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SARI 

 
Abasaki, Adi. 2010 Persepsi Santri terhadap Kepemimpinan Perempuan di 
Sektor Publik (Studi di Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja Sekaran, Gunung Pati, 
Semarang. Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES. Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci: persepsi santri, perempuan, kepemimpinan, sektor publik. 

Perempuan dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya, masih 
dianggap sebagai makhluk kelas kedua yang hanya boleh bekerja di ranah 
domestik, sedangkan laki-laki yang lebih diutamakan dalam budaya patriarkhi 
menempati sektor publik. Mayoritas masyarakat muslim masih melihat 
keterlibatan perempuan dengan menjadi pemimpin di sektor publik sebagai hal 
yang tidak wajar dan dilarang menurut agama, tetapi tidak sedikit pula kalangan 
yang menganggap keterlibatan perempuan dengan menjadi pemimpin 
diperbolehkan menurut agama. Dalam konteks Indonesia, salah satu institusi yang 
dipandang memiliki legitimasi dikalangan umat Islam berkaitan dengan fatwa-
fatwa keagamaan adalah pesantren.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persepsi santri 
terhadap kepemimpinan perempuan di sektor publik? 2) Apa kelemahan dan 
kelebihan kepemimpinan perempuan di sektor publik menurut pendapat para 
santri ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui persepsi santri 
terhadap kepemimpinan perempuan di sektor publik, 2) mengetahui kelemahan 
dan kelebihan kepemimpinan perempuan di sektor publik menurut pendapat 
santri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun 
lisan dari subjek yang diteliti. Sasaran utama dalam penelitian ini adalah santri 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan 
adalah teknik trianglusi data. Analisis data mencakup 4 hal yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi analisis 
data menggunakan model analisis interaktif dari Milles dan Hubbernan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai istri masih 
dipandang sebagai pelayan suami dan mempunyai tugas untuk mengurus anak-
anaknya. Namun perempuan dalam pandangan santri sebagai seorang ibu, 
perempuan dipandang memiliki kedudukan sangat terhormat. Tidak ada 
pelarangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di sektor publik, santri 
beranggapan bahwa selama perempuan memiliki kapasitas, bakat dan kemampuan 
dalam memimpin, perempuan boleh  menjadi pemimpin selama perempuan tidak 
mangabaikan tugasnya dalam  keluarga dan seijin suaminya.  Kelebihan dan 
kelemahan yang dimiliki perempuan menurut pendapat santri dapat disimpulkan 
bahwa kelebihan maupun kelemahan yang dimiliki perempuan bersifat relatif, 
artinya kelebihan yang dimiliki perempuan juga dimiliki laki-laki, dan kelemahan 
yang dimiliki perempuan laki-lakipun ada yang demikian. Namun perangai 
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psikologis yang dimiliki perempuan dengan sifat keibuan mereka, menjadikan 
perempuan lebih mengandalkan perasaannya sehingga dianggap kurang tegas. 
Kepemimpinan perempuan di sektor publik legitimasinya kurang diakui karena 
perempuan dianggap telah melanggar ketentuan agama, apalagi dengan dominasi 
patriarkhi dalam kehidupan masyarakat yang ada saat ini. Sehingga ketika 
menjadi pemimpin di sektor publik perempuan tidak maksimal dalam menjalanan 
tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Maka dari itu kemudian santri 
menganggap bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk menjadi pemimpin di 
sektor publik. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa stereotip santri yang 
merendahkan perempuan muncul ketika perempuan ditempatkan sebagai istri, 
sedangkan perempuan sebagai seorang ibu, perempuan mempunyai kedudukan 
yang sangat terhormat. Persepsi santri pada umumnya masih dipengaruhi oleh 
konstruksi sosial yang masih melekat kuat dalam masyarakat (patriakhi) yang 
menganggap perempuan sebagai the second sex setelah laki-laki. Walaupun santri 
menganggap bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin di sektor publik, tetapi 
konsep akan pemahaman kepemimpinan ideal dalam ajaran Islam yang mereka 
pahami menempatkan laki-laki sebagai prioritas utama untuk menjadi pemimpin. 
Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perempuan menurut pendapat santri dapat 
disimpulkan bahwa kelebihan maupun kelemahan yang dimiliki perempuan 
bersifat relatif. Perempuan boleh untuk menjadi pemimpin jika tidak ada laki-laki 
yang mampu mengemban posisi tersebut, atau perempuan itu memiliki bakat atau 
keahlian yang lebih dari pada laki-laki yang ada. Karena dalam Islam untuk 
menempati posisi kepemimpinan adalah mengutamakan ahli, siapa yang ahli atau 
memiliki kemampuan maka boleh menjadi pemimpin, namun juga dikatakan 
bahwa jika ada laki-laki yang setaranya maka memprioritaskan laki-laki sebagai 
pemimpin.  

Saran dalam penelitian ini  sebagai berikut: 1). Bagi Kyai atau pengasuh 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja, sesekali perlu dalam dakwah atau ceramahnya 
menganggkat isu-isu gender dalam pengajian yang dilakukan di pondok 
pesantren. Misalnya tentang hak dan hukum  kepemimpinan perempuan di sektor 
publik. 2.)Bagi santri, perlu diadakan diskusi rutin untuk membahas berbagai 
persoalan yang masih menjadi perdebatan pro-kontra dalam masyarakat misalnya 
tentang kepemimpinan perempuan di sektor publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dibedakan secara biologis berdasarkan jenis kelaminya yaitu laki-

laki dan perempuan. Secara biologis laki-laki dan perempuan memiliki fisik yang 

berbeda, perbedaan fisik ini yang kemudian disebut sebagai kodrat. Kodrat 

merupakan pemberian dari Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki 

dengan perempuan. Laki-laki tidak bisa memiliki organ biologis seperti 

perempuan begitu pula sebaliknya. Namun dalam konstruksi sosial yang ada di 

masyarakat perbedaan biologis ini di konstruksikan sedemikian rupa sehingga 

melahirkan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang berbeda satu sama 

lain. Sebenarnya pembagian peran yang ada tidak menjadi masalah, asalkan dalam 

pembagian peran yang dikonstruksikan masyarakat tidak merugikan salah satu 

pihak, baik laki-laki maupun perempuan. 

Perempuan dalam kacamata masyarakat umumnya masih dipandang 

sebagai sosok yang lemah,cengeng dan berpikiran tidak rasional dikonsepkan 

feminim, sedangkan laki-laki yang digambarkan sebagai sosok yang kuat, cerdas 

dan berpikir rasional dikonsepkan maskulin. Konsep feminim pada perempuan 

dan maskulin pada laki-laki merupakan hasil konstruksi masyarakat. Konstruksi 

yang ada seolah mengharuskan perempuan untuk berperilaku sebagaimana seperti 

konsep feminim yang telah dipahami masyarakat pada umumnya, dan konsep 
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maskulin yang telah dikonstruksikan masyarakat sebagai konsep yang melekat 

pada laki-laki. Jika diantara keduanya tidak melakukan menurut konsep yang telah 

dipahami masyarakat akan dianggap menyimpang. Namun konsep yang ada 

selama ini menjadi sumber permasalahan munculnya ketidakadilan dalam 

berbagai bidang kehidupan. Walaupun konstruksi sosial yang ada berdampak bagi 

keduanya, namun pihak perempuanlah yang paling dirugikan (Mulia dan 

Anik,2005:3-4). 

Tidak dipungkiri memang manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak 

pernah lepas dari masalah fenomena-fenomena sosial. Masalah fenomena sosial 

itu banyak macamnya, mulai dari masalah gender, politik, hukum, sosial budaya, 

ekonomi dan sebagainya. Beberapa fenomena sosial yang terkait dengan masalah 

gender sangat kompleks. Kaum perempuan lebih sering menjadi objek dalam 

permasalahan gender, hal ini bisa dipahami karena mereka hidup dalam budaya 

patriarkhi yang memuliakan laki-laki dan menganggap perempuan sebagai the 

second sex dimana keberadaan perempuan sering tidak diperhitungkan. 

Permasalahan gender di masyarakat sudah ada sejak manusia itu mulai 

muncul di muka bumi ini. Namun pada awalnya ketika ilmu pengetahuan dan 

teknologi belum maju seperti saat ini, isu gender belum mendapat perhatian dan 

tidak dipermasalahkan oleh masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan karena 

nilai-nilai budaya yang berkembang terkait dengan peran atau pembagian kerja, 

tanggung jawab serta citra baku laki-laki dan perempuan pada saat itu dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Seiring dengan perkembangan jaman 

yang diikuti oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, perhatian 
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masyarakat terhadap fenomena sosial yang terkait dengan isu gender mulai 

menjadi fokus perhatian (Arjani,2007). Isu gender yang menjadi perhatian salah 

satunya adalah hak kaum perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai sektor 

kehidupan,termasuk sektor publik baik yang mencakup pemerintahan Negara 

maupun swasta.  

Gender sebagai konstruksi budaya dapat dijumpai di berbagai budaya di 

Indonesia. Menyebut beberapa diantaranya seperti budaya Jawa, Sunda, Bali, 

Minangkabau, Madura, Batak, dan Bugis dengan populasi pendukung budaya 

yang relatif banyak secara gampang dapat dijumpai konstruksi gender di 

dalamnya. Dalam budaya etnis tersebut semuanya menempatkan perempuan untuk 

bekerja disektor domestik, sementara dominasi sektor publik ada di pihak laki-

laki.  

Gambaran sosiokultural di Indonesia, pandangan gender yang masih 

dipengaruhi oleh budaya lama, yang mengacu kepada ciri-ciri biologis yang 

dimiliki oleh perempuan, yang ditandai oleh organ-organ yang berkaitan dengan 

fungsi reproduksi, dipresentasikan sebagai makhluk yang lemah lembut, 

emosional sekaligus penyayang dan keibuan. Sementara laki-laki dengan ciri fisik 

yang dimilikinya dipandang lebih kuat, rasional, jantan, dan perkasa dan 

dipresentasikan sebagai manusia superior (Idris dan Suryadi,2004:37). Dalam 

pandangan tradisional perempuan masih dianggap lebih tepat menempati sektor 

domestik dengan segala kesibukannya mengurus rumah tangga dari bersih-bersih, 

menyediakan makan untuk suami, dan proses reproduksi yang terkait untuk 

mengurus anak-anaknya. Sedangkan sektor publik yang dalam pandangan 
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masyarakat sebagai dunia yang keras, dianggap sebagai dunianya laki-laki.  

Namun kondisi perempuan di Indonesia saat ini telah banyak berubah, di 

mana perempuan saat ini tidak lagi terpenjara dengan perannya di sektor domestik 

saja, tetapi perempuan saat ini sudah banyak keluar ke ranah publik dengan 

keberagaman pekerjaan dan jabatan yang kini diduduki oleh perempuan dan di 

antaranya dengan menjadi pemimpin di sektor publik. Misalnya dengan menjadi 

Gubernur, Bupati, Camat, Kepala desa bahkan Kepala Negara. Ini merupakan 

sebuah fenomena yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa perempuan sekarang ini 

telah tampil menduduki berbagai jabatan penting dalam masyarakat 

(Supartiningsih,2003). Hal ini dikarenakan perempuan telah memiliki 

pengetahuan yang dianggap mampu untuk menjalankan perannya mengisi posisi 

kepemimpinan di sektor publik yang dulunya merupakan pekerjaan yang dianggap 

tidak mampu dilakukan oleh perempuan dan tidak pantas bagi perempuan. 

Kondisi semacam itu kini telah berubah, hal itu terlihat dengan semakin 

banyaknya perempuan yang bekerja menjadi pemimpin di berbagai sektor publik, 

baik di pemerintahan negara maupun swasta. 

Di Indonesia wacana pemimipin perempuan sebenarnya telah mencuat ke 

permukaan sudah cukup lama. Wacana pemimipin perempuan telah memancing 

polemik dan debat antara yang pro maupun kontra terhadap pemimpin perempuan 

dalam wacana publik. Apalagi dalam masyarakat yang secara umum bersifat 

patrilinial, yakni memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan 

(Nurhadi,2009).  
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Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam selalu mendambakan 

tampilnya kepemimpinan yang sesuai ajaran Islam di dalam setiap level 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diharapkan mampu untuk 

memperjuangkan kepentingan umat Islam dan menjalankan sistem pemerintahan 

berdasarkan syari'at Islam (Nurhadi,2005). Oleh karena itu, nilai-nilai ke Islaman 

menjadi suatu yang dianggap ideal dalam kehidupan bernegara. Aturan, tatanan 

kehidupan dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam adalah 

sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Beberapa pandangan sampai saat 

ini masih ada yang menganggap keterlibatan perempuan menjadi pemimpin di 

sektor publik merupakan hal yang melanggar ketentuan ajaran agama Islam.  

Namun di sisi lain pandangan yang berbeda juga tak sedikit diungkapkan oleh 

beberapa orang bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin di sektor publik. 

Walaupun sekarang ini banyak perempuan berhasil menjadi pemimpin di 

sektor publik, namun sampai saat ini masih ada sebagian kalangan yang 

menganggap kepemimpinan perempuan di sektor publik dilarang menurut ajaran  

Islam. Realitas yang ada saat ini bukan berarti menjadikan perempuan dengan 

leluasa menjalankan perannya menjadi pemimpin di sektor publik. Hal itu 

dikarenakan masih adanya perdebatan pro-kontra mengenai hukum kepemimpinan 

perempuan di sektor publik dari sudut pandang agama. Perdebatan itu muncul 

karena adanya asumsi beragam dari masyarakat, terutama dari kalangan agamis 

seperti para ulama. Satu sisi pendapat mengatakan bahwa perempuan tidak boleh 

menjadi pemimpin di sektor publik dan pendapat lain mengatakan bahwa 

perempuan boleh untuk menjadi pemimpin disektor publik (Widhiadari,2009). 
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Namun realitas yang ada menunjukan perempuan dipilih dan diharapkan 

masyarakat untuk menjadi pemimpin di sektor publik. Hal itu dapat dilihat dari 

beberapa perempuan yang mampu menempati posisi kepemimpinan seperti di 

pemerintahan melalui mekanisme pemilihan secara langsung. 

