih ada 

perempuan yang buta aksara. Hal ini sangat memprihatinkan dan 

seharusnya menjadi wacana baru untuk dibicarakan dan dicari jalan 

keluarnya agar kaum perempuan tidak berada dalam posisi yang 

tertinggal serta dapat mengangkat harkat dan martabatnya di mata 

masyarakat sehingga bukan lagi sebagai kaum marginal yang selalu 

terpinggirkan di sektor publik. Meskipun begitu, tidak ada program 

khusus dari Ibu Kepala Desa yang ditujukan kepada kaum perempuan. 

Jadi, tidak mengherankan jika sampai saat ini partisipasi perempuan 

dalam bidang sosial kemasyarakatan masih tergolong rendah meskipun 

kepala desa mereka dijabat oleh perempuan. Hal ini disebabkan karena 

wadah atau organisasi yang ada di Desa Sukorejo hanya terbatas pada 

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga) saja, itupun tidak 

berjalan dengan baik karena kepala desa tidak menangani langsung 
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kegiatan ini. Menutut penuturan Ibu Sri Hadiati, kegiatan PKK desa 

saat ini sangat minim aktivitasnya karena kurang validnya tenaga-

tenaga internal (tim penggerak PKK) yang terlibat. 

“.....gimana PKK desanya mau maju, wong udah ada setaun ndak 
jalan kok, apa meneh bu cariknya juga ndak bisa diajak 
kerjasama kok mbak…..”. (Sri Hadiati, 54 tahun, Ibu Rumah 
Tangga, 10 Juli 2011) 
 

Beliau dapat memberikan pernyataan seperti itu karena ikut 

aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti PKK dan 

Posyandu. Beliau selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya, terutama di RT 06/RW 

07. Selanjutnya, Ibu Sri Hadiati juga menyatakan bahwa perempuan 

layak menjadi pemimpin mengingat posisi perempuan saat ini bukan 

lagi sebagai “kanca wingking” tetapi sebagai partner bagi laki-laki 

meskipun tetap dibedakan dalam kodratnya. Sejak adanya kepala desa 

perempuan, beliau sebagai warga lebih berani untuk memberikan 

masukan. Selain itu beliau juga pernah menyampaikan keluhan 

mengenai masalah Jamkesmasnas yang tidak merata, lalu beliau 

bersama Ibu Kepala Desa datang ke Kepala Puskesmas Sukorejo 1 

untuk menyampaikan masalah ini, hingga akhirnya Desa Sukorejo 

mendapat tambahan jatah 250 kartu Jamkesmasnas. Selain itu, wanita 

yang selalu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan ini berharap agar 

program-program desa yang ada dapat mengusahakan bantuan bagi 

keluarga ekonomi, lemah, mengusahakan bantuan jamban untuk 
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keluarga yang kurang mampu, dan bantuan modal untuk ibu-ibu dari 

keluarga tidak mampu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ibu Sri Hadiati (berkacamata) ketika sedang menimbang 
balita dalam kegiatan Posyandu  

Sumber: Dokumentasi Pribadi (Win Utami, 2011) 

Dengan adanya perubahan pranata sosial yang terjadi dalam 

masyarakat, maka muncul seorang perempuan yang menjabat sebagai 

kepala desa untuk membuktikan bahwa ia juga mempunyai kedudukan 

yang sama (sejajar) dengan laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan tersebut dapat memberikan 

kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang sama. 

Karena sebagai manusia, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama. Dengan demikian dapat memberi peluang 

kemitraan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat saling 

melengkapi, dan bukan untuk saling menguasai satu sama lain. 
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Hal di atas sesuai dengan pendapat Bapak Luhur Satriyo (52 

tahun), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) 

Desa Sukorejo, yang menyatakan bahwa secara kodrati perempuan dan 

laki-laki memang berbeda, namun dalam hal kepemimpinan yang 

dinilai adalah bagaimana kepala desa tersebut dapat memimpin suatu 

unit sehingga dapat berjalan secara sinergis baik ke luar maupun ke 

dalam dan berkelanjutan. Selain itu, seorang pemimpin (kepala desa) 

harus mampu menguasai bidangnya dan mau belajar serta mempunyai 

keinginan untuk memajukan desa. 

LPMD (Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa) adalah 

lembaga pelaksana perencanaan program atau pelaksana kegiatan 

sekaligus evaluasi dan membuat laporan kegiatan pembangunan. 

Secara sosial, LPMD merupakan salah satu lembaga yang menjalin 

mitra kerja dengan desa, meskipun kepala desa Sukorejo dijabat oleh 

perempuan namun menurut Bapak Luhur Satriyo sebagai ketua LPMD 

hubungan kepala desa perempuan dan lembaga tersebut dapat terjalin 

dengan baik. Dalam struktur organisasi, posisi LPMD adalah di bawah 

kepala desa yang mempunyai tugas untuk membantu tugas-tugas 

pemerintahan desa dalam hal kegiatan pembangunan yang ada di desa, 

meliputi perencanaan/program, pelaksanaan, dan evaluasi/pelaporan. 

Selain itu, LPMD juga berfungsi sebagai penggerak/pemberdayaan 

masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di desa secara 

partisipatif dan gotong-royong. 
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Selain dibantu oleh LPMD, dalam melaksanakan tugasnya 

Kepala Desa juga dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 

yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengawal dan 

mengontrol pekerjaan pemerintahan desa. BPD di Desa Sukorejo 

diketuai oleh Bapak Mas’as. Anggota BPD biasanya diambil dari 

perwakilan masing-masing RW yang ada di desa yang bersangkutan. 

Kedudukan antara BPD dan kepala desa adalah sejajar sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya BPD dan kepala desa selalu mengadakan 

musyawarah dengan kepala desa dan perangkat-perangkatnya dalam 

memecahkan semua persoalan sesuai dengan prinsip-prinsip desa yang 

ada. 

Menurut pendapat Bapak Mas’as (69 tahun), posisi BPD dan 

kepala desa saat ini adalah sebagai partner kerja sehingga BPD selalu 

memberikan arahan kepada kepala desa ketika akan membuat program 

kerja. Hal ini disebabkan karena Sukorejo yang obyeknya sangat luas 

dalam artian mempunyai wilayah yang lebih luas jika dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain yang ada di Kecamatan Sukorejo serta 

mempunyai masyarakat yang heterogen sehingga kepala desa tidak 

mungkin untuk memberikan kontrol sosial sendiri bagi masyarakatnya 

tanpa bantuan lembaga-lembaga desa yang ada, karena untuk menjadi 

kepala desa tidak hanya mempunyai kemampuan untuk memimpin saja 

tetapi juga kemmpuan untuk bisa mengayomi masyarakat yang ada di 

bawah kepemimpinannya. 
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Dengan wilayahnya yang luas dan masyarakatnya yang sangat 

heterogen, seharusnya Sukorejo sudah menjadi kelurahan dan bukan 

lagi desa. Hal ini dikarenakan pembangunan di wilayah Sukorejo yang 

selalu mengalami perkembangan yang pesat jika dibandingkan dengan 

desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sukorejo. Di samping itu, 

dengan letaknya yang sangat strategis karena sangat dekat dengan 

pusat pemerintahan tingkat kecamatan, maka Desa Sukorejo tidak 

pernah tertinggal dalam perkembangan arus informasi baik dari dalam 

maupun dari luar sehingga tidak mengherankan jika banyak 

pembangunan di desa-desa lain yang berkiblat pada Desa Sukorejo. 

Selain itu, Desa Sukorejo juga didukung dengan akses informasi dan 

teknologi yang cepat diterima oleh masyarakat serta pembangunan 

yang berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, beliau menegaskan 

bahwa: 

“Harusnya Sukorejo itu sekarang bukan lagi desa, tapi kelurahan 
karena obyeknya itu luas sekali dan sudah termasuk desa yang 
maju. Saya itu heran lho, kenapa kok orang-orang itu pada suka 
jadi kepala desa wong ndak dibayar dapatnya cuma bengkok. Lha 
wong seandainya saya yang disuruh nyalon aja, saya ndak mau. 
Wegah mbak, bayarane mung dipaido”. (Mas’as, 69 tahun, 
Wiraswasta, 11 Juli 2011) 

Di sisi lain, Bapak Mas’as juga mengungkapkan pendapat 

bahwa perempuan juga layak menjadi seorang pemimpin (kepala desa) 

asalkan ia mempunyai kemampuan yang mendukung tanpa harus 

meninggalkan kodratnya. Ketua BPD ini pun berharap kepala desa 

perempuan di Sukorejo bisa tampil sebagai seorang figur publik 



103 

 

 
 

dengan memberikan contoh bahwa perempuan juga bisa memimpin 

lembaga pemerintahan desa. Selain itu, sebagai Ketua BPD, beliau 

juga berharap apabila kepala desa sebaiknya bekerja mandiri dengan 

tidak terlalu menggantungkan BPD maupun lembaga-lembaga desa 

lain karena fungsi BPD sebenarnya hanya memberikan kontrol 

terhadap pekerjaan dan program-program desa bukan sebagai partner 

kerja. Hal ini disebabkan karena kedudukan BPD dan kepala desa yang 

sejajar sehingga diantara keduanya harus dapat menjalin kerjasama 

dengan baik agar program kerja yang dilaksanakan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Karena apabila tidak terjalin kerjasama yang 

baik dalam suatu lembaga pemerintahan maka ujung-ujungnya juga 

akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Menurut pendapat Bapak Bachrun (62 tahun), secara umum 

tidak ada perbedaan antara kepala desa perempuan dan laki-laki, 

asalkan benar-benar mempunyai sifat-sifat pemimpin dalam dirinya 

dan melaksanakan tugas di tingkat desa dengan baik, serta menata 

administrasi dengan tertib dan kinerja yang baik pula. Dengan adanya 

kepala desa perempuan seperti sekarang, sebenarnya yang diharapkan 

oleh masyarakat adalah kerjasama yang baik antara lembaga 

pemerintahan dengan masyarakatnya karena hal tersebut dapat 

menciptakan keterbukaan antara atasan dan bawahan sehingga warga 

masyarakat tidak sungkan lagi untuk menyampaikan aspirasi dan 

keluhannya kepada pemimpinnya. Hal ini seperti ungkapan yang 
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beliau sampaikan, yaitu “Mengenang masa lampau seperti mimpi 

mendapat kencana, mengharap hari esok seperti melihat cahaya 

pengharapan. Maka, yang terpenting adalah nikmatilah hari ini”. 

Di samping itu, Bapak Bachrun merupakan koordinator 

FORSIGAS (Forum Silaturahmi Warga Sukorejo), yang sering 

menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan 

lingkungan dan penerangan jalan. Menurut beliau, hal tersebut sangat 

penting karena merupakan modal untuk mewujudkan sadar lingkungan 

bagi warga masyarakat. Sebagai contoh keberadaan tempat sampah 

atau becak sampah belum dimanfaatkan dengan maksimal dan 

sebagian besar becak sampah yang tersedia di tiap-tiap RW cenderung 

“ndongkrok” tidak terawat. 

Sepengetahuan Bapak Suyanto (43 tahun) yang menjabat 

sebagai kamituwa, Ibu Anik selalu koordinasi dengan lembaga-

lembaga desa yang ada seperti LPMD, BPD, RT, RW, PKK, dan 

organisasi kemasyarakatan yang lain dalam menjalankan tugasnya 

demi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Pada saat akan 

menyusun program kerja desa, Ibu Kepala Desa selalu mengadakan 

rapat desa agar mencapai musyawarah mufakat untuk membahas 

program-program yang akan dilaksanakan. Biasanya hasil keputusan 

saat rapat diambil dengan cara voting, yaitu dengan cara mengambil 

keputusan terbanyak minimal 50% dari peserta rapat yang hadir. 
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b. Desa Kebumen 

Minimnya jumlah perempuan sebagai penentu kebijakan politik 

dan pemerintahan, menyebabkan keputusan menyebabkan keputusan 

mengenai kebijakan publik yang memengaruhi kesejajaran kaum 

perempuan masih dipegang oleh laki-laki, yang sebagian besar masih 

meng-image-kan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan sehingga 

kaum perempuan cenderung dianggap manut saja dengan segala 

keputusan politik yang telah ditetapkan. 

Namun pernyataan di atas sepertinya tidak sejalan dengan 

kondisi yang ada di Desa Kebumen saat ini karena sejak tahun 2008 

silam, kepala desa di wilayah tersebut dijabat oleh perempuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama dengan laki-laki untuk menentukan suatu kebijakan. 

Menurut Bapak Subagyo (41 tahun), kepala desa sudah 

menjalankan program-programnya sesuai dengan perkembangan desa. 

Dengan begitu sejak berada di bawah pemerintahan kepala desa 

perempuan jalan-jalan desa sudah dapat dikategorikan baik karena 

jalan-jalan di setiap dusun sudah mengalami betonisasi di tahun 2010 

lalu. Selain itu, sebagai kepala desa Ibu Dewi juga sering meminta 

pendapat kepada BPD dalam mengambil keputusan atau menentukan 

kebijakan. Sebagai contoh setiap Perdes (Peraturan Desa) harus 
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disetujui BPD sehingga semua program pemerintahan dan 

pembangunan atas persetujuan BPD. 

Di lain pihak, Bapak Hafiluddin (45 tahun) juga berpendapat 

bahwa perempuan sangat layak untuk menjadi seorang pemimpin 

karena setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan 

mempunyai hak yang sama untuk memegang jabatan dalam suatu 

pemerintahan. Terlebih lagi kepala desa perempuan pada dasarnya bisa 

menampung aspirasi masyarakat dari semua kalangan tanpa 

membedakan kelas sosial manapun. Sebagai contoh, baru-baru ini 

telah terbentuk suatu organisasi kepemudaan yang telah lama terpuruk, 

yaitu sepak bola, berkat cawe-cawe kepala desa akhirnya kini 

terbentuk suatu kesebelasan P.S. PKSS (Putra Kebumen Sepak bola 

Selection). Oleh karena itu, sebagai warga Kebumen, beliau 

mengharapkan Ibu Kepala Desa dalam mengambil keputusan maupun 

kebijakan hendaknya jangan memakai hati tetapi memakai otak. 

Ibu Kepala Desa selalu mendukung semua organisasi wanita 

yang ada di Desa Kebumen sehingga lebih memfasilitasi kegiatan 

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam masyarakat. Meskipun tidak ada program khusus 

untuk kaum perempuan namun kepala desa memberikan pelatihan-

pelatihan untuk meningkatkan sumber daya perempuan seperti 

pelatihan tata rias kecantikan, pelatihan montir, dan sebagainya. 
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Sebagai kaum perempuan, Ibu Suprapti sangat  berharap Ibu Kepala 

Desa selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi pertemuan 

organisasi wanita untuk memberikan pembinaan agar kaum perempuan 

dapat lebih maju. Selain itu untuk membuktikan bahwa banyak 

kedudukan laki-laki yang pantas dijabat kaum perempuan, sehingga 

sedikit demi sedikit dapat melebur anggapan bahwa perempuan 

hanyalah makhluk nomor dua yang tidak pantas untuk tampil di dalam 

sektor publik karena sekarang sudah saatnya perempuan 

memperjuangkan haknya untuk bisa setara dengan laki-laki agar tidak 

diremehkan lagi dengan anggapan-anggapan yang tidak penting. 

Menurut Bapak H. Anas Sudiyono (64 tahun), sebenarnya 

seorang perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin karena 

kriteria pemimpin menurut Islam adalah seorang pemimpin seharusnya 

berasal dari jenis kelamin laki-laki sesuai dengan firman Allah SWT 

yang berbunyi: “Laki-laki itu adalah pemimpin, pengurus bagi kaum 

hawa”. Tetapi untuk Desa Kebumen karena memang tidak ada sosok 

yang mewakilli dari kaum laki-laki maka atas dasar kesepakatan 

terpilih perempuan sebagai pemimpin dengan harapan dia bisa 

memimpin di semua pihak dan golongan. 

Sebagai kepala desa, Ibu Dewi juga mampu menjalin hubungan 

yang baik, komunikatif, serta nampak kepemimpinannya dan mau 

mendengarkan aspirasi masyarakat. Apalagi meskipun kedudukannya 
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sebagai kepala desa, dia juga masih bersedia mendatangi pengajian-

pengajian di wilayahnya. Selain itu, dia juga pernah ikut serta 

membantu pembangunan masjid dan pondok untuk kesejahteraan umat 

Islam di Desa Kebumen. Sebagai seorang ulama, Bapak H. Anas 

Sudiyono sangat berharap kepala desa dapat mempersatukan dan 

membawa kesejahteraan bagi umat Islam dengan jalan mengadakan 

majlis taklim baik di mushola, masjid, maupun anjangsana. 

4. Kontribusi Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan terhadap 

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 

Kecamatan Sukorejo 

a. Desa Sukorejo 

Menurut Ketua LPMD, Bapak Luhur Satriyo (52 tahun), agar 

selalu terjalin kerjasama yang baik dan kondusif antara kepala desa 

dengan LPMD, maka sikap kepala desa perempuan dalam mengambil 

keputusan atau kebijakan untuk memajukan Desa Sukorejo antara lain 

sebagai berikut: 

 Berusaha untuk konsisten pada perencanaan yang telah dibuat 

bersama masyarakat untuk memajukan desa 

 Mengikutsertakan segala potensi yang ada di Desa Sukorejo dalam 

pelaksanaan pembangunan 

 Menjaga keharmonisan hubungan antar perangkat desa 
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 Selalu mengajak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk 

melaksanakan kegiatan pembangunan desa baik dari perencanaan 

sampai evaluasi hasil 

 Penertiban administrasi dan peningkatan koordinasi bagi semua 

pemegang kepentingan (stakeholder). 