Dalam konteks Indonesia, salah satu institusi yang dipandang memiliki 

legitimasi dikalangan umat Islam berkaitan dengan fatwa-fatwa keagamaan adalah 

pesantren. Pesantren merupakan institusi yang kental dan sangat bersahabat 

dengan teks-teks keagamaan yang dikenal dengan kitab kuning. Teks-teks inilah 

yang berperan besar dalam membentuk pola pemikiran dan budaya komunitas 

pesantren (Astuti, 2008:121). 

Umat  muslim memiliki kitab pegangan, yaitu Al-Qur'anul Karim yang 

isinya menjelaskan berbagai hal termasuk tata cara hidup bermasyarakat, di 

antaranya adalah tentang kepemimpinan perempuan. Di samping itu, kaum 

muslim juga memiliki As-Sunnah, yaitu contoh keteladanan Rasulullah SAW 

(Nurhadi,2009). Begitu pula santri sebagai seorang muslim sudah selayaknya 

menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan 

menyelesaikan segala persoalan. 

Kepemimpinan perempuan di sektor publik tampaknya akan menjadi 

persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi 

keberadaannya. Di mana cara pandang Islam mengharuskan untuk menjadikan 

dalil-dalil syara’ sebagai sandaran atau acuan dalam menyelesaikan persoalan 

termasuk persoalan kepemimpinan perempuan di sektor publik.  Begitupula santri 

yang ada di pondok pesantren Dorrotu Aswaja, sebagai kaum yang mempelajari 
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ajaran Islam mereka memahami, bahwa permasalahan seperti kepemimpinan 

perempuan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang menjadi kitab pedoman 

kehidupan mereka dalam memaknai suatu kondisi realitas yang terjadi di 

masyarakat. 

Dengan dasar pemikiran di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian 

dengan judul “PERSEPSI SANTRI TERHADAP KEPEMIMPINAN 

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK (Studi di  Pondok Pesantren Dorrotu 

Aswaja, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membatasi pada 

permasalahan berikut : 

1. Bagaimana persepsi santri terhadap kepemimpinan perempuan di sektor 

publik ?  

2. Apa kelebihan dan kelemahan kepemimpinan perempuan di sektor publik 

menurut pendapat santri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui persepsi santri terhadap kepemimpinan perempuan di 

sektor publik. 

2. Untuk mengetahui pendapat santri mengenai kelebihan dan kelemahan 

perempuan ketika menjadi pemimpin di sektor publik. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1. Manfaat secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teoritis studi 

Antropologi, khususnya Antropologi gender dan Antropologi agama serta 

dapat menambah wawasan dan informasi pada peneliti selanjutnya yang 

merasa tertarik dengan kajian-kajian tentang gender. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi seluruh masyarakat mengenai hak setiap umat tak terkecuali 

perempuan dalam wacana publik untuk bekerja sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. 

 

E. Batasan Istilah 

Supaya tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul skripsi ini, maka perlu 

diberikan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan 

hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga 

individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-

indera yang dimilikinya. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan 

sosial, sehingga dikenal persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu 
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proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, 

menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, baik 

mengenai sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri 

orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain 

sebagai objek persepsi tersebut (Walgito,2003). 

2. Santri 

Merupakan pokok dari suatu pesantren biasanya terdiri dari dua 

unsur yaitu santri mukim yang berasal dari daerah jauh dan menetap, serta 

santri kalong yang berasal dari sekitar pondok pesantren dan biasanya 

pulang ketempat tinggalnya masing-masing (Hasbullah,2001:143). 

3. Persepsi Santri 

Merupakan sudut pandang santri dalam melihat realitas sosial yang 

ada disekitar mereka, dalam hal ini santri melihat realitas kepemimpinan 

perempuan di sektor publik. 

4. Kepemimpinan 

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau 

memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang 

sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Oleh sebab itu, hal yang 

penting dari kepemimpinan adalah adanya pengaruh dan efektifnya 

kekuasaan dari seorang pemimpin. Jika seseorang berkeinginan 

mempengaruhi perilaku orang lain, maka aktivitas kepemimpinan telah 

mulai tampak relevansinya (Sofa,2008) 
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5. Publik 

Umum - Masyarakat 

Kategori individu-individu yang memilki kepentingan sama dalam 

masalah umum, namun secara fisik mereka saling berjauhan 

(Kartasapoetra,2007:336). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Berbagai hasil penelitian tentang kepemimpinan perempuan di sektor 

publik sudah banyak dilakukan yang menunjukkan keragaman dari berbagai segi. 

Hal ini tampak dari berbagai sudut pandang ilmu sosial, agama, ekonomi, hukum, 

sosiologi maupun antropologi seperti tampak dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Barus (2005) yang melihat kepemimpinan perempuan dari pendekatan 

penafsiran beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur’an maupun Hadits yang di tafsirkan 

secara beragam oleh beberapa ulama. Kepemimpinan perempuan di sektor publik 

dipandang dari sudut pandang agama bahwa perempuan tidak boleh menjadi 

pemimpin karena perempuan memiliki kelemahan secara fisik, emosi, sehingga 

tidak memungkinkan perempuan untuk menjadi pemimpin. 

Penelitian tentang kepemimpinan perempuan di sektor publik kebanyakan 

masih menggunakan perspektif dari sudut pandang agama dengan berdasarkan 

pada ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang kemudian dipahami dan tafsirkan oleh para 

ulama secara beragam. Dalam ”Pemimpin Wanita Dan Hakim Wanita Dalam 

Pandangan hukum Islam” Barus (2005) mengatakan bahwa perempuan 

diharamkan menjadi pimpinan tertinggi sebuah negara karena hal itu telah 

dijelaskan dalam Hadits, tetapi selain menjadi kepala negara dijelaskan bahwa 

perempuan diperbolehkan untuk mendudukinya. Perempuan tidak boleh 
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memegang puncuk pimpinan tertinggi negara, perempuan tidak bisa menjadi 

khalifah,tetapi selain itu bisa (Barus,2005). 

Artinya, masih ada pandangan bahwa perempuan boleh manjadi pemimpin 

di sektor publik walaupun dijelaskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan 

menjadi pemimpin negara, tetapi kepemimpinan di sektor publik tidak hanya 

pimpinan dalam jabatanya sebagai kepala negara saja, tetapi ada banyak sektor 

publik yang mencakup kepemimpinan misalnya jika pemerintahan di tingkat 

Provinsi ada Gubernur, selain itu ada Bupati, Camat, Kepala Desa, dan 

sebagaianya yang sekarang ini jabatannnya telah diduduki perempuan. Sebagian 

besar penelitian berbicara tentang hukum kepemimpinan perempuan dalam 

pandangan agama Islam, semuanya dilihat dari sudut pandang agama, di 

antaranya adalah yang ditulis oleh Barus. 

Menurut Mulia dan Anik (2005:59), kepemimpinan perempuan dalam 

wacana Islam melahirkan dua aliran besar: (1) Aliran yang mengklaim bahwa 

Islam tidak mengakui hak perempuan menjadi pemimpin, baik dalam ranah 

domestik maupun ranah publik, (2) Aliran yang berpendapat bahwa Islam 

mengakui hak-hak perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki. 

Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan perempuan, 

termasuk menjadi kepala Negara. Perbandingan argument teologis dari dua aliran 

tersebut mengenai kepemimpinan perempuan pada akhirnya akan membawa kita 

pada kesimpulan bahwa perbedaan diantara mereka adalah terletak pada soal 

penafisiran atau interpretasi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurlaili (2010) mahasisiwa Sosiologi 

dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, UNNES, dengan skripsi yang berjudul 

Relasi Gender Dalam Kehidupan Pondok Pesantren Salafi (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Qoshrul Arifan di Kabupaten Temanggung). Dalam 

penelitianya dijelaskan bahwa pemahaman gender dalam komunitas pondok 

pesantren Qoshrul Arifan adalah pemahaman yang berpola patriarkhi yaitu sistem 

sosial yang menjadikan laki-laki lebih berkuasa atas perempuan. Kyai sebagai 

pengajar di pondok pesantren memberikan pemahaman dan penafsiran isi kitab 

kuning tanpa diikuti oleh seluruh warga pesantren. Pemahaman gender pondok 

pesantren berpola patriarkhi berdasarkan isi kitab yang dipelajari di pesantren. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman gender dalam pondok pesantren 

Qoshrul Arifan adalah pendidikan, nilai sosial dan budaya dan faktor sentralitas 

dan otoritas Kyai dalam pesantren. Pendidikan dalam pondok pesantren, 

pemahaman gender dalam pondok pesantren dibakukan dengan ajaran kitab 

kuning yang masih bias gender. Faktor nilai sosial dan budaya, yaitu sitem nilai 

masyarakat yang memberikan nilai lebih tinggi untuk laki-laki daripada 

perempuan. Otoritas dan sentralitas Kyai dalam pesantren, Kyai sebagai tokoh 

panutan pesantren sehingga apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Kyai dianggap 

sebagai kebenaran yang absolut. 

Penelitian ini melihat bahwa faktor perubahan sosial, politik, ekonomi dan 

budaya merupakan faktor yang secara serempak mempengaruhi banyaknya 

perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik. Dalam bukunya 

Mustaqim  misalnya, menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan 
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mengapa kaum perempuan mengalami ketimpangan gender sehingga perempuan 

belum setara dengan laki-laki. Pertama, budaya patriarkhi yang sedemikian lama 

mendominasi dalam masyarakat. Kedua, faktor politik yang belum sepenuhnya 

berpihak kepada kaum perempuan. Ketiga, faktor ekonomi dimana sistem 

kapitalisme global yang melanda dunia, seringkali justru mengekploitasi kaum 

peremuan. Keempat, faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender. Selama 

ini penafsiran-penafsiran Al-Qur’an didominasi ideologi patriarkhi. Ini bisa 

dimengerti, sebab memang kebanyakan para mufassir adalah laki-laki, sehingga 

mereka kurang mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Untuk itu, 

diperlukan semacam dekonstruksi, sekaligus rekonstruksi paradigmatik terhadap 

model penafsiran yang cenderung meminggirkan kaum perempuan 

(Mustaqim,2006:15). 

Menurut Nahdli dalam Anwar (2009) menyebutkan permasalahan siapa 

yang cocok menjadi pemimpin, laki-laki atau perempuan sebetulnya lahir karena 

faktor budaya sedangkan budaya itu sendiri terbentuk karena adanya interaksi 

cipta, rasa dan karsa antar manusia. Sehingga tak dipungkiri permasalahan 

kepemimpinan, siapa yang pantas memimpin tergantung tingkat intelektualitas, 

dan penghormatan masyarakat setempat terhadap perempuan. 

Penelitian yang sudah ada pada umumnya membahas tentang tafsiran ayat-

ayat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits yang terkait dengan hukum kepemipinan 

perempuan di sektor publik. Implikasinya, banyak penelitian dan studi yang 

dilakukan adalah tentang hukum pemimpin perempuan dalam pandangan agama 

saja tetapi mengabaikan tinjuan sosiologis dan antropologis tanpa melihat realitas 
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perubahan sosial saat ini. Penelitian-penelitian tentang bagaimana santri dalam 

mempersepsikan kepemimpinan perempuan di sektor publik, masih jarang 

dilakukan. Padahal, saat ini banyak perempuan yang menjadi pemimpin di banyak 

sektor publik baik pemerintahan maupun swasta, lalu bagaimana pendapat para 

santri mengenai kelemahan dan kelebihan perempuan ketika menjadi pemipin di 

sektor publik dengan melihat realitas sosial di sekitar mereka, perlu juga 

diungkapkan, dan sejauh ini kajian tersebut belum banyak dilakukan. 

Satu hal yang penting sebenarnya adalah bagaimana para santri melihat 

kepemimpinan perempuan di sektor publik?. Benarkah para santri melihat 

kepemimpinan perempuan di sektor publik dari sudut pandang agama saja? dan 

bagaimana pula pendapat santri ketika mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan 

pemimpin perempuan di sektor publik? Deretan pertanyaan tersebut belum 

dijawab dan dikaji secara mendalam melalui penelitian yang sudah ada. 

Studi ini merupakan usaha-usaha untuk menjawab dan mengungkap 

pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, khususnya dengan menggabungkan perspektif inside view dengan 

outside view terhadap kepemimpinan perempuan di sektor publik menurut para 

santri.  

 

B. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kepemimpinan perempuan di 

sektor publik menurut persepsi para santri. Di mana santri notabenya adalah 
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kalangan yang memegang ajaran Islam secara patuh. Oleh karena itu perlu 

dijabarkan konsep sebagai berikut :  

1. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individual  

melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses  itu 

tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan 

proses selanjutnya merupakan proses persepsi (Walgito,2004:87-88). 

a. Pengertian Persepsi  

Menurut Moskowitz dan Orgel dalam Walgito (2003:46), 

persepsi merupakan suatu proses yang integrated dari individu 

terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organism 

atau individu sehingga merupakan sesuatau yang berarti, dan 

merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Karena 

merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada 

dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi tersebut. 

Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang 

keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga keadaan diri 

individu yang bersangkutan. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat 

dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, 

tetapi pengalaman tidak sama, kemampuan berfikir tidak sama, 
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kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antar 

individu satu dengan yang lain tidak sama, keadaan tersebut 

memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual  

(Walgito,2003:46). 

b. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut, 

objek menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau 

proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh 

syaraf sensoris ke otak, proses ini disebut dengan proses fisologis. 

Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 

individu menyadari apa yang dilihat, didengar, dan diraba 

(Walgito,2003:90). 

c. Prinsip-prinsip Dalam Persepsi  

Prinsip-prinsip dasar persepsi seperti dikemukakan oleh 

Slameto dalam Walgito (2003:103-105) adalah sebagai berikut : 

1) Persepsi itu relatif bukan absolute. 

2) Persepsi itu selektif. 

3) Persepsi itu mempunyai tatanan. 

4) Persepsi itu dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan. 

5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. 
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Dari kelima prinsip dasar yang diungkapakan oleh Slameto 

(2003:103-105), ada tiga prinsip yang berhungan langsung dalam 

menentukan persepsi santri terhadap permpuan yang bekerja sebagai 

pemimpin di sektor publik yakni: 

1) Persepsi itu relatif bukan absolute  

Individu adalah bagian dari masyarakat, dimana setiap individu 

memiliki kemampuan yang tidak sama, sehingga masing-masing 

individu dapat memunculkan persepsi yang beraneka ragam sesuai 

dengan kemampuan berpikir. 

2) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan  

Bagi individu yang memiliki harapan dan kesiapan, persepsi akan 

dipengaruhi oleh harapan kepemimpinan ideal yang diajarkan 

dalam Islam, apakah kepemimpinan perempuan dalam sektor 

publik sesuai ataupun bertentangan dengan ajaran Islam. 

3) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.  

Persepsi antar seseorang dengan orang lain bisa tidak sama 

meskipun situasi yang dihadapi sama yakni persepsi terhadap 

kepemimpinan perempuan di sekor publik. Perbedaan persepsi dari 

masing-masing orang merupakan hal yang wajar, karena manusia 

adalah makhluk yang unik, yang memiliki sifat, kepribadian, 

pengalaman, serta kemampuan berfikir yang berbeda-beda. Dalam hal 

ini persepsi antara santri satu dengan santri yang lain ataupun 
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pengasuh pondok bisa saja tidak sama karena perbedaan pemahaman 

dan pengalaman mereka mengenai ajaran Islam yang kemudian 

diimplikasikan dalam bentuk pandangan yang berbeda mengenai 

kepemimpinan perempuan di sektor publik. 

 

2. Perempuan dan Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam 

Menurut Abdullah dalam Astuti (2008:120) kehidupan perempuan 

merupakan realitas yang kompleks dapat dilihat dari dua aspek yaitu, 

pertama, bahwa realitas itu tersusun dari unsur yang begitu banyak yaitu 

agama, budaya, ekonomi, politik, atau lingkungan fisik suatu tempat. Yang 

kedua, bahwa realitas hidup perempuan tersusun dari unsur yang berlapis, 

yang lapisannya itu tidak lebih suatu misteri yang perlu diungkapkan 

dengan membuka lapis demi lapis tersebut. 

Wacana tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan 

fenomena global yang merasuk melintasi batas-batas wilayah, agama, 

kebudayaan dan tradisi. Masalah relasi laki-laki dan perempuan jika 

dikaitkan dengan Islam masih menjadi masalah yang kontraversioanal. 

Persoalan ini tidak semata-mata bisa disekati dengan pemaparan final 

doktrin-doktrin keagamaan, melainkan harus memperhitungkan aspek-

aspek sosial, budaya, politik dan lainnya yang meliputi doktrin-doktrin 

tersebut (Astuti,2008:120). 

Pihak Pro status quo atau revivalis memandang bahwa ketidak 

sejajaran (inequality) antara laki-laki dan perempuan sudah merupakan 
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takdir Tuhan yang tak dapat diubah. Sedangkan pihak lain yang pro 

perubahan mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak memiliki tendensi 

untuk mendeskriminasikan manusia baik berdasarkan ras, etnik, warna 

kulit maupun perbedaan jenis kelamin. Semuanya, laki-laki dan 

perempuan sama-sama mengemban kewajiban yang dalam terminologi 

fiqh dikenal dengan istilah mukallaf. Standar yang obyektif yang 

dikenakan adalah tingkat ketaqwaan dan kesholehan masing-masing 

individu. Namun praktek-praktek kebiasaan dan tradisi yang berkembang 

selama ini cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas 

perempuan. Pembatasan, diskriminasi, subordinasi terhadap perempuan 

kerap kali dijustifikasi oleh pemahaman literal para ulama terhadap 

doktrin-doktrin keagamaan (Astuti,2008:121). Dan salah satu institusi 

yang dipandang memiliki legitimasi umat Islam berkaitan dengan fatwa-

fatwa keagamaan adalah pesantren. 

Kedudukan perempuan dalam perspektif Islam dapat dikaji secara 

tekstual dan kontekstual. Dari segi tekstual kita mempelajari dan 

memahami kedudukan perempuan dalam perspektif menurut ajaran-ajaran 

normatif sebagaimana tertulis dalam Al-Qur’an dan pandangan-pandangan 

buku dari para ulama ahli fikih yang telah memberikan penafsiran tertentu 

terhadap ajaran-ajaran normatif yang difirmankan Allah SWT. Sedangkan 

secara kontekstual, para ulama tersebut mengkaji latar belakang turunnya 

ayat-ayat  Al-Qur’an, serta keadaan sosial politik dan budaya pada saat 
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hidup dan melakukan penafsiran, sehingga yang lebih penting adalah 

keyakinan dari para ulama itu sendiri (Astuti,2008:124).  

 Menurut Geertz dalam Abdullah (2003) mengatakan bahwa agama 

dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi untuk menetapkan seksualitas 

dan status orang dewasa dan rasionalisisasi hak-hak sosial yang istimewa 

dalam masyarakat. Dalam budaya patriarki, agama berfungsi untuk 

melegitimasi kenormalan seksualitas dan status laki-laki. Konsekuensinya, 

seksualitas dan status perempuan tidak akan pernah menempati 

“kenormalan “laki-laki. Selama budaya patriarkhi tetap dipertahankan 

sejauh itu pula pandangan-pandangan misoginis, dalam kadar yang 

berbeda-beda tetap mewarnai kehidupan masyarakat. Sikap misoginis 

adalah kegusaran laki-laki atas derajat keberadaannya yang dipersamakan 

dengan perempuan. Dari faktor di atas telah menyebabkan terpeliharanya 

ketimpangan jender pada tingkat relasi sosial. Interpretasi agama 

mempunyai andil besar untuk menempatkan ketimpangan tersebut sebagai 

bagian dari realitas obyektif yang harus diterima (Abdullah,2003:62-63). 

 Lebih lanjut Abdullah mengatakan, bahwa agama dijadikan 

sebagai alat pemaksa bagi kelebihan posisi dan peran yang diharapkan dari 

masing-masing pihak sehingga akan sangat sulit bagi setiap individu untuk 

keluar dari tatanan tersebut. Konsep kekuasaan bagi budaya patriarkhi 

adalah ekspresi dari seorang laki-laki untuk menunjukkan kekuatannya 

sebagai penentu. 
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Ada 2 pendapat mengenai kepemimpinan perempuan dalam 

wacana publik dalam buku “Perempuan dan Kekuasaan” Fauzi (2002:40-

69) menjabarkannya sebagai berikut:  

Dijelaskan bahwa kepemimpinan perempuan di ranah publik 

dipandang dengan melihat dua pendapat yang menyatakan bahwa 

perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di ranah publik, sedangkan 

pendapat lain mengatakan bahwa perempuan boleh untuk menjadi 

pemimpin di ranah publik. Pendapat pertama, menyatakan bahwa 

perempuan tidak boleh berkiprah di sektor publik karena perempuan 

memiliki kelemahan dalam hal emosi, perempuan dianggap tidak mampu 

mengemban posisi kepemimpinan, selain itu mengenai pelarangan 

perempuan untuk terjun ke sektor publik diperkuat dengan beberapa ayat 

dalam Al-Quran dan Hadits sebagai rujukan dalam menetapkan posisi 

perempuan di sektor publik menurut pandangan ajaran agama Islam. 

Menurut pendapat ini bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan 

umum apapun. Sebab dalam hal itu tidak ada kemenangan dan kesuksesan. 

Maka dalam kemenangannya pun ada kerugian. Mereka merujuk larangan 

ini pada emosi perempuan dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikannya 

tidak mampu mengambil keputusan yang benar (Fauzi,2002:40-46). 

Sedangkan pendapat kedua, Fauzi (2002:46-70) melihat bahwa 

tidak ada pelarangan bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin di 

sektor publik dengan melihat sejarah turunnya beberapa ayat-ayat dan 
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Hadits yang dianggap tidak relevan dengan keadaan saat ini.  Hal itu 

diketahui setelah merujuk pada sebab turunnya beberapa ayat tersebut. 

Menurut Qardlawi (2004:22-23) pada prinsipnya, tidak ada 

larangan bagi perempuan untuk memerintah (berkuasa). Analoginya 

adalah substansi ‘musaawah’ (persamaan) dalam segala bidang, termasuk 

dalam sektor publik. Lagi pula tak satupun ayat dalam Al-Qur’an 

melarangnya. Karenanya, banyak tuntutan perempuan untuk terjun ke 

dunia pemerintahan maupun swasta yang termasuk dalam sektor publik, 

sebagaimana berlaku terhadap kaum laki-laki. Dan memerintah ini 

termasuk dalam kategori taklif bagi kemaslahatan umum, baik laki-laki 

maupun perempuan. 

Fatwa hukum haram memilih pemimpin perempuan atau fatwa-

fatwa fikih lainnya di dalam dunia sosial, ekonomi, dan politik akan 

kehilangan makna praktis ketika harus berhadapan dengan berbagai 

kepentingan sekuler mayoritas rakyat pemilih. Kesalehan berarti politik 

jika diikuti komitmen membela kepentingan rakyat. Rekonstruksi ajaran 

bagi pemecahan problem sosial-ekonomi dan politik yang dihadapi rakyat 

dipandang sebagai kebutuhan yang semakin urgen (Tanthowi,2005:1). 

 

3. Perempuan dan Konstruksi Sosial 

Dalam sejarah keberadaannya, perempuan lebih sering dikaitkan 

dengan mitos-mitos dan dimuati lebih banyak makna bila dibandingkan 

laki-laki. Bahkan menurut Umar dalam Abdullah (2003:61), dua cairan 
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yang keluar dari tubuh perempuan yang berupa “darah” dan “air susu” 

sangat berpengaruh terhadap kebudayaan manusia. Dari keduanya 

mengalir mitos-mitos yang bermuara pada konstruksi ideologi gender 

dalam masyarakat. 

Laki-laki dan perempuan memiliki ciri fisik yang berbeda. 

Perbedaan genetis ini menyangkut persoalan biologis, anatomis dan 

komposisi kimiawi. Misalnya,perempuan dilengkapi dengan rahim, ovum, 

vagina, payudara dan kelengkapan lain untuk mengemban sebagian besar 

proses reproduksi. Sementara laki-laki tidak dilengkapi hal-hal tersebut. 

Jenis kelamin melahirkan peran, yang tentunya berkaitan dengan 

kelengkapan tadi. Atas dasar perbedaan biologis tersebut kemudian 

perempuan berperan sebagai istri dan ibu, sedangkan laki-laki berperan 

sebagai suami dan ayah dan inilah yang disebut dengan peran kodrati 

(Sukri, 2002:166-167).  

Kodrat adalah ketetapan dari Tuhan yang bersifat tetap dan tidak 

bisa berubah selamanya dan tidak bisa dipertukarkan karena melekat 

dalam jenis kelamin. Berawal dari perbedaan ciri fisik tersebut 

memunculkan stereotip dalam masyarakat. Namun stereotip yang ada 

sampai saat ini adalah kerancuan membedakan antara konsep gender dan 

kodrat. Stereotip adalah anggapan mengenai individu atau kelompok atau 

obyek (Astuti,2008:5). Sayangnya stereotip ini lebih banyak yang bersifat 

negatif untuk perempuan dan positif untuk laki-laki. Implikasi dari 

pelabelan tersebut biasanya mengarah pada perbedaan peran-peran sosial 
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baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ada peran-peran tertentu dalam 

masyarakat, pendidikan tertentu,pekerjaan tertentu, yang hanya pantas 

untuk perempuan dan sebaliknya juga ada yang pantas untuk laki-laki.  

Dalam pranata sosial yang berkembang, pemahaman tentang 

kodrat, secara khusus perempuan, lebih banyak bersifat pelarangan-

pelarangan atau pembatasan-pembatasan peran-peran sosial-budaya 

perempuan. Atas dalih “sudah kodratnya”, perempuan diasumsikan 

sebagai pemikul beban atas kerja di sektor rumah tangga (domestik) secara 

penuh, dan peluang untuk berkarir secara lebih luas dalam sektor publik di 

kesampingkan. Kodrat perempuan sudah sarat dengan muatan-muatan 

budaya lokal. Kodrat bukan lagi sesuatu yang didasarkan pada faktor 

biologis. Kodrat bukan lagi sesuatu yang given (berkah) dari Tuhan, tetapi 

ada unsur-unsur konstruksi sosial budaya (Umar,1999:7). 

Konstruksi adalah merupakan susunan realitas objektif yang 

diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun didalam proses 

konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Konstruksi gender adalah suatu 

realitas yang dibangun dan diterima oleh masyarakat tentang suatu sifat-

sifat yang secara budaya diasosiasikan sebagai sifat yang harus dimiliki 

oleh perempuan atau laki-laki, sehingga konsep feminitas dan maskulinitas 

adalah merupakan bentukan atau anggapan yang berlaku dimasyarakat 

(Astuti,2008:103). 

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan di sektor publik tak 

lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. 
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Image yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat, adalah 

konsep-konsep stereotip tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk 

dalam sektor publik. Image yang kebanyakan merupakan stereotip tentang 

perempuan akhirnya ditarik kedunia publik, bahwa perempuan tidak layak 

menjadi pemimpin, karena perempuan tidak rasional dan lebih 

mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari stereotip dan 

keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan 

gender diberbagai sektor (Astuti,2008:16). 

Kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin di sektor publik 

sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor, hal itu 

jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan bahwa 

kepemimpinan di sektor publik adalah dunia yang keras, dunia yang 

memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan 

pemikiran cerdas, yang kesemuanya diasumsikan milik laki-laki bukan 

milik perempuan (Astuti,2008). Perempuan tidak berpikiran rasional dan 

kurang berani mengambil resiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi 

stereotip yang melekat pada perempuan. Akibatnya baik perempuan atau 

laki-laki dan masyarakat secara umum sudah menarik kutub yang berbeda 

dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan.  

Faktor lain adalah, akibat ketimpangan-ketimpangan gender yang 

berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang 

mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi sedikit dibandingkan laki-

laki, akibatnya karena perempuan tak mempunyai pengetahuan yang 
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memadai maka perempuan jarang yang menjadi pemimpin dan terlibat 

dalam dunia publik  karena untuk menjadi pemimpin diperlukan 

pengetahuan cukup yang dapat menunjang pekerjaannya (Astuti,2008:16-

17). 

Wilson dalam Sasongko (2009:16) membagi perjuangan kaum 

perempuan secara sosiologis atas dua kelompok besar, yaitu konsep 

nurture (konstruksi budaya) dan konsep nature (alamiah). Di samping 

kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan 

keseimbangan (equilibrium). Paham ini menekankan pada konsep 

kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-

laki. 

Dalam khazanah pengetahuan tentang gender terdapat banyak teori 

yang berkembang dan dijadikan rujukan dalam menganalisis permasalahan 

gender. Teori-teori yang dimaksud adalah nurture, nature, equilibrium, 

adaptasi awal, teknik lingkungan, struktural, struktural-fungsional, dan 

teori konflik sosial. Dalam penelitian ini akan digunakan teori nature dan 

nurture dalam melihat realitas kepemimpinan perempuan di sektor publik 

yang sebelumnya telah dipersepsikan oleh para santri. 

a. Teori Nurture 

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki 

pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga 

menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut 

menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan 
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konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang 

konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum 

feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty-fifty yang 

kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). 

Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari 

nilai agama maupun budaya (Sasongko,2009:17-18). 

b. Teori Nature  

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki 

adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. 

Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara 

kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, 

baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian 

tugas (division of labour). Aliran ini melahirkan paham struktural 

fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara 

demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan (komitmen) antara perempuan 

dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat (Sasongko,2009:18-19). 

Salah satu kekurangan dari dua konsep tersebut dalam 

menganalisis kepemimpinan perempuan di sektor publik yaitu bahwa 

perempuan dianggap tidak boleh untuk menjadi pemimpin di sektor 

publik karena kodratnya maupun konstruksi sosial yang melekat pada 

perempuan. Walaupun secara implisit perempuan dianggap tidak pantas 
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untuk menjadi pemimpin mereka mempunyai bakat untuk menjadi 

pemimpin dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang memadai 

untuk menjadi pemimpin. Meskipun konsep tersebut dapat menganalisi 

kepemimpinan perempuan di sektor publik tetapi belum menjelaskan 

bagaimana kelebihan dan kelemahan perempuan dalam memimpin di 

sektor publik. Oleh karena itu, untuk menganalisis  bagaimana persepsi 

santri terhadap kepemimpinan perempuan di sektor publik dan 

bagaiamana kelebihan serta kelemahan perempuan ketika menjadi 

pemimpin di sektor publik maka diperlukan konsep lain selain konsep 

tersebut. Konsep-konsep itu antara lain. 

 

4. Kepemimpinan 

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” 

(lead) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalam terdapat dua 

pihak yaitu yang dipimpin (rakyat) dan yang memimpin (imam). Setelah 

ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang 

mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan kominikasi sehingga 

orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dan 

setelah ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang 

mengepalai. Apabila dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi 

“kepemimpinan” (leadership) berarti kemampuan dan kepribadian 

seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar 

melakuakan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan 
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demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses 

kelompok (Sofa,2008). 

 Jadi kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau 

memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang 

sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Oleh sebab itu, hal yang 

penting dari kepemimpinan adalah adanya pengaruh dan efektifnya 

kekuasaan dari seorang pemimpin. Jika seseorang berkeinginan 

mempengaruhi perilaku orang lain, maka aktivitas kepemimpinan telah 

mulai tampak relevansinya (Sofa,2008). 

Seiring dengan pengertian di atas, pemimpin adalah orang yang 

mempunyai wewenang dan hak untuk memepengaruhi orang lain, 

sehingga mereka berprilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh 

pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya. Dengan demikian, secara 

sederhana kepemimpinan adalah setiap usaha untuk mempengaruhi. 

Sementara itu kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh 

dari seorang pemimpin tersebut. Ini merupakan suatu sumber yang 

memungkinkan seorang pemimpin mendapatkan hak untuk mengajak atau 

mempengaruhi orang lain. 

Sebagai alat bantu dalam menganalisa permasalahan yang terkait 

dengan kelebihan dan kelemahan kepemimpinan perempuan di sektor 

publik maka akan digunakan teori kepemimpinan yaitu teori sosial dan 
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teori bakat agar dapat diketahui sejauh mana kelebihan  serta kelemahan 

perempuan dalam kedudukannya menjadi pemimpin di sektor publik 

menurut pendapat para santri. 

Teori tentang kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang 

menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada 

beberapa teori tentang kepemimpinan. Menurut Wursanto (2003:197) ada 

enam teori yang menyebabkan munculnya kepemimpinan, yaitu; teori 

kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori kharismatik, teori bakat, dan 

teori sosial.  

a. Teori Sosial  

Teori Sosial, beranggapan bahwa pada dasarnya setiap orang 

dapat menjadi pemimpin. Setiap orang mempunyai bakat untuk 

menjadi pemimpin asal dia diberi kesempatan. Setiap orang dapat 

dididik menjadi pemimpin karena masalah kepemimpinan dapat 

dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun melalui 

pengalaman praktek (Wursanto,2003:200).  

Laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk 

menjadi peimimpin di sektor publik. Karena berdasarkan anggapan 

teori sosial bahwa kepemimpinan itu dapat di bentuk dan dapat 

dipelajari oleh setiap manusia baik yang berjenis kelamin laki-laki 

maupun perempuan. Asumsi yang hampir sama di kemukakan dalam 

teori bakat. 
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b. Teori Bakat  

Teori bakat, yang disebut juga teori ekologis, menyatakan 

bahwa pemimpin itu lahir karena bakatnya. Seseorang mampu menjadi 

pemimpin karena mempunyai bakat. Bakat kepemimpinan itu harus 

dikembangkan, misalnya dengan memberi kesempatan orang tersebut 

menduduki suatu jabatan (Wursanto,2003:200). Manusia diciptakan 

dengan bakat yang berbeda tak terkecuali perempuan, menurut teori 

bakat yang mampu menjadi pemimpin adalah mereka yang memiliki 

bakat. Jika pada umumnya laki-laki menduduki jabatan kepemimpinan 

di sektor publik itu karena orang yang bersangkutan memiliki bakat 

untuk menjadi pemimpin, demikian pula halnya dengan perempuan 

dengan bakat yang dimiliki maka perempuan bisa saja  menjadi 

pemimpin, maka hal itu sah-sah saja, karena manusia memiliki hak 

yang sama. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka konseptual dalam hal ini diharapkan dapat memberikan 

faktor-faktor kunci yang nantinya mempunyai hubungan satu dengan yang 

lainnya. Selain itu dengan kerangka teoritik ini dapat dilihat alur variabel-

variabel yang akan dikaji, yaitu berkaitan dengan persepsi santri terhadap 

perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik. 

Dalam penelitian ini kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut : 
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Bagan 1.Kerangka berpikir 

Santri sebagai kalangan yang memegang dengan patuh ajaran Islam 

memiliki dasar yang kuat ketika mereka melihat realitas sosial yang ada di 

masyarakat saat ini. Saat ini banyak perempuan yang bekerja sebagai 

pemimpin di berbagai bidang kehidupan, di antara beberapa kedudukan 

perempuan dalam ranah publik banyak memunculkan perdebatan pro-kontra, 

salah satunya adalah posisi kepemimpinan perempuan di sektor publik. 

Konstruksi sosial masyarakat pada umumnya menempatkan 

perempuan di bawah laki-laki. Demikian yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari di masyarakat secara umum dan telah berlangsung lama. Implementasi 

konstruktif itu dilanggengkan melalui budaya patriarkhi yang melekat pada 

masyarakat Indonesia pada umumnya yang beragama Islam. Padahal dalam 

agama Islam, perempuan mendapatkan posisi yang terhormat. Laki-laki dan 

perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan sang pencipta, di 

dalam agama Islam yang membedakan di antara keduanya adalah tingkat 

keimanannya kepada Allah SWT.  



34 

 

Dengan demikian, munculnya anggapan dengan berbagai macam 

tafsiran bisa saja dimunculkan sebagai bentuk pemahaman penafsir terhadap 

apa yang dia tafsirkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang 

mereka tempuh selama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini selain dilakukan proses pengambilan 

data juga dituntut penjelasan yang berupa uraian dan analisis yang mendalam. 

Penelitian berupa deskriptif diharapkan hasilnya mampu memberikan gambaran 

riil mengenai kondisi di lapangan tidak hanya sekedar sajian data saja. 

Menurut Moleong (2006:2) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara 

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

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, 

wawancara, atau penelaahan dokumen. 

Dalam penelitian ini selain mengambil data yang dituntut, juga terdapat 

penjelasan yang berupa uraian dan analisis yang mendalam. Penggunaan metode 

penelitian dengan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, 

yaitu untuk mendiskripsikan persepsi santri terhadap perempuan yang bekerja 

sebagai pemimpin di sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif karena data-data yang diperoleh adalah berupa pandangan atau pendapat 
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dari para santri dalam melihat fenomena kepemimpinan perempuan di sektor 

publik. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di sini peneliti mengambil lokasi di Pondok Pesantren 

Dorrotu Ahlisunnah Waljama’ah (Aswaja) yang dipimpin oleh KH.Masyrokhan, 

berada di Jl.Kalimasada Banaran Sekaran Gunung Pati Semarang 50229. 

Alasan dipilihnya Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja sebagai lokasi 

penelitian yaitu : 

Pondok pesantren Dorrotu Aswaja terletak di sekitar kampus Universitas 

Negeri Semarang (Unnes), dimana sebagian besar santrinya adalah mahasiswa 

yang masih aktif kuliah di Unnes. Pendidikan tinggi yang dimiliki santri dengan 

statusnya juga sebagai mahasiswa, idealnya pengetahuan yang dimiliki dapat 

mempengaruhi kepekaan dan kecenderungan lebih terbuka pada hal-hal seperti 

emansipasi perempuan sehingga akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka 

dalam melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat seperti munculnya 

perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik. Selama ini penelitian 

yang ada mengenai pandangan kepemimpinan perempuan di sektor publik hampir 

sebagian besar adalah berdasarkan persepsi dari para ulama, sedangkan penelitian 

kali ini menjadikan santri di pondok pesantren Dorrotu Aswaja sebagai subjek 

dalam penelitian karena sebagian besar santrinya adalah mahasiswa yang 

merupakan kaum intelektual yang berpendidikan tinggi dengan asumsi bahwa 

tingkat pengetahuan akan mempengaruhi kepekaan dan cara berpikir mereka 
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dalam melihat perubahan dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat seperti  

fenomena kepemimpinan perempuan di sektor publik. Padahal di sisi lain mereka 

juga sebagai santri yang notabene adalah kaum yang patuh dalam menjalankan 

ajaran agama Islam. Di mana cara pandang Islam menurut pendapat beberapa 

ulama menganggap bahwa perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin di sektor 

publik. Dengan asumsi seperti itu, maka dapat diketahui apakah tingkat 

pendidikan yang tinggi mempengaruhi cara berpikir santri dalam melihat 

fenomena kepemimpinan perempuan di sektor publik. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari 

jawabannya melalui pertanyaan tersebut. Fokus penelitian berfungsi untuk 

memberi batas hal-hal yang diteliti. Fokus penelitian berguna dalam memberikan 

arah selama proses penelitian, utamanya saat pengumpulan data, yaitu untuk 

membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian. Fokus 

penelitian ini selalu disempurnakan selama proses penelitian dan bahkan 

memungkinkan untuk diubah pada saat berada di lapangan.  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah persepsi santri 

terhadap perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik.  

1. Persepsi santri terhadap kepemimpinan perempuan di sektor publik.  

2. Kelebihan dan kelemahan pemimpin perempuan menurut pendapat para 

santri. 



38 

 

Perempuan selama ini distereotipkan masyarakat sebagai sosok yang 

lemah, tidak tegas, sehingga perempuan dianggap tidak pantas untuk menjadi 

pemimpin. Sedangkan stereotip yang menggambarkan laki-laki sebagai sosok 

yang tegas dan kuat membuat laki-laki dianggap yang paling pantas menempati 

posisi pemimpin. Namun realitas saat ini menunjukkan adanya pemudaran 

stereotip terhadap perempuan dengan munculnya beberapa perempuan yang 

mampu menempati posisi kepemimpinan di sektor publik.  

 

D. Sumber Data Penelitian  

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2002:107). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Santri Pondok Pesantren 

Dorrotu Aswaja. Menurut Lofland dan Lofland sumber utama dari penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain (Moleong,2002:112). Sumber data ini diperoleh dari :  

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti. Subjek penelitian diartikan juga dengan individu atau sekelompok 

individu yang dijadikan sasaran dalam penelitian.  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah santri pondok 

pesantren Dorrotu Aswaja yang ada di Sekaran, Gunung Pati, Semarang. 