Hal-hal di atas perlu dilakukan kepala desa karena 

perkembangan pembangunan dan pemerintahan desa merupakan 

tuntutan yang harus dilakukan oleh kepala desa. Namun, karena 

adanya keterbatasan anggaran atau dana yang ada, maka perbaikan 

sarana dan prasarana di Desa Sukorejo belum dapat tercapai semua. 

Sejak adanya Ibu Anik menjadi kepala desa, beberapa akses 

jalan desa dan kebutuhan warga sebagian telah tercukupi. Sebagai 

contoh, proyek perbaikan jalan desa di RT 06/RW 07 Sapen Sukorejo 

telah berhasil diselesaikan dengan baik dengan dana bantuan dari 

bupati. Selain itu, tahun lalu juga ada bantuan plesterisasi MCK bagi 

warga kurang mampu karena sebagian besar belum mempunyai MCK 

yang layak pakai. 

Bapak Bambang Supomo (53 tahun) mengungkapkan bahwa 

layak dan tidaknya pemimpin tergantung dari niatnya, artinya apabila 

pemimpin tersebut mempunyai niat yang baik, maka pasti bisa 

mengemban amanah yang diberikan masyarakat kepadanya, akan 

tetapi apabila didasari dengan niat yang tidak baik, maka apa yang 
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dilakukan juga tidak akan membuahkan hasil dan terbuang sia-sia. 

Ketika peneliti bertanya dampak apakah yang dirasakan dengan 

adanya kepemimpinan kepala desa perempuan, pria yang aktif dalam 

kegiatan kepemudaan ini menegaskan bahwa: 

“Biasa-biasa saja karena RT/RW sudah bisa jalan sendiri-sendiri. 
Artinya kalau pembangunan fisik tanpa kepala desa, di Sukorejo 
sudah bisa berjalan dengan baik, kalau pembangunan mental, 
khususnya untuk para pemuda, kepala desa belum ngomong. Kalau 
pimpinannya diam, ya masyarakatnya harus gimana…..”. 
(Bambang Supomo, 53 tahun, Wiraswasta, 6 Juli 2011) 

Pernyataan Bapak Bambang Supomo di atas secara tidak 

langsung menyiratkan bahwa beliau menilai kepemimpinan kepala 

desa perempuan di Sukorejo tidak memberikan dampak yang 

signifikan bagi masyarakat karena pada pernyataan di atas telah 

ditegaskan bahwa pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa adanya 

campur tangan dari kepala desa, bahkan pembangunan mental juga 

belum terpikirkan di benak kepala desa. Aktivis pemuda ini pun sangat 

menaruh harapan pada kepala desa, antara lain:  

 Bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat  

 Memimpin dengan bijaksana  

 Bisa membina perangkat desa yang dipimpinnya agar tercipta suatu 

sistem pemerintahan yang kondusif  

 Menata kembali administrasi desa yang amburadul atas 

peninggalan kepala desa yang terdahulu  
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 Memfungsikan lembaga desa yang ada agar pemerintahan dan 

pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat  

 Mengajak para pemuda untuk mencintai desanya. 

Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Dini 

(63 tahun) mengenai sosok kepala desa perempuan yang di Desa 

Sukorejo, komunitas buruh sekaligus pemerhati budaya Jawa ini 

menyatakan apabila sosok kepala desa perempuan di Sukorejo sangat 

“keibuan” karena secara fitrah perempuan adalah makhluk yang 

feminin. Selain itu, Ibu Kepala Desa juga dapat menjalin interaksi 

sosial yang baik dengan masyarakat karena menurut Bapak Dini, 

Sukorejo masih termasuk kategori desa “paguyuban” sehingga antara 

kepala desa dan warga masih bisa menjalin hubungan sosial yang baik. 

Selanjutnya, masih menurut Bapak Dini yang menyatakan 

bahwa perbedaan kepemimpinan kepala desa perempuan dan laki-laki 

sebenarnya adalah kualitas kerjanya dan kepuasan masyarakat terhadap 

pemimpin tersebut, bukan pada gendernya. Kualitas kerja tersebut 

bukan karena predikat yang melekat di depan atau di belakang nama 

pemimpin itu, akan tetapi karena kemampuan, kemauan, dan didukung 

dengan akhlak yang karimah, kemudian beliau menegaskan bahwa: 

“Siapapun yang memimpin, dan apapun gendernya, asal bisa 
membawa desa ini ke arah yang lebih baik ndak masalah, asalkan 
tidak stagnan, artinya ada kemajuan yang signifikan, sehingga 
sesuai dengan sabda Rasul: man kana yaumuhu khoiron min amsihi 
fahuwa robikhun”. (Dini, 63 tahun, Wiraswasta, 9 Juli 2011) 
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Dari pernyataan di atas tersirat bahwa sebagai masyarakat 

Bapak Dini tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan dan 

laki-laki, yang terpenting dari pemimpin tersebut adalah kualitas 

kerjanya serta bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Di 

samping itu, dengan adanya kepala desa perempuan di Sukorejo, beliau 

berharap dapat membawa “angin segar” pada pemerintahan serta 

perubahan pada suasana pemerintahan yang ada, karena kualitas jauh 

lebh penting jika dibandingkan dengan kuantitas. Selain itu, sebagai 

warga masyarakat yang mewakili komunitas buruh, beliau juga 

berharap sikap kepala desa seharusnya aspiratif, responsive, dedikatif 

agar bisa membuat warganya merasa puas atas kepemimpinannya 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan melihat 

durasi waktu selama Ibu Kepala Desa menjabat, jika dilihat dari sudut 

pandang perkembangan kehidupan di Sukorejo secara umum, maka 

antara program kerja yang telah dilakukan dengan kondisi 

perkembangan desa, sama halnya dengan peribahasa “jauh panggang 

dari api”. 

Menurut pandangan Bapak Suyanto (43 tahun), sejak di bawah 

kepemimpinan Ibu Anik, banyak hasil positif yang telah dilakukan. 

Ada banyak kemajuan yang telah tercapai baik dalam pembangunan 

maupun pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan yang ada 

meliputi pembangunan fisik maupun mental. Pembangunan fisik yang 

sudah berhasil adalah perbaikan MCK di balai desa Sukorejo, 
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perbaikan sanitasi umum, memberi persediaan becak sampah di tiap-

tiap RW, pembangunan jalan desa di beberapa RT/RW, bantuan 

plesterisasi MCK bagi warga kurang mampu, dan lain-lain. Sementara 

itu, pembangunan mental yang dillaksanakan oleh Ibu Kepala Desa 

berupa melatih kedisiplinan kepada para perangkat desa agar 

menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya, sebagai contoh 

masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja kantor pada umumnya 

yaitu jam 08.00 WIB-14.00 WIB. Selain itu, pembangunan mental 

yang diberikan adalah melatih para perangkat desa dan warga 

masyarakat untuk dapat menghargai pendapat pihak lain. 

Pembangunan mental dinilai lebih penting jika dibandingkan dengan 

pembangunan fisik karena pembangunan mental sangat berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang dalam masyarakat. 

Pelayanan terhadap masyarakat tidak harus selalu dengan Ibu 

Kepala Desa karena kadang-kadang beliau telah mendelegasikan 

kepada bawahannya sesuai dengan tupoksinya. Apabila dibandingkan 

dengan pemerintahan kepala desa sebelumnya, pemerintahan Ibu Anik 

dikategorikan lebih baik karena telah banyak mengalami kemajuan di 

berbagai bidang. Oleh karena itu, sebagai perangkat desa beliau 

berharap Ibu Kepala Desa agar selalu bisa mengkondisikan hubungan 

sosial dan kerja sama yang baik di antara perangkat desa serta bisa 

membawa nama Desa Sukorejo ke arah yang lebih baik. 
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Meskipun berada di bawah kepemimpinan seorang perempuan, 

beliau sama sekali tidak mempermasalahkan kondisi yang ada. Akan 

tetapi, justru sebaliknya, kamituwa tersebut menerima dengan tangan 

terbuka atas pemerintahan Ibu Anik karena beliau menilai dengan 

adanya perempuan yang pertama kali tampil sebagai kepala desa maka 

membuktikan bahwa perempuan juga bisa tampil sebagai pemimpin 

tidak hanya laki-laki saja yang dapat melakukannya. Untuk 

memperkuat pernyataan tersebut, beliau menegaskan sebagai berikut: 

“Di masa sekarang ini sangat ironis sekali kalau masih ada orang 
yang membedakan kepemimpinan seorang perempuan dan laki-
laki. Siapapun itu pimpinannya, asal bisa diterima masyarakat 
dengan baik dan tidak melenceng dari syari’at, menurut saya ndak 
masalah, sah-sah saja…….”. (Suyanto, 43 tahun, Perangkat Desa, 
9 Juli 2011) 

Di sisi lain, berbeda lagi dengan pendapat Ibu Hj. Munawaroh 

mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan di Sukorejo, beliau 

menyatakan bahwa Ibu Kepala Desa lebih berhati-hati dalam bertindak 

dan mengambil keputusan. Sebagai perempuan tentunya, lebih teliti 

dan disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya serta lebih sabar dalam 

melayani warga jika dibandingkan dengan laki-laki. Menurut 

perempuan yang aktif dalam kegiatan dakwah/pengajian ini, dengan 

adanya kaum perempuan yang mampu mengambil alih tugas atau 

pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, hal ini dapat 

membuktikan bahwa sesungguhnya perempuan juga bisa melakukan 

pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki dalam dunia publik. Oleh 
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karena itu, beliau mengajak kaum perempuan untuk tetap 

memperjuangkan hak-haknya agar bisa setara dengan laki-laki, yang 

penting tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. 

Dengan adanya kepala desa perempuan yang baru pertama kali 

memimpin Sukorejo, Ibu Hj. Munawaroh (65 tahun) mengharapkan 

agar kepala desa lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk 

kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum perempuan, melalui 

posyandu, kursus-kursus keterampilan, dan lain-lain. Selain itu, 

sebagai seorang ustadzah, beliau juga mengusulkan kepada Ibu Kepala 

Desa agar menyampaikan pemerintah untuk menambah jam pelajaran 

agama dan jam pelajaran budi pekerti di setiap sekolah. Hal tersebut 

diusulkan mengingat anak-anak muda sekarang ini sudah banyak yang 

meninggalkan adat sopan santun baik dalam perkataan maupun 

sikapnya. Misalnya saja, sekarang ini banyak siswa yang kurang 

hormat kepada guru, anak yang kurang sopan kepada orang tua, dan 

masih banyak lagi fenomena lain. Menurut beliau, budi pekerti 

merupakan modal yang sangat penting untuk membentuk karakter 

seseorang, termasuk dalam kepemimpinan. Seseorang yang berbudi 

pekerti luhur, maka ia akan memiliki akhlak yang mulia pula dan lebih 

dihargai oleh masyarakat, sedangkan seseorang yang berbudi pekerti 

buruk maka segala sesuatu yang dilakukannya akan dicemooh oleh 

masyarakat karena tidak bisa menerima keberadaannya. 
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Perkembangan demokrasi peran perempuan dalam kancah 

politik menjadi sebuah konsekuensi logis dan hak demokrasi sebagai 

warga negara, karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan 

potensi yang sama dalam pembangunan dan pada proses pengambilan 

keputusan, berdasarkan proporsi penduduk  perempuan adalah kaum 

mayoritas bukanlah minoritas  oleh karena itu eksistensinya tidak 

boleh dipandang sebagai kaum yang dimarginalkan ataupun dijadikan 

sebagai beban negara bukan memandang sebagai aset. Seperti halnya 

dengan seorang perempuan yang menjabat sebagai kepala desa, pasti 

ada yang menanggapi pro (setuju) dan kontra (kurang setuju) atas 

kepemimpinannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan 

seperti apakah kepemimpinan kepala desa perempuan di Sukorejo 

dalam lembaga pemerintahan yang melibatkan satu subyek penelitian, 

yaitu kepala desa Sukorejo dan 10 informan yang merupakan warga 

masyarakat Desa Sukorejo dari berbagai kalangan yang telah 

dipaparkan di atas. Dari paparan tersebut dapat diambil benang merah 

sebagai berikut: 

 Pendapat yang pro (setuju) dengan kepemimpinan kepala desa 

perempuan dalam lembaga pemerintahan desa di Sukorejo 

Pihak yang setuju dengan adanya kepala desa perempuan 

sangat mendukung program kerja yang dilaksanakan dalam 

pemerintahan dan berharap Ibu Kepala Desa bersedia mencalonkan 
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diri lagi pada pemilihan kepala desa (Pilkades) pada periode 

berikutnya. Mereka yang mendukung kepemimpinan Ibu Anik 

tersebut, menilai beliau adalah sosok perempuan yang bersahaja 

dan rendah hati, namun mempunyai idealisme yang cukup baik 

dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta memiliki tekad yang kuat 

untuk memajukan Desa Sukorejo karena beliau merupakan seorang 

pekerja keras. Pemerintahan beliau dinilai lebih baik jika 

dibandingkan dengan pemerintahan kepala desa sebelumnya yang 

dijabat oleh laki-laki. Hal ini disebabkan karena sebagai seorang 

perempuan, Ibu Kepala Desa tentunya lebih teliti, ulet, hati-hati 

dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Meskipun 

menjadi kepala desa, hal terpenting adalah tidak boleh 

meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan karena kodrat 

merupakan ketetapan yang berasal dari Tuhan yang tidak bisa 

dipertukarkan dan melekat selamanya dalam jenis kelamin (seks). 

Apabila dilihat dari segi pemerintahan, banyak pihak yang 

menilai jika kepemimpinan Ibu Anik jauh lebih baik jika 

dibandingkan dengan kepala desa sebelumnya yang tersangkut 

kasus hukum. Administrasi pemerintahan di balai desa juga sudah 

mulai tertata kembali seperti semula dan diperbaiki agar dapat 

memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini 

hari demi hari semakin terwujud karena kepala desa adalah sosok 

perempuan pekerja keras dan rajin. 
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Dari dua orang informan yang peneliti wawancarai juga 

menyatakan senang dengan adanya kepala desa perempuan karena 

mereka lebih berani dalam menyampaikan keluhan-keluhan dan 

memberikan masukan-masukan berkaitan dengan kepemimpinan 

yang dijalankan. Sejak Ibu Anik menjabat sebagai kepala desa, 

menurut kedua aktivis perempuan tersebut, kaum perempuan 

sering dilibatkan dalam segala hal dan diberikan pelatihan-

pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan perempuan pada 

umumnya. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih dekat dengan 

kepala desanya sehingga lebih nyaman dalam menyampaikan 

aspirasi dan keluhan-keluhan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, 

Ibu Kepala Desa juga lebih banyak memberikan bantuan dalam 

bidang kesehatan dan ekonomi. Bantuan dalam bidang kesehatan 

misalnya saja pemberian imunisasi dan vitamin pada balita, 

penyuluhan-penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB), 

pemeriksaan tensi darah gratis oleh bidan desa setempat, serta 

pemberian 250 kartu Jamkesmasnas yang merupakan bantuan dari 

Puskesmas Sukorejo 1 yang diberikan kepada warga masyarakat 

yang kurang mampu.  
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secara fisik dianggap lebih kuat, berbicara sedikit tapi pemberani 

(take less do more), dan waktu yang sangat leluasa untuk bertemu 

apabila ingin berkonsultasi dengan kepala desa. Sebaliknya dengan 

adanya kepala desa perempuan, maka waktu untuk berkunjung 

kurang bebas atau terbatas. Hal ini disebabkan karena masih 

adanya anggapan kalau seorang perempuan yang menerima tamu 

pada malam hari terlebih yang berkunjung adalah laki-laki yang 

bukan keluarganya, ditakutkan itu akan menimbulkan fitnah. 

Di samping itu, pihak-pihak yang kontra ini menilai sama 

saja karena tidak terjadi kemajuan yang signifikan di Desa 

Sukorejo sejak dijabat oleh kepala desa perempuan. Misalnya saja, 

ada salah satu informan yang menyatakan jika pembangunan fisik 

seperti perbaikan jalan di RT/RW sudah bisa berjalan dengan baik 

tanpa adanya campur tangan kepala desa. 

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dipaparkan di atas, 

pro dan kontra sudah menjadi suatu hal yang wajar dan bukan 

fenomena yang baru lagi mengingat Negara Indonesia adalah negara 

demokrasi. Dengan demikian kepada pihak-pihak yang bersangkutan 

untuk bisa berlapang dada dan saling menghormati satu sama lain. 

b. Desa Kebumen 

Ibu Dewi selalu melakukan pendekatan atau terjun langsung ke 

masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
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penyelenggaraan pemerintahan desa, karena ini merupakan satu-

satunya jalan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya. 

Apabila seorang pemimpin tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya 

terjadi dalam masyarakat, maka akan sulit untuk memperbaiki ataupun 

meningkatkan kualitas pemerintahan. Selain itu, beliau juga selalu 

mengadakan rapat di balai desa setiap dua bulan sekali untuk 

bermusyawarah mengenai program-program desa yang akan 

dilaksanakan ke depannya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Selama di bawah pemerintahan Ibu Dewi, Desa Kebumen 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagai contoh, telah banyak 

hasil positif yang dicapai baik dalam pembangunan maupun 

pemerintahan seperti betonisasi di wilayah RW 4 dengan 

menggunakan dana dari ADD dan APBN serta administrasi 

pemerintahan juga tertata dengan baik. pembangunan desa 

dilaksanakan seksi pembangunan LPMD dengan menggunakan dana 

dari APBN dan APBD yang ditunjang oleh swadaya masyarakat, 

misalnya saja program pembangunan PPIP (Program Pembangunan 

Infrastruktur Pemerintahan Desa). Selain itu juga ada proyek dari 

PNPM yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembangunan nonfisik yang 

meliputi pelatihan-pelatihan menjahit, rias pengantin dan kecantikan, 

dan lain-lain, sedangkan pembangunan fisik meliputi pembangunan 

jalan, SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah), infrastruktur, dan 
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lain-lain. Oleh karena itu, sebagai Sekdes, Bapak Sugito berharap agar 

Desa Kebumen semakin maju dan ke depannya bisa lebih baik. 