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara acak dan didasarkan pada 

kecukupan data. Dalam tahap pencarian subjek penelitian, peneliti 
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menemui dan mewawancarai secara acak terhadap santri yang ada di 

pondok pesantren. 

2. Informan  

Informan adalah orang yang memberi informasi. Dengan 

pengertian ini, maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, 

apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh peneliti. 

Responden adalah orang yang diminta memberi keterangan tentang suatu 

fakta atau pendapat. Informan banyak digunakan dalam penelitian 

kualitatif (Arikunto,2006:145).  

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pimpinan 

sekaligus pengasuh pondok pesantren Dorrotu Aswaja yaitu 

KH.Masyrokhan. Pemilihan informan yaitu pengasuh pondok pesantren 

dengan alasan sebagai pemberi informasi mengenai profil dan segala 

kegiatan yang ada di pondok pesantren.  

3. Sumber tertulis 

Sebagai bahan tambahan diperoleh dari sumber tertulis yang 

bersumber dari buku atau literatur yang terkait dalam penelitian ini. 

Sumber tertulis ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi 

data-data yang tidak dapat diperoleh dari sumber manusia. Sumber tertulis 

sebagai penunjang dalam penelitan ini berupa arsip atau dokumen tentang 

profil pondok pesantren Dorrotu Aswaja. Sumber lain adalah buku-buku 

dan artikel yang relevan dalam membantu penyelesaian masalah 

penelitian.  
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E. Metode Pengumpulan Data  

Dalam suatu penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data 

yang tepat. Hal ini dilakukan, agar data yang diperoleh objektif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Metode observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan kegiatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Rachman,1999:77). Metode ini 

digunakan untuk mengamati kegiatan santri dalam kegiatannya sehari-

hari di Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja. 

Sebenarnya hal yang terpenting dalam menggunakan teknik 

observasi adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Untuk 

mempermudah dalam peringatan dan pengamatan, peneliti menggunakan 

alat bantu berupa catatan-catatan, alat elektronik yaitu kamera digital. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara langsung ke lokasi penelitian.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. 

Tahap pertama yaitu dengan melakukan penelitian awal (pra observasi) 

di pondok pesantren Dorrotu Aswaja, Kelurahan Sekaran, Kecamatan 

Gunung Pati, Kota Semarang. Observasi awal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh gambaran atau info yang digunakan sebagai 

landsan observasi selanjutnya.  
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Penelitian awal dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 dipondok 

pesantren Dorrotu Aswaja yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan 

dan informasi mengenai gambaran umum pondok pesantren Dorrotu 

Aswaja. Peneliti memanfaatkan momen penelitian awal tersebut untuk 

mencari informasi mengenai kondisi santri dan beberapa kegiatan yang 

dilakukan santri di dalam pondok pesantren.  

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan alokasi 

waktu tanggal 8 November s.d 8 Desember 2010. Observasi diawali 

dengan mendatangi rumah KH.Masyorkhan selaku pengasuh dan juga 

pimpinan pondok pesantren Dorrotu Aswaja, dimana peneliti kemudian 

menyampaikan keperluan dan menyerahkan surat izin penelitian dari 

kampus. Selanjutnya peneliti dirujuk bapak KH.Masyorkhan untuk 

menemui pengurus santri putra. Di sini peneliti menyampaikan maksud 

dan tujuan penlitian, meminta data dan informasi mengenai profil pondok 

pesantren Dorrotu Aswaja. Setelah mendapatkan informasi mengenai 

kondisi fisik yang berupa sarana dan prasarana yang ada di pondok 

pesantren. Dari observasi ini peneliti memperoleh data-data yang 

dibutuhkan diantaranya mengenai kegiatan yang dilakukan santri di 

pondok pesantren Dorrotu Aswaja. 

 

2. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data melalui 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu 

(Moleong,2002:135). Wawancara dilakukan yaitu dengan mendatangi 

responden atau informan yang kemudian melalaui face to face peneliti 

akan bertanya untuk memperoleh informasi kepada informan berkaitan 

dengan persepsi santri terhadap perempuan yang bekerja sebagai 

pemimpin di sektor publik. Dalam wawancara ini, peneliti bertanya 

kepada informan (santri) tentang persepsi mereka terhadap perempuan 

yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik dan pendapat santri 

mengenai kelebihan dan kelemahan perempuan ketika menjadi pemimpin 

di sektor publik. Wawancara dilakukan dengan luwes, tidak formal, 

menciptakan suasana akrab dan santai serta tidak disediakan alternatif 

jawaban oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara berkelanjutan. Jenis 

wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu 

dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman, tetapi bisa 

dimungkinkan juga ada revisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi di luar pedoman wawancara yang telah di buat 

dengan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai.  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk megetahui 

persepsi santri terhadap perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di 

sektor publik. Untuk memperlancar wawancara, hal-hal yang disiapkan 

peneliti antara lain adalah: (1) menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan kepada informan, (2) menyiapkan perlengkapan 
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wawancara seperti catatan-catatan, alat tulis dan kamera digital, (3) 

menyeleksi individu yang akan diwawancara, yaitu dengan mencari 

informan yang benar-benar dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan 

yang akan diajukan.  

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah santri dan 

pengasuh pondok pesantren Dorrotu Aswaja. Kegiatan wawancara 

dilakukan pada saat penelitian yaitu dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang menyangkut persepsi santri terhadap perempuan yang 

bekerja sebagai pemimpin di sektor publik serta kelebihan dan kelemahan 

perempuan ketika menjadi pemimpin menurut pendapat para santri.  

Wawancara dilakukan dalam beberapa tahap, pada kurun waktu 

10-15 November 2010 peneliti mewawancarai sejumlah santri antara lain 

Muhammad Imdad (20 tahun), Muhammad Azka (21 tahun), Amidah (21 

tahun), Fazlurrohman (23 tahun), Zahwan Azizi (20 tahun), Fandi 

Ahmad(22 tahun), Khaidatul Makmunah (20 tahun), Wahida L Lisa (21 

tahun), Umi Nurlaela (21 tahun), Arif Saifurrohman (22 tahun), Ahmad 

Saifudin (21 tahun), Fahmi (20 tahun), Siti Ulin Nadiliroh (21 tahun), 

Istiqomah (20 tahun) untuk mendapatkan data penelitian yang berupa 

persepsi dari para santri terkait dengan tujuan penelitian, dan pada tanggal 

20 November 2010 peneliti melakukan wawancara dengan informan 

tambahan yaitu KH.Masyrokhan (63 tahun), dengan memperoleh data 

mengenai profil pondok pesantren dan beberapa kegiatan yang dilakukan 

santri di pondok pesantren. 
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3. Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian dokumen yang digunakan adalah foto-foto, data 

monografi serta data-data lain sebagai tambahan yang diperoleh dari 

buku-buku, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang terkait 

dalam penelitian ini (Moleong,2007:159). 

Dalam penelitian ini foto digunakan sebagai sumber data karena 

dapat digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang berharga. Foto 

dapat memberi gambaran tentang peristiwa yang diamati dalam penelitian 

dan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian 

dengan subjek penelitian dan informan. Foto yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah foto yang dihasilkan sendiri yang dilakukan pada 

saat melakukan penelitian yaitu pada saat pelaksanaan wawancara dengan 

subjek penelitian dan informan. 

Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi data-data yang 

tidak bisa diperoleh dari sumber informan. Sumber ini juga dimaksudkan 

untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung pemahaman 

atas permasalahan yang menjadi objek kajian dan dalam proses analisis 

hasil penelitian. Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik 

dokumentasi berupa foto-foto profil pondok pesantren serta kegiatan 

sehari-hari santri dalam pondok pesantren dan berbagai kegiatan lainnya. 
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F. Validitas dan Keabsahan Data  

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian sangat 

penting di dalam penelitian. Dalam kriteria keabsahan data salah satu teknik 

pemeriksaan keabsahan data adalah trianglusi. Trianglusi adalah teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton 

dalam Moleong (2002:178) menyimpulkan trianglusi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data hasil pengamatan yang 

di dapat peneliti saat observasi yaitu mengamati kegiatan santri sebagai 

subjek penelitian yang dilakukan di pondok pesantren dengan hasil 

wawancara dengan subjek penelitian. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

Pada tahap ini peneliti membandingkan perspektif santri dengan 

perspektif masyarakat pada umumnya dengan melihat dari kajian 

penelitian yang sudah ada mengenai stereotip tentang sosok perempuan 

dan pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan yang telah 

dikonstruksikan oleh masyarakat secara umum. Dengan begitu maka dapat 

diketahui apakah persepsi santri dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang 

masih melekat begitu kuat di masyarakat.  
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G. Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini bersifat diskriptif analisis 

yang merupakan proses penggambaran sebuah penelitian. Data yang terkumpul 

dalam suatu penelitian akan lebih bermakna apabila diadakan kegiatan analisis 

data. Dalam penelitian ini karena menggunakan metode pendekatan kaualitatif 

maka menggunakan data non-statistik. Penelitian ini, dengan pendekatan 

kualitatif, strategi pendekatan bersifat induktif konseptualisasi, berangkat dari 

data-data yang bersifat empiris kemudian menuju atau membangun konsep, 

hipotesis dan teoritis. Adapun tahap-tahap analisis datanya adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh 

di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif 

dan apa adanya, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi di 

lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumnetasi atau sumber data tertulis. 

2. Reduksi data  

Reduksi data adalah pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis menonjolkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi 

(Milles,1992:15-16). 
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Reduksi data dilakukan pada hasil wawancara dengan subjek 

penelitian santri atau informan yang terkait dengan fokus penelitian atau 

hanya sebatas pengembangan dari wawancara agar tidak terkesan kaku. 

Selain itu, reduksi juga dilakukan terhadap hasil observasi dan data 

sumber tertulis yang tidak berhubungan dengan penelitian persepsi santri 

terhadap perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik. 

Setelah diseleksi dibuat uraian dan akirnya dibuat kesimpulan. 

3. Penyajian data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Milles,1992:17-18). Data yang telah direduksi atau digolong-

golongkan di atas kemudian disajikan dalam bentuk teks yang dijelaskan 

ke dalam uraian-uraian naratif berdasarkan sistematikanya, agar dapat 

ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang disajikan dalam 

penelitian. 

4. Penarikan simpulan atau verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dari lapangan 

atau kesimpulan ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang 

harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu merupakan 

validitasnya (Milles,1992:19). Penarikan simpulan dalam penelitian ini 

dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang dibandingkan dengan 

data-data lain sehingga diperoleh kesamaan-kesamaan dan peraturan. 

Dari data yang telah tersusun, kemudian peneliti mengambil simpulan 
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mengenai persepsi santri terhadap perempuan yang bekerja sebagai 

pemimpin disektor publik dengan kelebihan dan kelemahan 

kepemimpinan perempuan menurut pendapat para santri. 

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

dan kesimpulan data dapat digambarkan, sebagai berikut : 

Bagan 2. Komponen Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Milles dan Huberman 1992:20 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan 

wawancara atau observasi yang disebut tahap pangumpulan data. Karena 

banyaknya data yang dikumpulkan maka diadakan reduksi data. Selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal 

tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. 

 

 

 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Kesimpulan-kesimpulan 

Penyajian data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Dorrotu Ahlisunnah 
Waljama’ah 
1. Latar Belakang Pondok Pesantren Dorrotu Ahlisunnah Waljama’ah 

Pondok pesantren Dorrotu Ahlisunnah Wal Jama’ah atau sering 

disebut Aswaja terletak di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, 

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Sekaran terletak pada 

bentang wilayah dataran tinggi kota Semarang, dan suhunya berkisar 

antara 27°-32° C.  Jarak kelurahan Sekaran dengan kecamatan Gunung 

Pati adalah + 7 km dengan waktu tempuh 10 menit, sedangkan jarak dari 

kota Semarang adalah + 17 km. Kelurahan Sekaran saat ini jika 

dibandingkan pada kurun waktu + 14 tahun yang lalu sudah jauh berbeda. 

Pada kurun waktu + 14 tahun lalu, kelurahan Sekaran sebagian besar 

wilayahnya adalah berupa perkebunan penduduk dan masih sedikit 

penduduk yang menempati sebagai tempat tinggal. Hal itu dikarenakan 

akses menuju kelurahan Sekaran pada waktu itu cukup sulit, apalagi 

dengan kondisi geografis kelurahan Sekaran yang terletak di dataran tinggi 

kota Semarang sehingga akses jalannya pun cukup sulit dijangkau.  

Namun seiring dengan berdirinya kampus IKIP Negeri Semarang 

(sekarang Unnes) pada tahun 1965 yang semula di Kelud dan pada tahun 

1997 pindah ke Kelurahan Sekaran ikut mendorong peningkatan jumlah 
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penduduk Sekaran, baik penduduk tetap maupun penduduk tidak tetap 

(seperti mahasiswa dan dosen). Sejak berdirinya IKIP Negeri Semarang di 

kelurahan Sekaran banyak dibangun kos-kos untuk mahasiswa. Selain kos 

juga ada beberapa pondok pesantren yang dibangun di kelurahan Sekaran 

dan sekitarnya, salah satunya adalah pondok pesantren Dorrotu Aswaja. 

Adanya pondok pesantren sebagai alternatif bagi para mahasiswa yang 

ingin menempuh ilmu di perguruan tinggi sekaligus memperdalam ilmu 

keagamaan Islam.  

Pondok pesantren Dorrotu Aswaja berada di sekitar kampus Unnes, 

tidak seperti pondok pesantren pada umumnya yang memiliki madrasah 

sebagai sarana pendidikan formal, pondok pesantren Dorrotu Aswaja 

hanya mengajarkan pengetahuan kaagamaan karena sebagian besar 

santrinya adalah mahasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan di 

Unnes dan beberapa di antara santrinya ada juga yang sudah lulus dari 

Unnes tetapi mereka bekerja di sekitar Semarang. Pondok pesantren 

Dorrotu Aswaja mempunyai luas sekitar 500 m² yang terdiri dari dua 

komplek yaitu pondok santri putra satu komplek dan pondok santri putri 

satu komplek. Sarana yang ada di pondok pesantren Dorrotu Aswaja yaitu, 

pondok, rumah Kyai, aula, kamar mandi, dapur, koperasi, dan lain-lain.  

Lembaga pondok pesantren Dorrotu Aswaja termasuk golongan 

pesatren Salafi, karena pesantren tersebut masih mengajarkan kitab-kitab 

Islam klasik. Pada pondok pesantren Dorrotu Aswaja tidak diajarkan 
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pengetahuan umum melainkan pengetahuan khusus agama Islam atau 

kajian kitab-kitab kuning.  

Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki (5) lima elemen 

dasar, yang keberadaannya saling terkait antara satu dengan lainnya. 

Unsure-unsur dasar sebagai berikut (1) Pondok, (2) Masjid atau Mushola, 

(3) Kitab-kitab klasik, (4) Santri, (5) Kyai. Kelima elemen tersebut 

keberadaannya saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai 

tujuan (Dhafier,1982:43). Beberapa elemen yang ada di pondok pesantren 

aswaja antara lain sebagai berikut : 

1) Pondok 

Pondok merupakan tempat tinggal para santri yang berbentuk 

bangunan yang di dalamnya dipisahkan atas bilik-bilik sebagai tempat 

tinggal para santri.  

 
Gambar 1: Gedung asrama santri putra (Dok.Adi, 18 November 
2010). 

 
Asrama untuk para santri berada di lingkungan pesantren 

sehingga kegiatan para santri langsung dalam pengawasan pengasuh 

atau Kyai. Pondok pesantren Dorrotu Aswaja memiliki 23 kamar, 
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setiap kamar dihuni oleh 9 sampai 12 santri. Keadaan kamar dalam 

pondok pesantren Aswaja sangat sederhana para santri tidur di atas 

lantai tanpa kasur hanya beralaskan tikar atau karpet.  

Tidak ada perbedaan antara santri anak orang kaya atau tidak, 

baik yang senior atau yang junior tidak ada pembedaan fasilitas, tetapi 

disamakan. Santri hidup bersama sebagai satu keluarga besar dengan 

Kyai sebagai orang tua mereka. Peran Kyai tidak hanya sebagai guru 

pengasuh saja, tetapi juga sebagai bapak sehingga Kyai juga 

mempunyai kewajiban membina dan memperbaiki moral para santri.  

2) Masjid atau Mushola 

Masjid dalam pesantren merupakan bangunan tempat pusat 

kegiatan Kyai dan santri.  

 
Gambar 2. Aula santri Putra.(Dok. Adi, 18 November 2010). 

Dalam pondok pesantren Dorrotu Aswaja, kegiatan seperti 

sholat berjama’ah, mengaji Al-Qur’an, Khotbah, belajar kitab-kitab 

klasik dilakukan  di aula yang terdiri dari satu aula putra dan satu aula 

putri. Jadi di pondok pesantren Dorrotu Aswaja, aula sebagai 

pengganti fungsi mushola atau masjid.  
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3) Kitab-kitab Islam Klasik 

Sebuah pesantren baik yang masih tradisional maupun yang 

sudah modern tidak pernah meninggalkan kitab-kitab Islam klasik. 

Pengajaran kitab-kitab klasik kepada para santri dengan harapan 

bahwa nantinya santri akan memahami dan mengerti soal agama Islam 

sehingga mampu menjadi manusia yang berkualitas.  

Kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pondok pesantren 

Aswaja dapat di kelompokkan menjadi delapan yaitu, Nahwu dan 

Sorof, Fiqih, Ushul Fiqih, Hadist, Tafsir, Tauhid, dan Tasawuf. Kitab-

kitab Islam klasik biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning. Kitab 

kuning merupakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama pada abad 16-

17. Pada umumnya kitab-kitab tersebut menggunakan bahasa arab 

yang tidak berharoqat.  

Tujuan diajarkannya kitab-kitab tersebut agar para santri dapat 

lebih mendalami ajaran agama Islam. Setelah mendalami isi kitab-

kitab tersebut santri diharapkan menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

4) Santri Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

Santri merupakan elemen penting dalam pondok pesantren, 

santri merupakan murid yang tinggal di pondok pesantren. Santri dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu santri mukim dan santri kalong atau 

santri laju. Dalam pondok pesantren Dorrotu Aswaja jumlah 
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keseluruhan santrinya adalah 242 orang. Santri putra berjumlah 102 

orang dan santri putri berjumlah 142 orang. 

 
Gambar 3: wawancara dengan santri (Dok. 12 November 2010). 
 

Santri dalam pondok pesantren Dorrotu Aswaja sebagian besar 

adalah para mahasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan di 

Unnes, sedangkan sisanya adalah para alumni atau lulusan Unnes dan 

telah bekerja tetapi masih mondok di pesantren Dorrotu Aswaja. Para 

santri berasal dari berbagai daerah seperti Semarang, Demak, Kendal, 

Batang, Kudus, Pati, Blora, Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung, 

Pekalongan, Tegal, Bebres, dan beberapa daerah lainnya. Pada 

umumnya para santri lebih memilih pondok pesantren daripada kos 

atau kontrak rumah karena mereka ingin mendapatkan bekal ilmu 

agama sebagai bekal akhirat. Dan beberapa di antaranya memilih 

untuk mondok karena kemauan orang tua, karena di pondok pesantren 

ada yang mengawasi yaitu Kyai, sehingga  mereka tidak terjerumus 

kepergaulan bebas.  
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5) Kyai pondok pesantren Dorrotu Aswaja 

Kyai merupakan pendiri, pengasuh, dan pengajar dalam pondok 

pesantren. Pondok pesantren Dorrotu Aswaja dipimpin oleh Bapak 

KH.Masyrokhan beliau selain sebagai pimpinan juga sebagai pengasuh 

dan pengajar di pondok pesantren Dorrotu Aswaja. Untuk memanggil 

pimpinan pondok para santri biasanya menyebutnya “Abah Ya’i”, 

antara santri dengan pengasuh memiliki hubungan yang sangat baik.  

Kyai sebagai pengasuh dan pengajar memiliki pengetahuan 

keagamaan yang lebih sehingga dia dipercaya dan mempunyai 

tanggung jawab untuk mendidik para santri menjadi insan yang sholeh 

dan sholehah. 

Tabel 01. 

Fasilitas yang ada di pondok pesantren Dorrotu Aswaja 

No Fasilitas Jumlah  
1 
 
 

2 

Kamar asrama santri 
a.Putra 
b.Putri 
Aula 

 
8 

15 
2 

3 Koperasi 1 
4 Kamar mandi  13 
5 Dapur  2 
6 Ruang pengurus  1 

(Sumber: Profil Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 2010) 

Fasilitas lain yang dimiliki pondok pesantren Dorrotu Aswaja 

antara lain; 2 aula yaitu 1 aula santri putrid dan 1 aula santri putrid, 

aula yang ada di pondok pesantren Dorrotu Aswja difungsikan sebagai 

pusat kegiatan pembelajaran yang ada di pondok pesantren, selain 

sebagai tempat untuk tadarus aula juga digunakan sebagai tempat 
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untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama, hal itu dikarenakan di 

pondok pesantren saat ini belum mempunyai mushola atau masjid. 

Selain aula ada beberapa fasilitas yang ada di pondok pesantren 

Dorrotu Aswaja yaitu 1 koperasi,13 kamar mandi, 2 dapur, dan 1 ruang 

kepengurusan santri, segala faslitas yang ada digunakan untuk 

menunjang kegiatan para santri di pondok pesantren Dorrotu Aswaja. 

 

2. Profil Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

a. Sejarah Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

Pondok pesantren Durrotu Ahlisunnah Waljamaah berdiri 

sekitar tahun 1994 atas ide, pemikiran dan prakarsa dari abah Kyai 

Masyrokhan yang didukung oleh masyarakat sekitar. Ide dan 

pemikiran tersebut terinspirasi ketika beliau diundang pengajian di 

limbangan untuk membina dan menggembleng para pemuda yang di 

daerah tersebut, yang kemudian berkelanjutan dengan adanya beberapa 

pemuda yang menyatakan ingin nyantri dan menimba ilmu kepada 

beliau. Awalnya ada sekitar 30 orang yang bertekad bulat ingin belajar 

memperdalam ilmu agama kepada beliau. 

Pada awal pekembangannya pondok pesantren Dorrotu Aswaja 

masih menggunakan fasilitas yang masih sangat sederhana. Kondisi 

bangunan yang masih sangat sederhana, fasilitas dan sistem pendidikan 

yang masih tradisional. Sistem pendidikannya masih terpusat pada 

pengasuh dan belum memiliki lembaga hukum yang paten. Kemudian 
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pada kurun waktu antara tahun 1997 sampai 1999 mulai didirikan 

Yayasan Dorrotu Ahlisunnah Waljamaah sebagai lembaga pengayom 

pondok pesantren. Pada kurun waktu tersebut juga didirikan koperasi 

pondok pesantren yang diberi nama “Syukrillah” sebagai soko guru 

perekonomian pondok pesantren. 

Dengan kian bertambahnya jumlah santri, pada tahun 2002 

sampai 2003 para pengurus pondok pesantren dengan bimbingan dan 

arahan pengasuh, berinisiatif mendirikan Madrasah Diniyah (Madin) 

pondok pesantren Dorrotu Aswaja sebagai lembaga pengemas 

pendidikan di pondok pesantren dengan tujuan mewadahi pendidikan 

pesantren dalam wadah yang lebih tersistem dan terstruktur secara 

professional. Dengan berdirinya Madin yang terdiri dari 5 kelas, 

pendidikan pondok pesantren terbagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem 

kajian bandongan dan Madin. Dalam pekembangannya, dua sistem 

tersebut bisa meningkatkan efektivitas pendidikan di pondok pesantren 

Dorrotu Aswaja. 

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

Pondok pesantren Dorrotu Ahlisunnah Waljama’ah memiliki 

visi yang berlaku secara mutlak, yaitu: 

1) Beribadah kepada Allah 

2) Mengagungkan asma’washifatillah dan 

3) Menjadi rahmatalil’alamin 
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Pondok pesantren Dorrotu Aswja mempunyai misi yaitu 

“Indahnya menggarap PR Surga” 

Perwujudan misi tersebut diantaranya dengan : 

1) Membentuk generasi kholifatul fil ardhi 

2) Menciptakan insane kamil yang berpedoman pada Al-Qur’an, 

Hadits, ijma, Qiyas, kapanpun dan dimanapun berada. 

3) Membentuk manusia Qolbun Salim dan berakhalaqul karimah yang 

mencerminkan pada Uswah khasanah Rasulullah SAW. 

4) Membentuk santri yang peka, peduli, kritis, dan bertanggung jawab 

dalam mencapai kemuliaan dunia akhirat. 

5) Mengaplikasikan ayat “Quu Anfusakum Wa AhlikumNaaro” 

sehingga tercipta eksistensi ASWAJA sebagai media Islam 

Walmuslimin. 

Terbentuknya cabang-cabang pondok pesantren Dorrotu 

Ahlisunnah Wal Jama’ah di semua wilayah sebagai wadah atau 

tempat mencari pedoman dan pegangan hidup. 

c. Tujuan Didirikanya Pondok pesantren Dorrotu Aswaja 

Tujuan pondok pesantren Dorrotu Aswaja adalah terciptanya 

proses pendidikan Islam ala ahlisunnah waljamaah yang berpedoman 

pada Al-Qur’an, Hadits, Ijma, dan Qiyas serta menghasilkan generasi 

ilmiah amaliyah yang berwatak sidiq, amanah, tabliq, fathonah dan 

berprinsip serta bercita-cita hidup mulia akhirat yang bermanfaat bagi 

masyarakat, agama, bangsa, dan negara melalui: 
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1) Relevansi pendidikan agama Islam ala pesantren sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan budaya. 

2) Terciptanya suasana akademik Islami ala pesantren yang kondusif. 

3) Efektivitas, efisisiensi, dan produktivitas yang optimal. 

4) Manajemen internal, organisasi, dan kepemimpinan yang tangguh 

dan memiliki akuntabilitas. 

5) Terpeliharanya keberlanjutan. 

6) Aksesbilitas dan ekuitas pendidikan agama Islam bagi masyarakat. 

 

3. Kepengurusan Pondok Pesantren Aswaja 

Susunan kepengurusan dalam pondok pesantren Dorrotu Aswaja 

menjelaskan bahwa pemimpin atau pengasuh bertugas untuk membantu, 

mengasuh dan membimbing serta mengarahkan santri agar kelangsungan 

proses pembelajaran di pondok pesantren dapat berjalan dengan baik. 

Dalam kepengurusannya pemimpin atau pengasuh juga melibatkan para 

santri dalam struktur kepengurusan yang ada di pondok pesantren.  

 

4. Kegiatan Belajar Mengajar Di Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

a. Kegiatan Harian 

Kegiatan pondok dimulai pada pukul 03.30 WIB, atau sebelum 

subuh. Semua santri dibangunkan untuk sholat tahajud berjama’ah. 

Setelah jama’ah tahajud kemudian dilanjutkan dengan jama’ah sholat 
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subuh. Setelah subuh para santri mandi, kemudian dilanjutkan dengan 

ngaji bandongan sampai pukul 06.30 WIB. Pukul 07.00 pagi sampai 

pukul 16.00 sore para santri yang sebagian besarnya adalah mahasiswa 

Unnes melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus, atau 

melakukan aktivitas pekerjaan bagi mereka yang sudah bekerja 

sedangkan bagi yang tidak kuliah atau bekerja, santri istirahat di 

pondok pesantren dan melaksanakan sholat jama’ah dhuhur dan ashar 

di aula pondok. 