Menurut Bapak Sutomo (61 tahun), selama di bawah 

kepemimpinan Ibu Dewi, pelayanan yang diberikan pemerintah desa 

kepada masyarakat tergolong cukup baik serta lebih berhati-hati dan 

proporsional. Untuk menanggapi kepemimpinan kepala desa dalam hal 

pemerintahan beliau menegaskan bahwa: 

“Jujur saja, akhir-akhir ini saya nggak banyak tahu hasil positif 
yang telah diperoleh pemerintahan desa, karena tidak pernah diajak 
bicara, baik tentang pemerintahan maupun pembangunan desa, 
yang saya tahu hanya pembuatan jalan desa dengan lebar 3 meter 
kurang lebih sepanjang 800 meter, yang semula hanyalah jalan 
setapak. Sekarang jalan itu sudah jadi jalan beton yang manfaatnya 
mengurangi kemacetan di ruas jalan antara simpang 4 ke terminal 
Sukorejo pas hari pasaran pon”. (Sutomo, 61 tahun, Swasta, 15 
Juli 2011) 

Di samping itu, lain lagi pendapat yang disampaikan oleh 

Bapak Hafiluddin (45 tahun), seorang pengusaha di Kebumen, 

menyatakan bahwa kepala desa Kebumen adalah sosok pemimpin 

yang baik walaupun masih banyak kekurangan dalam beberapa hal. Ini 

disebabkan beliau terpilih karena warga hanya menginginkan sosok 

pemimpin yang baru meskipun minim dengan pengalaman dalam 

berorganisasi. Pada dasarnya, kepala desa Kebumen dapat menjalin 

hubungan sosial yang baik dengan warga masyarakat serta tidak 

pernah ada kendala yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kepala 

desa belum mengenal secara menyeluruh pola pikir masyarakat 

sehingga sebagai pemimpin kepala desa harus bisa masuk di segala 
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bidang unsur masyarakat. Di samping itu, ketika diminta untuk 

memberikan keterangan mengenai perbedaan kepala desa laki-laki dan 

kepala desa perempuan, beliau menegaskan bahwa: 

“Menurut saya, jelas ada perbedaan antara kepemimpinan kades 
perempuan dan laki-laki. Dalam mengambil kebijakan kades 
laki-laki lebih tegas dari kades perempuan. ini bisa dilihat karena 
di kantor kades banyak punggowo laki-laki dan kades perempuan 
biasanya masih punya ewuh-pakewuh. Tapi pelayanannya 
terhadap masyarakat relatif baik karena kades perempuan dalam 
pelayanannya masih menggunakan hati nurani. Tapi ya tetap saja, 
saya lebih suka dipimpin kades laki-laki”. (Hafiluddin, 45 tahun, 
Pengusaha, 20 Juli 2011) 

Meskipun Bapak Hafiluddin lebih senang dipimpin kepala desa 

laki-laki, namun beliau tetap merasakan dampak posisif yang selama 

berada di bawah kepemimpinan kepala desa perempuan, dengan 

penuturannya sebagai berikut: 

“Yang jelas dengan kades perempuan keuntungan yang kita dapat 
adalah dalam pelayanan lebih mudah dan mau jemput bola. Itu 
pengalaman pribadi saya”. (Hafiluddin, 45 tahun, Pengusaha, 20 
Juli 2011) 

Di samping itu, menurut beliau pembangunan di berbagai 

sektor juga sudah mulai terjamah walaupun belum 100% akan tetapi 

sudah ada perbaikan di beberapa sektor, misalnya saja infrastruktur 

menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga masyarakat lebih nyaman 

dalam mobilisasi. Contoh pembangunan infrastruktur yang telah 

terealisasikan adalah jalan tembus di RW 4 yang menghubungkan 

kiringan dengan jagalan dengan medan jalan yang telah dibetonisasi. 

Dengan melihat pemerintahan yang semakin baik, Bapak Hafiluddin 
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berharap untuk ke depannya Desa Kebumen bisa menjadi lebih baik 

dan lebih maju dari pada tahun lalu ketika dipimpin oleh kepala desa 

laki-laki. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dianalisis dengan kajian pustaka dan landasan teori sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dari Perspektif Gender 

Bicara tentang perempuan seolah-olah menjadi persoalan hangat 

yang menarik untuk dibahas. Begitu juga dengan masalah kepemimpinan 

seorang perempuan jika dilihat dari ranah agama  dan kebudayaan. 

Berhubungan dengan kacamata Islam tentunya mempertanyakan 

bagaimana Islam memandang perempuan tersebut, hakikat dan syarat bagi 

pemimpin yang semuanya sudah tentu harus ada kesesuaian dari sumber 

pokok Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadist, sedangkan budaya melihat dari 

sisi bagaimana kebudayaan setempat menempatkan sosok perempuan 

ditengah pusaran peradabannya sehingga permasalahan ini terus 

berkembang dan melahirkan polemik di tengah masyarakat. 

"Perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap," demikian 

anggapan Aristoteles, seorang filsuf dan pemikir besar, tentang sosok 

perempuan. Menurutnya, perempuan kurang bisa mengerami atau 

memasak darah yang dikeluarkan pada masa haidnya ke taraf yang lebih 

sempurna menjadi air mani. Karena itu, perempuan tidak bisa 

menyumbangkan air mani dalam proses pembentukan janin manusia. 
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Perempuan hanya menyumbangkan selongsongnya saja, kemudian 

memberi janin itu makanan untuk tumbuh. Benih dari janin itu harus 

datang dari laki-laki, sehingga wajar jika laki-laki dewasa menguasai 

budak-budak, anak-anak, dan wanita. Laki-laki dewasa menguasai budak 

karena budak memang dikodratkan untuk menjadi budak. Laki-laki 

dewasa menguasai anak-anak yang bukan budak, karena anak-anak belum 

berkembang jiwanya. Laki-laki menguasai perempuan, karena jiwa 

perempuan memang tidak sempurna. (Arief Budiman, Pembagian Kerja 

Secara Seksual, 1985:6). 

Pernyataan di atas memberikan penjelasan bahwa perempuan 

masih dianggap "ratu" dalam rumah tangga, sehingga seluruh persoalan 

yang ada di dalam rumah tangga harus menjadi tanggung jawab 

perempuan. Dengan demikian, waktu perempuan lebih banyak tersita 

untuk mengurus rumah tangga. Hal ini tentu berimplikasi terhadap 

berkurangnya aktivitas perempuan dalam kegiatan masyarakat. Bahkan, ini 

menguatkan anggapan di masyarakat bahwa perempuan memang pantas 

berada di rumah, karena perempuan adalah makhluk yang lemah yang tak 

mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di luar rumah, tidak memiliki 

kesanggupan untuk berpikir dan berefleksi, serta memiliki kepribadian 

yang lebih pasif. Apalagi dengan adanya budaya patriarki yang hingga kini 

masih melekat pada masyarakat. 

Kondisi semacam ini semakin lama semakin mengakar di 

masyarakat, dan membuat perempuan semakin sempit ruang geraknya. 



126 

 

 
 

Misalnya, beberapa perempuan yang ditemui, ketika mereka diundang 

dalam rembug warga, mereka hanya menjawab singkat, “Sudah ada 

bapaknya yang ikut rapat”. Dengan demikian, maka pemecahan masalah, 

termasuk masalah pemerintahan, akan sulit dibicarakan bersama dengan 

perempuan, karena mereka tidak mau melibatkan diri. 

Hal di atas kemudian membawa perubahan pranata sosial yang 

terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam lembaga pemerintahan, 

diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, 

meskipun pandangan kaum laki-laki atau bahkan sebagian kaum 

perempuan sendiri, yang melihat dari sisi kodrati adanya perbedaan secara 

fisik maupun psikologis antara perempuan dan laki-laki. Perempuan 

dianggap berbeda dari segi kelamin (seks) dengan laki-laki. Perempuan 

mempunyai sifat lebih lembut, dapat melahirkan dan menyusui. Di 

samping itu, perempuan lebih emosional dan pasif, sementara laki-laki 

lebih rasional, kuat, aktif dan agresif. Pandangan semacam ini terus-

menerus berkembang di masyarakat, sehingga secara kodrati pula 

perempuan lebih cocok berada di sektor domestik mengurus dapur dan 

anak, daripada harus berkecimpung dengan kehidupan di luar rumah 

(sektor publik). Kondisi ini membuat perempuan tak dapat 

mengembangkan dirinya sebagai manusia. 

Dalam hasil penelitian ini dikatakan bahwa pemimpin laki-laki dan 

perempuan itu sama saja, karena hal terpenting yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin adalah kemampuan leadership sehingga perbedaan 
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gender sudah tidak lagi menjadi masalah bagi seorang pemimpin. Secara 

spesifik, penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan dipilih menjadi 

kepala desa karena memang kemampuannya, pendidikannya, dan 

hubungan sosial yang baik dengan masyarakat bukan karena kelebihan 

fisik yang dimiliki atau adanya money politic (politik uang). Jadi, disini 

masyarakat tidak mempermasalahkan perbedaan gender dalam memilih 

pemimpin. Hal tersebut sesuai dengan dengan pernyataan Astuti (2008:4) 

yang mengemukakan bahwa perbedaan gender sebenarnya tidaklah 

menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender 

inequalities).  

Selain itu, hal di atas juga sesuai dengan pendapat Sadli (2000:5) 

mengatakan bahwa gender adalah hasil sosialisasi dan enkulturasi 

seseorang. Gender adalah hasil konstruksi sosial yang terdiri atas sifat, 

sikap, dan perilaku seseorang yang ia pelajari yang dianggap pantas bagi 

dirinya karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Sifat-sifat 

“femininitas” bagi kaum perempuan dan “maskulinitas” bagi kaum laki-

laki ditentukan oleh lingkungan budayanya. Gender juga merupakan hasil 

interaksi faktor internal (apa yang secara biologis tersedia) dan faktor 

eksternal (apa yang diajarkan oleh lingkungannya, termasuk tujuan dan 

harapan lingkungan terhadapnya karena ia berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan). Gender seseorang berupa sifat dan perilaku khususnya 

sebagai perempuan dan laki-laki biasanya masih diperkuat oleh mitos, 

stereotip dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing 
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jenis kelamin. gender bisa berubah, tetapi sulit untuk diubah karena telah 

mengalami proses yang panjang dalam perkembangan seseorang. 

Sebagian besar informan yang terlibat dalam penelitian ini 

memandang kepala desa perempuan di Sukorejo dan Kebumen adalah 

sosok yang lemah lembut, ramah, baik, sabar dan keibuan karena memiliki 

sifat-sifat feminin. Hal ini sesuai dengan konsep gender yang 

dikemukakan oleh Mansour Fakih dalam bukunya “Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial” yang menyatakan bahwa perempuan itu dikenal 

lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Apabila ditinjau dari 

konsep gender, ciri-ciri tersebut merupakan suatu sifat yang melekat pada 

kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksikan secara 

sosial dan kultural oleh masyarakat serta dapat dipertukarkan dan dapat 

berubah dari waktu, tempat, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa semua ciri-ciri yang melekat pada kepala desa 

perempuan tersebut merupakan konstruksi sosial budaya dari masyarakat 

sehingga dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu, tempat, dan 

budaya yang berbeda. Hal ini disebabkan karena gender tidak bersifat 

universal, artinya bervariasi dari masyarakat satu dengan yang lainnya 

sesuai dengan kondisi sosial budaya dari masyarakat yang bersangkutan. 

Selanjutnya, dengan adanya kepala desa perempuan dalam 

lembaga pemerintahan, fenomena ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa 

sudah ada kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan 

peran laki-laki dan perempuan yang dimaksud disini meliputi kesetaraan 
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kedudukan dalam tata hukum dan perundang-undangan, maupun dalam 

pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga ataupun masyarakat yang 

saling peduli, saling mendukung, saling memberdayakan, saling 

menghargai dan saling memberi kesempatan untuk mengembangkan diri 

secara optimal maupun untuk menentukan pilihan bidang pengabdian 

dalam masyarakatnya secara bebas dan bertanggung jawab. 

Dengan terpilihnya seorang perempuan sebagai kepala desa di 

Sukorejo dan Kebumen maka sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan 

dalam UUD 1945 pasal 27 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 

tahun 1984. Dalam konvensi ini partisipasi perempuan diatur dalam pasal 

7 yang memuat ketentuan: 

 Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih 

 Jaminan untuk partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah 

dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan 

melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat 

 Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan 

 Perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat dan politik. 

Sementara itu, ada salah seorang informan yang berpendapat 

seirama dengan UUD 1945 Pasal 27 dan Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi melalui UU 

No. 7 tahun 1984 menyatakan kalau kedudukan perempuan sekarang ini 
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bukan lagi sebagai “kanca wingking” namun sebagai partner kerja laki-

laki. Hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat Sukorejo dan Kebumen tidak 

sepenuhnya mengikuti budaya patriarki. Pendapat yang disampaikan 

informan tersebut menunjukkan apabila dianalisis tidak sesuai dengan 

gagasan Kamla Bhasin dalam bukunya yang berjudul “Menggugat 

Patriarki” yang mengemukakan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang 

masih diwarnai oleh sisa-sisa feodalisme, patriarki masih berkembang 

kuat. Secara harfiah, patriarki berarti berarti sistem yang menempatkan 

ayah sebagai penguasa keluarga. Jadi di sini laki-laki mempunyai 

kedudukan yang dominan dan perempuan subordinat, laki-laki 

menentukan segala keputusan. Bahkan dalam budaya patriarki, perempuan 

mempunyai peran kultural sebagai kanca wingking. Mereka hanya bertugs 

menjaga, merawat, memelihara, dan melayani seluruh isi rumah tangga 

tetapi tidak berhak untuk menentukan dan mengambil keputusan. Dengan 

demikian, kedudukan perempuan sebagai kanca wingking-nya laki-laki 

adalah hasil dari patriarki. Bentuknya berbeda-beda tergantung pada 

kultur, kelas, dan waktu. 

Budaya patriarki merupakan salah satu faktor dasar yang dianggap 

mempengaruhi kemunculan pemimpin kaum perempuan di bidang politik. 

Seperti halnya yang ada di Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, meskipun 

tidak ada program khusus untuk kaum perempuan, namun kepala desa 

Sukorejo selalu memberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan berkaitan 

dengan bidang-bidang yang biasa dilakukan oleh perempuan. Selain itu, 
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dengan adanya seorang perempuan yang memegang jabatan sebagai 

kepala desa diharapkan masyarakat Sukorejo dan Kebumen sedikit demi 

sedikit dapat mengikis budaya patriarki yang berkembang serta sebagai 

bukti bahwa ternyata perempuan juga dapat menjadi pemimpin dan 

mengambil keputusan secara tegas dan bijaksana. 

Berbicara tentang perempuan dan politik serta pemerintahan, tidak 

pernah lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi 

masyarakat. Image yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat 

adalah konsep-konsep stereotip tentang perempuan di berbagai sektor 

politik dan pemerintahan. Image yang kebanyakan merupakan stereotip 

tentang perempuan akhirnya ‘ditarik’ ke dunia publik, termasuk di dunia 

pemerintahan yang menyatakan bahwa perempuan ‘tidak layak 

memimpin, karena perempuan tidak rasional, dan lebih mengandalkan 

emosinya’. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu 

kelompok tertentu sehingga dapat merugikan pihak lain atau melahirkan 

ketidakadilan. 

Ternyata dari informan yang memberikan keterangan menyatakan 

bahwa perempuan layak untuk menjadi pemimpin apabila dia mempunyai 

kemampuan dan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat 

yang dipimpinnya serta dapat membawa nama baik desanya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Sukorejo dan Kebumen tidak hanya 

memandang laki-laki saja yang mampu menjadi pemimpin akan tetapi 

perempuan juga bisa menjadi pemimpin karena sebagai bukti apabila 
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pemilihan kepala desa pada tahun 2007 dan 2008 lalu dipilih secara 

langsung oleh warga masyarakat Sukorejo dan Kebumen. Hal ini 

menunjukkan bahwa stereotip ‘perempuan yang tidak pantas menjadi 

pemimpin’ melebur dengan terpilihnya seorang perempuan sebagai kepala 

desa dan setelah dibuktikan ternyata perempuan mampu menjadi seorang 

pemimpin bahkan bisa lebih baik jika dibandingkan dengan pemimpin 

sebelumnya yang dijabat oleh laki-laki. Oleh karena itu, dengan 

terpilihnya seorang perempuan sebagai kepala desa, masyarakat Sukorejo 

dan Kebumen berharap adannya perubahan ke arah kemajuan serta bisa 

membawa nama kedua desa tersebut ke arah yang lebih baik. Dapat 

dikatakan bahwa masyarakat Sukorejo dan Kebumen menginginkan 

suasana baru di bawah kepemimpinan perempuan karena bosan dipimpin 

oleh laki-laki yang rata-rata selalu terjerat kasus hukum. Di samping itu, 

selama di bawah kepemimpinan kepala desa laki-laki banyak program 

kerja yang hanya menjadi wacana dan belum terealisasikan sampai di 

akhir kepemimpinannya. 

Hal di atas menjadi bukti bahwa kesempatan perempuan untuk 

memasuki dunia politik sebenarnya ada dan memungkinkan. Oleh karena 

itu, masyarakat diharapkan bersedia membuka pintu atau memberi 

kesempatan (peluang) kepada kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi 

dalam berbagai jabatan politik (publik) maupun pemerintahan. Semua itu 

untuk menghindari adanya gap yang berkepanjangan mengenai masalah 

gender yang tak ada ujungnya. 
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Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka 

memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan 

serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. 