Setelah pulang dari aktivitas belajar maupun bekerja pada 

pukul 16.30 WIB sampai menjelang maghrib semua santri melakukan 

ngaji bandongan dengan mengkaji beberapa kitab. Hingga pada waktu 

maghrib para santri melakukan sholat maghrib secara berjama’ah, 

dilanjutkan dengan membaca Al-Qur’an dan berjamaah sholat Isya’. 

Setelah berjamaah sholat isya’, pada pukul 20.00 WIB, seluruh santri 

diwajibkan ikut kegiatan madrasah diniyah (Madin). Mulai pukul 

21.30 WIB sampai pukul 03.30 WIB merupakan waktu istirahat bagi 

santri, sebagian santri menggunakan waktu untuk belajar mandiri dan 

setelah itu tidur. 

b. Ngaji Bandongan  

Bandongan mempunyai arti sami-sami atau dalam bahasa 

indoenesia artinya bersama-sama. Ngaji bandongan dapat diartikan 

juga mengaji yang dilakukan secara bersama-sama. Ngaji bandongan 

dilaksanakan setiap hari dari pagi setelah jamaah sholat subuh sampai 
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jam 06.30 WIB dan sore hari mulai pukul 16.30 WIB sampai 

menjelang maghrib. Kitab yang dikaji antara lain : Tafsir Showi, 

Khasiah Abi Jamroh, Irsyadul Ibad, Imriti, Assulam, Bulughul 

Maroom, Ta’lim Muta’alim, Majalis Assaniyah, Akhlaq Lilbanin, 

Mawahibushshomad, Maqsudunnikah dan Matan Zubad. Khusus 

untuk senin sore diadakan musyawaroh atau diskusi atau dialog 

interaktif dengan tema yang berbeda tiap minggunya serta untuk sabtu 

pagi semua santri setoran apa yang telah dikaji selama satu minggu 

tersebut. 

c. Madin (Madrasah Diniyah) 

Madrasah diniyah dilaksanakan setiap hari, dimulai pada pukul 

20.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB dan seluruh santri 

diwajibkan ikut kegiatan ini. Madin mengelompokkan santri dalam 5 

kelas berdasarkan ujian penempatan kelas. Kitab yang dikaji dalam 

madin sesuai dengan tingkatan atau level masing-masing kelas. 

d. Kultum dan Khitobah 

Kultum dilaksanakan setiap jum’at pagi setelah sholat subuh. 

Pengisi kultum dari santri yang ditunjuk tiap minggunya, tiap minggu 

yang mengisi ada 2 orang, yaitu satu orang santri putra dan satu orang 

santri putri. Khitobah dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Khitobah 

merupakan gambaran kegiatan yang biasa dilaksanakan di masyarakat 

pada umumnya. Dengan adanya acara ini diharapkan santri berlatih 

mempersiapkan acara dengan berlatih menjadi panitia acara, sehingga 
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suatu saat santri sudah terjun ke masyarakat mempunyai bekal yang 

cukup di setiap kegiatan yang ada di masyarakat sekitar sekaran 

ataupun nantinya dapat diaplikasikan di lingkungan tempat tinggal 

mereka. Tema dari khitobah ditentukan sesuai dengan hasil undian. 

 

B. Stereotip Sosok Perempuan Dalam Pandangan Santri Pondok 
Pesantren Dorrotu Aswaja 

 Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu. Biasanya stereotip merugikan pihak lain atau melahirkan ketidakadilan. 

Salah satu jenis stereotip adalah yang bersumber dari pandangan gender, yang 

akibatnya merugikan perempuan karena dengan pelabelan tersebut perempuan 

mengalami pembatasan, kesulitan, dan pemiskinan (Astuti,2008:79).  

Jenis kelamin manusia ada dua macam, yaitu laki-laki dan perempuan, 

yang memang merupakan takdir Tuhan. Perbedaan genetis ini menyangkut 

persoalan biologis, anatomis dan komposisi kimiawi. Jenis kelmin dan gender 

adalah sesuatu yang berbeda. Dalam pandangan sebagian masyarakat gender 

diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan 

peran sosial berdasarkan jenis kelamin (Idris dan Suryadi,2004:33). Disebut jenis 

kelamin sosial karena merupakan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi budaya 

dan norma sosial masyarakat yang membedakan peran jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan, walaupun tidak ada hubungannya dengan kondisi tampilan dan fungsi 

fisik yang secara kodrati memang ada perbedaan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa gender merupakan jenis kelamin sosial, yang berbeda dengan 

jenis kelamin biologis. Kehidupan sosial menuntut bahwa perempuan harus 



63 

 

berperan seperti perempuan yang berbeda dengan laki-laki, dan sebaliknya. 

Masalah yang lebih berat dan tidak menguntungkan bagi kaum perempuan adalah 

bila pembedaan peran sosial sudah mengarah kepada norma sosial yang berupa 

pengekangan-pengekangan dan diskriminasi bagi perempuan. 

Gambaran sosiokultural di Indonesia, pandangan gender yang masih 

dipengaruhi oleh budaya lama, yang mengacu kepada ciri-ciri biologis yang 

dimiliki oleh perempuan, yang ditandai oleh organ-organ yang berkaitan dengan 

fungsi reproduksi, dipresentasikan sebagai makhluk yang lemah lembut, 

emosional sekaligus penyayang dan keibuan. Sementara laki-laki dengan ciri fisik 

yang dimilikinya dipandang lebih kuat, rasional, jantan, dan perkasa dan 

dipresentasikan sebagai manusia superior. Persepsi masyarkat seperti itu juga 

bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh hasil pengamatan terhadap binatang 

peliharaan seperti ayam, domba, kerbau, dan yang lainya dimana binatang yang 

berjenis kelamin jantan dianggap lebih kuat secara fisik untuk dijadikan sebagai 

binatang aduan. Sedangkan binatang ternak yang dipelihara secara tradisional, 

untuk jenis kelamin betina biasanya lebih diperankan fungsinya dengan 

reproduksinya dan perbanyakan keturunan (Idris dan Suryadi,2004:37).  

Stereotip yang ada sampai saat ini adalah kerancuan membedakan antara 

konsep gender dan kodrat, terutama untuk perempuan yang lebih banyak 

dirugikan. Sayangnya stereotip ini lebih banyak bersifat negatif untuk perempuan 

dan positif untuk laki-laki. Implikasi dari pelabelan tersebut biasanya mengarah 

pada perbedaan peran-peran sosial untuk laki-laki maupun perempuan. Ada peran-

peran tertentu dalam masyarakat, pendidikan tertentu, pekerjaan tertentu, yang 
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hanya pantas untuk perempuan, dan sebaliknya juga ada yang hanya pantas untuk 

laki-laki. Pembenarannya adalah karena kerancuan pemahaman konsep gender 

dan konsep kodrat yang terkadang belum terbukti kebenarannya (Astuti,2008:5-

6).  

Mohammad Imdad (20 tahun) mengenai kodrat dan tugas utama seorang 

perempuan, mempunyai pendapat sebagai berikut: 

“Kodrat perempuan itu ya mengurus anak-anaknya, 
sedangkan tugas seoarang perempuan yaitu patuh pada suami, 
melayani suami dan anak-anaknya dengan baik, serta menjadi istri 
yang sholelah. Perempuan sholehah itu perhiasan dunia, tapi akhlak 
yang buruk perempuan dapat merusak dunia”(wawancara 10 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 
Ungkapan Muhammad Imdad ini hampir sama dengan yang pendapat 

Umi Nurlaela (21 tahun) yang berpendapat bahwa : 

“Perempuan dikodratkan untuk mengasuh dan mendidik 
anaknya dengan baik, istri yang sholehah adalah yang patuh pada 
suaminya”(wawancara 12 November 2010, di pondok pesantren 
Dorrotu Aswaja). 
 
Fahmi (20 tahun) memiliki pendapat sebagai berikut : 
 

“Tugas utama perempuan adalah sebagai pendamping kaum 
laki-laki atau suami, mendidik anak-anaknya kelak ketika mempunyai 
anak dan menjadi istri yang Sholehah” (wawancara 10 November 
2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 
Arif Saifudin (21 tahun) berpendapat:  

“Sebagai pendamping suami, tugas utama perempuan yang 
pokok adalah melahirkan anak, patuh pada suami, masalah kerja 
harus mendapat ijin suami” (wawancara 12 November 2010, di 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 
Sedangkan Amidah (21 tahun) berpendapat bahwa : 

“Tugas utama perempuan untuk meleyani suami (jika sudah 
berumah tangga), jika belum ya belajar menjadi perempuan 
Sholehah” (wawancara 12 November 2010, di pondok pesantren 
Dorrotu Aswaja). 
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Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa perempuan masih dianggap 

sebagai pelayan bagi laki-laki atau suaminya. Pemahaman terhadap apa yang 

dimaksud kodrat masih belum banyak dipahami oleh para santri. Kodrat 

merupakan ketentuan dari Tuhan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan 

yang memang berbeda. Pemberian itu tidak dapat dipertukarkan antara satu 

dengan yang lainya, artinya laki-laki tidak bisa mempunyai apa yang diberikan 

Tuhan kepada perempuan begitu pula sebaliknya. Misalnya, perempuan 

dikodratkan untuk menyusui dan melahirkan, sedangkan dengan sistem biologis 

yang dimiliki laki-laki maka laki-laki tidak bisa menyusui dan melahirkan seperti 

yang bisa dilakukan oleh perempuan. Dalam pandangan santri, perempuan masih 

dianggap sebagai pelayan suami, perempuan itu harus patuh pada suaminya. 

Pandangan semacam ini seolah menegaskan bahwa perempuan itu masih dianggap 

sebagai sosok yang lemah yang harus patuh pada suami dan tunduk pada 

superioritas suaminya atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga.  

Perempuan sebagai istri menurut santri, perempuan memiliki tugas untuk 

melayani suaminya sebaik mungkin sehingga disebut istri yang sholehah, 

sedangkan kelak ketika perempuan menjadi ibu selain dengan kewajibannya 

mengurus suaminya dengan baik maka perempuan dituntut untuk mendidik dan 

mengasuh anak-anaknya sebaik mungkin. Dari hasil wawancara dengan santri 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan dalam pandangan santri seolah 

menempatkan kaum laki-laki sebagai makhluk yang harus dilayani oleh 

perempuan. Sedangkan ketika perempuan belum menikah atau belum bersuami 

menurut Amidah dengan mengatakan bahwa perempuan yang belum menikah “ 



66 

 

jika belum ya belajar menjadi perempuan sholehah” hal ini menunjukkan bahwa 

perempuan  suatu saat pasti menikah dan dengan belajar menjadi perempuan yang 

sholehah maka perempuan  ketika menjadi istri dapat menjadi istri yang mampu 

melayani suaminya dengan baik. Karena menurut santri istri yang sholehah adalah 

istri yang patuh pada suaminya, seperti yang di ungkapkan oleh Umi Nurlaela 

bahwa istri yang sholehah adalah yang patuh pada suaminya. 

Perempuan dalam pandangan agama Islam memiliki kedudukan dan 

derajat yang tinggi di mata sang pencipta. Karena yang membedakan antara laki-

laki dan perempuan di mata sang pencipta hanyalah tingkat ketaqwaannya kepada 

sang Pencipta. Hal itu seperti hasil wawancara dengan Arif Saifudin (21 tahun) 

terkait dengan posisi perempuan sebagai ibu dalam pandangannya dia mengatakan 

bahwa: 

“Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama 
pada seorang ibu karena ibulah yang melahirkan kita di 
dunia”(wawancara 21 Februari 2011, di pondok pesantren Dorrotu 
Aswaja). 

 
Sedangkan Imdad (20 tahun)  berpendapat bahwa : 

“Posisi perempuan itu sangat terhormat, bahkan Nabi 
Muhammad SAW bersabda surga berada ditelapak kaki ibu”( 
wawancara 21 Februari 2011, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 

Amidah (20 tahun ) juga mempunyai pendapat yang hampir sama dengan 

Imdad bahwa : 

 “ Surga itu berada ditelapak kaki ibu, jadi kita tidak boleh 
durhaka kepada ibu karena seberapa marahnya ibu kepada anaknya, 
ibu tetap menyanyangi anak-anaknya”(wawancara 21 Februari 2011, 
di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
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Sebagai ibu dalam pandangan santri, perempuan dipandang sangat 

terhormat bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda “Surga berada ditelapak kaki 

ibu”. Santri mengatakan bahwa atas pertanyaan seorang sahabat Nabi Muhammad 

SAW,  kepada siapa aku harus berbakti ya Rosul ? dan Rosul menjawab 

“Ibumu”, lalu siapa lagi ya Rosul ? Rosul menjawab “ Ibumu”, lalu siapa lagi ya 

Rosul ? dan Rosulpun tetap menjawab “Ibumu”, dan setelah yang keempat kali 

sahabat menanyakan pertanyaan yang sama “lalu siapa lagi ya Rosul ?”, Rosul 

menjawab “ayahmu”. Jelas di sini mengapa dibilang surga itu berada ditelapak 

kaki ibu. Jika melihat sabda Nabi Muhammad SAW seperti yang diungkapkan 

oleh santri seolah menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan ( ibu) memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki atau ayah. Namun 

sebagai istri atau perempuan dalam kehidupan berumah tangga perempuan 

memiliki kedudukan sebagai makhluk yang harus patuh pada suaminya, seolah 

perempuan dipandang sebagai pelayan bagi suaminya tetapi disisi lain kedudukan 

perempuan sebagai ibu dipandang sangat dihargai menurut ajaran Islam hal itu 

ditunjukkan dengan melihat sabda Rosullullah yang mengatakan bahwa surga 

berada ditelapak kaki ibu. 