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan 

untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk 

mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya 

tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk 

mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. 

Berdasarkan hasil penelitian, kesetaraan gender yang ada di Desa 

Kebumen dan Sukorejo sudah terjalin dengan baik, karena sebagian besar 

informan perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi seorang 

pemimpin. Hal ini menyiratkan bahwa perempuan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk tampil sebagai seorang pemimpin. 

2. Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Ditinjau dari Teori Peran 

Mengikuti alur uraian yang telah dikemukakan dalam hasil 

penelitian di atas, terpilihnya kepala desa perempuan di Desa Sukorejo dan 

Desa Kebumen tidak akan lepas dari peran masing-masing pihak baik 

perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini peran merupakan sebuah 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dan dipentaskan oleh individu 

selaku aktor atau suatu lembaga yang berkedudukan di dalam masyarakat. 

Seperti halnya Goffman menyatakan peran sebagai sesuatu yang 

dipentaskan atau dipertunjukkan individu ketika menempati kedudukan 
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yang berbeda dalam masyarakat. Di dalam membahas pertunjukkan, 

Goffman menyaksikan bahwa individu dapat menyajikan suatu 

pertunjukkan (show) bagi orang lain, tetapi kesan (impression) si pelaku 

terhadap pertunjukan yang ditampilkan bisa berbeda-beda. Seseorang bisa 

merasa sangat yakin akan tindakan yang diperlihatkannya, atau bisa pula 

bersikap sinis terhadap pertunjukan itu.  

Sebagai contoh terkait dengan pernyataan Goffman di atas, kepala 

desa Sukorejo dan Kebumen suatu saat bisa saja meragukan kemampuan 

leadership-nya di dalam memimpin karena latar belakang pendidikannya 

yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan. Akan tetapi, hal 

tersebut akan bisa teratasi apabila masyarakat mendukung 

kepemimpinannya, misalnya saja dengan cara memberikan masukan, 

kritik, dan saran yang membangun. 

Menurut Goffman, ada dua bidang penampilan yang perlu 

dibedakan, yaitu panggung depan (front region) dan panggung belakang 

(back stage). Panggung depan (front region) adalah “bagian penampilan 

individu yang secara teratur berfungsi di dalam mode yang umum dan 

tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan 

penampilan itu”. Dalam hal ini dapat digambarkan, rutinitas sehari-hari 

yang dilakukan kepala desa ketika berada di kantor balai desa dengan 

perlengkapan sepatutnya. Sebagai contoh untuk memperjelas hal tersebut, 

ketika Ibu Kepala Desa sedang berada di ruang kerjanya, ada salah 

seorang teman akrabnya yang ingin bertemu, maka ia harus menggunakan 
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prosedur yang benar, karena ketika berada di kantor peran beliau adalah 

sebagai kepala desa sehingga harus mengerti situasi dan kondisi. Di sini 

dia berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya 

sehingga harus bisa mengayomi masyarakat dan bertindak sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia harus 

bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan harapan 

masyarakat seperti sikap percaya diri, tidak emosional dan tenang dalam 

menghadapi segala persoalan, serta menjaga iklim hubungan baik antara 

pemimpin, perangkat, dan masyarakat agar tercipta situasi yang kondusif 

sehingga sebagai kepala desa, Ibu Anik dan Ibu Dewi harus bisa bersikap 

professional. Hal ini sebagai cerminan dari falsafah Jawa “manjing ajur 

ajer”, yang artinya sebagai kepala desa, mereka berdua harus bisa 

mengayomi masyarakat dari berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan 

kelas sosial tertentu. Kedudukan sosial itulah yang membedakan ia dengan 

perangkat desa yang lain. 

Di samping “panggung depan”, yang merupakan tempat 

melakukan pertunjukkan itu, terdapat juga daerah belakang layar yang 

disebut “panggung belakang (back stage)”. Identifikasi panggung 

belakang ini tergantung pada penilaian penonton yang bersangkutan. 

Penonton yang dimaksud di sini adalah masyarakat Sukorejo dan 

Kebumen. Ketika berada di rumah, ia harus bisa melepas “baju jabatan” 

yang melekat pada dirinya, sehingga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri 

dengan keadaan masyarakat yang ia tidak bisa lepas dari segala kebiasaan 
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(folkways) di dalam kehidupan masyarakatnya, misalnya saja ada orang 

yang meninggal ia harus bertakziah, ada warga yang mempunyai hajat ia 

harus datang, dan lain-lain. Kalau ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, jelas akan mempengaruhi penampilan (performance) di 

“panggung depan”-nya. 

Di samping itu, seperti yang kita ketahui bahwa kaum perempuan 

mempunyai double burden (beban ganda). Oleh karena itu, dalam hal ini 

meskipun perempuan berperan sebagai kepala desa di “panggung depan”-

nya namun mereka masih saja disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di 

sektor domestik misalnya saja seperti pekerjaan rumah tangga, mengurus 

anak, melayani suami, dan sebagainya yang ada di “panggung belakang”-

nya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun menjabat sebagai 

kepala desa tetapi ketika sudah berada di luar jam dinas, mereka tetap 

berperan sebagai ibu rumah tangga. Itulah “peran gender” yang selama ini 

melekat pada diri kaum perempuan. 

3. Kepemimpinan Kepala Perempuan Ditinjau dari Pemimpin dalam 

Perspektif Masyarakat Jawa 

Menurut Ibnu Sodiq, dalam memilih pemimpin orang Jawa 

memiliki cara yang jlimet karena menganggap nasib baik dan buruk 

ditentukan oleh pemimpin. Bagi orang Jawa, pemimpin dianggap sebagai 

ratu adil yakni seseorang yang mampu mengorganisasi dan mampu 

menjadi manager yang baik dalam suatu pemerintahan. Di samping itu, 
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orang Jawa senang mengamalan nilai-nilai kejawaan sepi ing pamrih rame 

ing gawe, yang penting sekalipun tidak ada sanjungan. Ketika berhadapan 

dengan lawan-lawan politiknya lebih mengedepankan nilai-nilai 

kejawaannya dengan falsafah menang tanpa ngasorake. 

Apabila dikaitkan dengan kriteria orang Jawa dalam memilih 

pemimpin, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para informan di 

atas, maka kepala desa perempuan di Sukorejo dan Kebumen sudah bisa 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Wikan wingkoning samudra, cerdas dengan mempunyai pengetahuan 

yang luas. Syarat ini mutlak harus dimiliki seorang pemimpin, maka 

dalam tradisi Orang Jawa seorang yang akan menjadi Raja harus 

terlebih dahulu melewati pendidikan khusus. Sesuai dengan hasil 

penelitian yang ditemukan di lapangan, kepala desa perempuan di 

Sukorejo sudah memenuhi kriteria ini dengan latar belakang 

pendidikan Sarjana Pertanian dari UTP (Universitas Tunas 

Pembangunan) Surakarta. Sementara itu, kepala desa Kebumen dengan 

latar belakang pendidikan D3-Ekonomi Undip (Universitas 

Diponegoro) mampu membawa Desa Kebumen ke arah yang lebih 

maju dengan mengedepankan pembangunan dalam bidang ekonomi. 

Meskipun berasal dari pendidikan yang tidak berbasis pemerintahan, 

namun sebagai kepala desa, mereka berdua selalu menjalankan tugas-

tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu dari pemerintah 
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daerah. Selain itu, mereka juga memiliki kepribadian yang luhur dan 

merupakan sosok yang menjunjung profesionalitas dalam bekerja. 

b. Sumanggem Anyanggemi, berkemauan, berkomitmen kuat untuk 

menyejahterakan rakyatnya. Salah satu pertimbangan orang Jawa 

dalam memilih pemimpin, yaitu sejauh mana calon pemimpin 

berkomitmen untuk mau memecahkan persoalan-persoalan yang 

sedang dihadapi. Jika dikaitkan dengan visi dan misi kepala desa 

perempuan di Sukorejo dan Kebumen, maka bisa dikatakan sudah 

sesuai dengan kriteria ini. Sebagai kepala desa, mereka selalu berusaha 

untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat serta selalu 

memecahkan segala persoalan dengan jalan musyawarah mufakat. 

c. Sebagai kepala desa, Ibu Anik dan Ibu Dewi selalu berusaha untuk 

memberikan contoh yang baik bagi warga masyarakat, ia sadar apabila 

setiap langkah tingkah lakunya di dalam masyarakat pasti akan 

diperhatikan karena ia jika kedudukan sosialnya sebagai public figure. 

Dia juga tidak pernah terlibat konflik dengan masyarakat sehingga 

secara mental maupun moral (sakelangkung pekik) ia dapat 

dikategorikan pemimpin yang sempurna bagi masyarakat Sukorejo dan 

Kebumen. 

Sosok kepala desa perempuan di Desa Sukorejo dan Kebumen 

tentunya tidak seperti sosok Sultan Agung yang menjadi pemimpin idaman 

bagi masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan pemimpin ideal bagi orang 
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Jawa hanya ada pada sosok Sultan Agung Raja Mataram Islam ketiga yang 

begitu terkenal, karena kepribadiannya yang sempurna. Sosok yang 

dianggap sangat bijak dan sakti mandraguna. Oleh karena itu ketika orang 

Jawa dihadapkan untuk memilih pemimpin, maka sosok Sultan Agung 

masih begitu diimpikan. Impian seperti itu merupakan sesuatu yang wajar 

bagi masyarakat yang masih mengamalkan nilai-nilai tradisi, mengingat 

kekuasaan (kepemimpinan) adalah gung binathara, kekuasaan yang sangat 

besar laksana kekuasan dewa. Kekuasaan yang besar adalah tanggung 

jawab berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta, budi luhur mulia dan 

sifat adil kepada semua makhluk. Akan tetapi pernyataan Ibnu Sodiq yang 

memberikan gambaran tentang sosok Sultan Agumg ini tidak sesuai 

dengan hasil wawancara yang dikemukakan para informan. Hal tersebut 

mengingat sosok Sultan Agung ada pada saat Indonesia belum merdeka 

dan pola pikir masyarakat masih sangat tradisional sehingga masih 

memegang teguh kepercayaan dan tradisi yang dimiliki, akan tetapi 

sekarang keadaan sudah berbeda karena Indonesia sudah merdeka dan 

mengalami kemajuan yang cukup pesat sehingga pola pikir masyarakat 

juga semakin berkembang. Kondisi seperti ini tentu saja akan berpengaruh 

pula terhadap masyarakat dalam memilih pemimpin yang tidak lagi 

mengacu pada sosok Sultan Agung. Karena mereka menganggap setiap 

orang mempunyai kemampuan dan ciri khas yang berbeda-beda dalam 

memimpin. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pemerintahan yang digunakan oleh kepala desa perempuan di 

Sukorejo dan Kebumen adalah dengan melakukan pendekatan ke 

masyararakat yang dilakukan melalui kegiatan PKK, pengajian yang 

diadakan secara anjangsana di rumah warga, dan lain-lain. Jadi, model 

kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa perempuan di Sukorejo 

dan Kebumen adalah model kepemimpinan demokratis.  

2. Dalam mengambil keputusan, kepala desa perempuan di Desa Sukorejo 

dan Desa Kebumen selalu mengadakan musyawarah dengan perangkat 

desa, lembaga desa dan tokoh masyarakat setempat. Jadi, kepal desa 

perempuan di Sukorejo dan Kebumen adalah pemimpin yang 

menggunakan asas keterbukaan dan demokratis dalam menentukan 

kebijakan karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.  

3. Kontribusi kepala desa perempuan di Sukorejo dan Kebumen terhadap 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain: (a) 

berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga 

masyarakat, (b) bersikap professional dalam menjalankan tugas, (c) 
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memperbaiki sarana dan prasarana desa dengan melakukan pembangunan 

fisik seperti perbaikan jalan desa, perbaikan sanitasi umum, menata 

kembali administrasi desa, dan lain-lain. Jadi, kontribusi kepala desa 

perempuan di Sukorejo dan Kebumen dalam meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan lembaga pemerintahan desa dapat dikategorikan sudah 

cukup baik. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Sukorejo dan Desa Kebumen, penulis 

menyampaikan hendaknya kepada desa dalam memimpin dapat bersikap 

lebih tegas dan berperan aktif untuk meningkatkan partisipasi perempuan 

di dalam masyarakat (sektor publik), misalnya saja dengan membuat 

program khusus untuk perempuan agar mereka dapat mengetahui potensi 

yang dimiliki. 

2. Bagi masyarakat Sukorejo dan Kebumen, khususnya kaum perempuan, 

hendaknya meningkatkan partisipasinya di dalam masyarakat serta dapat 

mengembangkan diri untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa 

berkecimpung dalam sektor publik. Di samping itu, bagi masyarakat 

secara umum sebaiknya ikut mensukseskan program-program yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah desa dengan harapan agar pemerintahan dan 

pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Kebumen menuju ke arah yang 

lebih maju. 
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Lampiran 1  

INSTRUMEN PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil judul ”KEPEMIMPINAN KEPALA DESA 

PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA (Studi 

Kasus di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal)”. 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui model kepemimpinan kepala desa perempuan dalam 

lembaga pemerintahan desa di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. 

2. Untuk mengetahui peran kepala desa perempuan dalam penentuan 

kebijakan dalam lembaga pemerintahan desa di Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Kendal. 

3. Untuk mengetahui kontribusi kepemimpinan kepala desa perempuan 

terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.  

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut peneliti akan mewawancarai beberapa 

pihak yang terkait dengan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa 

Sukorejo dan Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo. Dalam melakukan 

wawancara diperlukan pedoman yang tepat agar tetap terfokus pada tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti. Pedoman wawancara dapat menjadi patokan 

bagi peneliti dalam melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. 
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5. Dalam menentukan kebijakan, apakah anda pernah meminta 

pertimbangan pihak lain? 

6. Bagaimana cara anda untuk menjaga kepercayaan masyarakat selama 

di bawah pimpinan anda? 

7. Dalam hal pembagian kerja kepada staf, apakah anda menggunakan 

pertimbangan gender? 

8. Bagaimana cara anda untuk memperlancar arus informasi dari 

pemerintah kepada warga di desa ini? 

9. Bagaimana cara anda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

10. Langkah-langkah apa saja yang anda lakukan dalam memelihara 

solidaritas antarwarga? 

11. Bagaimana cara anda mempertahankan ketenteraman dan keamanan 

wilayah anda sehubungan dengan kemajuan IPTEK yang sangat pesat? 

12. Langkah-langkah apakah yang anda lakukan untuk meningkatkan 

partisipasi perempuan dalam bidang pemerintahan? 

13. Sebagai seorang wanita, apakah ada program kerja khusus yang 

ditujukan kepada perempuan? 

14. Bagaimana upaya anda dalam meningkatkan partisipasi perempuan 

pada kegiatan-kegiatan sosial? 

15. Sebagai seorang pemimpin perempuan, bagaimana anda memandang 

kondisi perempuan saat ini? 

16. Saat ini isu kesetaraan gender sudah mulai merebak, bagaimana anda 

melihat fenomena tersebut? 
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17. Bagaimana anda melihat peran pemerintah dalam memfasilitasi isu 

penting kesetaraan gender selama ini? 

18. Sekarang ini banyak pro dan kontra mengenai peran ganda perempuan, 

bagaimana sikap anda dalam melihat fenomena tersebut? 

19. Model pemerintahan seperti apakah yang anda gunakan untuk 

meningkatkan kualitas pemerintahan? 

20. Bagaimana upaya menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan 

desa yang memadai sehubungan dengan tuntutan kemajuan demi 

kelancaran pelayanan kepada masyarakat? 
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4. Apakah yang anda harapkan dengan adanya kepala desa perempuan? 

5. Layakkah seorang perempuan menjabat sebagai kepala desa? Mengapa 

demikian?  

6. Dalam melaksanakan tugasnya, apakah kepala desa perempuan bisa 

menampung aspirasi masyarakat dari semua golongan? 

7. Apakah anda sering menyampaikan keluhan kepada kepala desa 

perempuan? Dalam hal apa? 

8. Penyelenggaraan pemerintahan seperti apakah yang dilakukan kepala desa 

perempuan selama ini? 

9. Apakah program pembangunan dan pemerintahan beliau sesuai dengan 

perkembangan desa? 

10. Dampak apakah yang anda rasakan dengan adanya pemerintahan di bawah 

kepala desa perempuan? 
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4. Bagaimana tanggapan beliau ketika anda menyampaikan keluhan? 

5. Menurut anda, seperti apakah kepemimpinan kepala desa perempuan 

(Sukorejo dan Kebumen) disini? 

6. Apakah perbedaan kepemimpinan kepala desa perempuan dan laki-

laki? 

7. Pernahkah kepala desa perempuan mempersoalkan masalah gender 

dalam pembagian tugas kepada staf? 

8. Bagaimana pelayanan kepala desa perempuan terhadap masyarakat? 

9. Selama ini, hasil positif apakah yang telah dilakukan oleh kepala desa 

perempuan kepada desa secara umum? 

10. Apakah yang anda harapkan dengan adanya kepala desa perempuan? 

11. Menurut anda, layakkah seorang perempuan menjabat sebagai kepala 

desa? Mengapa? 

12. Dalam melaksanakan tugasnya, apakah kepala desa perempuan bisa 

menampung aspirasi masyarakat dari semua golongan? 

13. Program-program apa sajakah yang beliau laksanakan untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan? Bagaimana 

dampaknya? 

14. Apakah ada program yang khusus ditujukan untuk meningkatkan 

partisipasi kaum perempuan di masyarakat? 

15. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan kepala desa perempuan 

terhadap perkembangan masyarakat di wilayah anda (Sukorejo dan 

Kebumen), khususnya perempuan? 
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