Secara fisik memang perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan, tetapi 

bukan berarti dengan perbedaan yang ada kemudian menempatkan yang satu lebih 

tinggi dari pada yang lainnya. Umar (1999:22) mangatakan bahwa Islam 

mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, bukan 

perbedaan (discrimination). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-

biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan 
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itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang 

lainya. Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan 

laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara 

utuh. Antara satu dengan yang lainnya secara biologis dan kultural saling 

memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing 

mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh kedua jenis 

makhluk tersebut. 

Al-Qur’an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis 

makhluk yang mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya 

sebagai pengabdi Tuhan, maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (Umar,1999:36-

37). Antara satu dengan yang lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari 

segi asal-usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial 

masyarakat Islam. Kalaupun harus diberikan perbedaan adalah dalam struktur 

biologis yang memang sudah ditentukan sejak asalnya sebagai sebuah identitas 

gender yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan struktur 

biologis inilah yang merupakan kodrat yang berlaku, baik laki-laki maupun 

perempuan, tetapi hal tersebut tidak seharusnya melahirkan persepsi negatif yang 

membatasi peran-peran sosial perempuan di satu pihak, dan laki-laki di pihak lain 

sebagai pelaku utama dan pemegang wewenang tanggung jawab peran-peran 

sosial, yang selanjutnya dianggap sebagai superioritas atas perempuan. 

Stereotip tentang sosok perempuan dalam pandangan masyarakat pada  

umumnya masih terjadinya kerancuan dalam membedakan antara kodrat dengan 

gender. Perbedan jenis kelamin dan organ biologis yang dimiliki perempuan dan 
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laki-laki di konstruksikan dengan membedakan peran bagi keduanya. Di mana 

konstruksi sosial yang ada di masyarakat selama ini memperlakukan perempuan 

sebagai makluk kelas dua setelah laki-laki dengan pelabelan yang diberikan 

masyarakat terhadap perempuan. Perempuan dilihat sebagai sosok yang lemah 

lembut, penyabar, tidak rasional dengan konstruksi sosial seperti itu masyarakat 

pada umumnya menganggap bahwa perempuan lebih tepat menempati sektor 

domestik untuk proses reproduksi sebagai pelabelan konsep feminim yang 

melekat pada perempuan. Laki-laki yang distereotipkan dengan konsep 

maskulinnya digambarkan sebagai sosok yang kuat, perkasa, rasioanal dan 

dipresentasikan sebagai manusia superior dianggap lebih tepat menempati sektor 

publik. 

Sedangkan dalam pandangan santri pada umumnya juga masih terjadi 

kerancuan dalam memahami kodrat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan 

yang memiliki kodrat fisik berkaitan dengan fungsi reproduksinya dianggap 

sangat berkaitan dengan berkembangnya perangai psikologis yang dibutuhkan 

untuk mengasuh anak-anaknya, seperti perangai keibuan yang menuntut sikap 

halus, penyabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Sedangkan kaum laki-laki yang 

dianggap memiliki sosok fisik yang lebih kuat, dikonstruksikan untuk berperan di 

sektor publik, untuk menghadapi kerasnya kehidupan, sekaligus memberi 

perlindungan pada pihak yang lebih lemah yaitu perempuan.  

Dengan demikian dapat dilihat bahwa konstruksi sosial yang ada dalam 

masyarakat masih melekat begitu kuat dalam diri santri yang merupakan bagian 

dari masyarakat itu sendiri. Walaupun dengan pendidikan tinggi yang dimiliki 
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santri, namun konstruksi sosial yang masih melekat begitu kuat ternyata turut 

mempengaruhi santri dalam menstereotipkan sosok perempuan. Konsep 

perempuan sholehah yang merupakan konsep ideal bagi seorang perempuan 

menurut pendapat para santri tampaknya juga turut mempengaruhi pandangan 

santri dalam melihat sosok perempuan yang berkaitan dengan tugas dan kodrat 

seorang perempuan. Konsep ideal istri maupun perempuan yang sholehah dalam 

pandangan santri melekat begitu kuat karena dalam ajaran Islam juga menjelaskan 

bahwa perempuan yang baik itu adalah yang sholehah, namun sholehah dalam 

penafsiran santri adalah yang patuh pada suami, yang mampu melayani suaminya 

dengan baik. Namun dari sisi pandangan perempuan sebagai ibu, maka 

perempuan sebenarnya memiliki kedudukan yang sangat terhormat dalam 

pandangan Islam, bahkan dari sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan 

bahwa surga berada di telapak kaki ibu, bukan ditelapak kaki bapak atau laki-laki. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki kedudukan yang 

sangat terhormat menurut pandangan Islam.   

 

C. Persepsi Santri Terhadap Perempuan yang Bekerja di Sektor 
Publik 

Persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga 

disebut proses sensoris. Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat 

mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga keadaan 

diri individu yang bersangkutan. Dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, 

tetapi pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan 
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tidak sama, kemampuan hasil persepsi antar individu satu dengan yang lain tidak 

sama, keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang 

bersifat individual (Walgito,2003:46). 

Kondisi realitas saat ini menunjukkan bahwa perempuan banyak yang 

bekerja di luar rumah (publik), kebutuhan yang semakin meningkat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju turut mendorong perempuan 

untuk bekerja  ke ranah publik. Mengenai kondisi realitas perempuan saat ini yang 

bekerja di luar rumah atau di sektor publik, Muhammad Azka (21 tahun) sebagai 

salah satu santri mempunyai pendapat sebagai berikut : 

“Pada umumnya wanita sekarang ini sudah mulai keluar dari 
habitatnya sebagai perempuan, banyak perempuan yang lebih 
memilih bekerja sebagai wanita karir dan malah mengabaikan 
kewajibannya mengurus anak-anaknya, padahal itukan tugas utama 
perempuan. Sebaiknya yang mencari nafkah itu laki-laki saja, 
perempuan cukup mendidik anaknya dengan baik 
dirumah”(wawancara 15 November 2010 di pondok pesantren 
Dorrotu Aswaja). 

 
 

Sedangkan menurut Amidah (21 tahun) berpendapat : 
 

“Menurut saya kondisi perempuan di Indonesia sekarang ini 
mengalami kemunduran dalam segi akhlaqnya, namun dalam segi 
pendidikan perempuan banyak mengalami kemajuan. Sekarang ini 
banyak perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki. Menurut 
saya perempuan boleh saja bekerja di sektor publik asalkan suaminya 
mengijinkan”(wawancara 12 November 2010 di pondok pesantren 
Dorrotu Aswaja). 

 
Sedangkan menurut Arif saifudin (21 tahun) berpendapat : 
 

“Yang saya dengar tidak apa-apa bila mendapatkan ijin dari 
suaminya. Bila tidak diijinkan ya jangan bekerja, karena menurut 
agama istri itu harus patuh pada suaminya, karena jika dia tetap 
bekerja berarti dia telah meninggalkan yang wajib untuk mengurus 
anak-anaknya dan melayani suaminya” (wawancara 12 November 
2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
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Sedangkan Fazlurrahman (23 tahun) berpendapat bahwa : 
 

“Perempuan yang bekerja di sektor publik menurut saya baik 
juga, akan tetapi jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai 
pelayan bagi suami dan anak di rumah” (wawancara 12  November 
2010 di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 
Menurut Zahwan Azizi (20 tahun) berpendapat : 
 

“Menurut saya tidak masalah perempuan bekerja di sektor 
publik, asalkan si wanita tidak melupakan kodratnya sebagaimana 
mestinya. Tentunya atas seijin suami kalau sudah berumah tangga” 
(wawancara 15 November 2010 di pondok pesantren Dorrotu 
Aswaja). 

 
Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa santri mempunyai 

pandangan terhadap realitas saat ini yang menunjukkan banyaknya perempuan 

yang bekerja di sektor publik sebagai suatu tindakan perempuan yang penuh 

dengan resiko. Perempuan dengan menjadi wanita karir maka dia akan terbebani 

dengan peran ganda yang akan menjadi konsekuensi yang harus dijalani. Sebagai 

seorang ibu bagi anak-anaknya dia berkewajiban untuk mengurus dan mendidik 

anak-anaknya dengan baik, tetapi dengan pilihannya untuk menjadi wanita karir 

maka perempuan harus meluangkan waktu dan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang telah dia pilih. Dengan konsekuensi seperti itu, maka 

dikhawatirkan tugas pokoknya dalam mengurus anak akan terabaikan dan 

menurut pendapat para santri memang demikian yang terjadi pada umumnya. 

Dengan asumsi seperti itu maka santri mempunyai pandangan bahwa sebaiknya 

yang mencari nafkah bagi keluarga adalah suami, dan tugas seorang istri 

sebaiknya mengurus dan mendidik anak-anaknya saja agar menjadi anak yang 

sholeh. 
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Fandi Ahmad (22 tahun) mengenai pandangannya terhadap perempuan 

yang bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik berpendapat sebagai 

berikut : 

“Perempuan boleh-boleh saja bekerja di luar rumah atau 
bekerja di sektor publik, karena perempuan kan juga mempunyai hak 
yang sama dengan laki-laki untuk menentukan pekerjaan yang akan 
dia pilih asalkan pekerjaan yang dia pilih telah mendapatkan ijin dari 
suaminya dan pekeerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang 
baik atau tidak menyimpang dari ajaran agama”(wawancara 10 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 
Dari penuturan santri menggambarkan bahwa pada dasarnya perempuan 

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam memilih pekerjaan yang akan 

dia pilih, tetapi asalkan pekerjaan itu tidak melanggar ketentuan Agama dan 

pekerjaan yang dia pilih adalah pekerjaan yang halal dan atas ijin dari suaminya 

atau laki-laki. Dari pendapat yang disampaikan santri dapat dianalisis bahwa 

menurut pendapat para santri, perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama 

dalam menentukan pekerjaannya, baik itu di dalam ataupun di luar rumah 

(publik), tetapi jika dilihat dari ungkapan “asalkan pekerjaannya telah 

mendapatkan persetujuan dari suaminya” artinya tidak ada kebebasan 

sepenuhnya bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah atau di sektor publik 

tanpa ijin dari suami. Suami atau laki-laki di sini seolah memegang kendali atas 

hak-hak perempuan atau istri dalam menentukan pilihan terhadap pekerjaan bagi 

istrinya. 

Persepsi santri mengenai perempuan yang bekerja di sektor publik sangat 

beragam. Hal itu sesuai dengan definisi dan prinsip dari persepsi yang 

mengatakan bahwa dalam persepsi itu walaupun stimulusnya sama, tetapi 
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pengalaman tidak sama, kemampuan berfikir tidak sama, maka persepsi antar 

individu satu dengan yang lain tidak sama. Dengan pengalaman yang dimilikinya 

pada umumnya santri mempunyai pandangan dalam melihat perempuan yang 

bekerja di sektor pubik dengan mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di 

sektor publik karena perempuan dipandang memiliki pengetahuan yang bisa 

menunjang kemampuannya dalam berkarir di sektor publik. Sedangkan santri 

pada umumnya mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di sektor publik 

terlebih jika keterlibatan perempuan bekerja di sektor publik adalah untuk 

menyelamatkan atau membantu ekonomi keluarga. Namun diantara pandangan 

yang sedikit berbeda mengenai perempuan yang bekerja di sektor publik tersebut, 

pada uumnya santri berpendapat bahwa untuk bekerja di sektor publik perempuan 

terutama yang sudah berkeluarga mutlak harus seijin suaminya. 

Persepsi santri pada umumnya dalam memilih pekerjaan tidak ada 

larangan bagi kaum perempuan untuk menentukan pekerjaan yang akan mereka 

jalani, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun 

secara kolektif, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, selama 

pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan dan tetap 

memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan 

tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Kaum perempuan mendapatkan 

kebebasan bekerja, selama mereka memenuhi syarat, dan mempunyai hak untuk 

bekerja dalam bidang apa saja yang dihalalkan. 
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D. Persepsi Santri Terhadap Kepemimpinan Perempuan di 
Sektor Publik 

Pemimpin perempuan sebenarnya bukan susuatu yang baru, terutama di 

beberapa negara maju. Namun untuk negara-negara berkembang seperti 

Indonesia, pemimpin perempuan sebagai pemimpin publik seperti Kepala 

Pemerintahan atau Presiden masih merupakan hal tak lazim dan pertama kalinya 

pada saat Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia. Pemimpin perempuan 

saat itu masih menjadi kontroversi. Berbagai pihak yang tidak menyetujui adanya 

pemimpin pemerintahan yang dipegang oleh perempuan, mereka belum bisa 

mempercayai posisi kepemimpinan dipegang oleh perempuan. Bahkan sampai 

saat ini hal itu masih menjadi kontroversi. Tetapi perkembangan ilmu 

pengetahuan saat ini membawa perubahan pada pola pikir masyarakat dalam 

melihat realitas kehidupan di sekitarnya.  

Perempuan saat ini telah mengalami banyak perubahan, tidak dipungkiri 

bahwa perubahan itu banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

yang semakin berkembang, perempuan sekarang sudah mempunyai pengetahuan 

memadai yang mampu menunjang untuk menjadi pemimpin di sektor publik. 

Perubahan selalu terjadi, namun pandangan masyarakat terhadap hak-hak 

perempuan terutama yang menyangkut keterlibatannya di sektor publik masih 

cenderung sama dan tak banyak berubah. Keterlibataan perempuan di sektor 

publik masih di pandang oleh sebagian besar masyarakat di negeri ini sebagai 

sesuatu yang tidak biasa atau tidak lazim. Apalagi menyangkut posisi 

kepemimpinan perempuan di sektor publik yang menyangkut kepentingan dan 

kemaslahatan masyarakat. 
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Berikut adalah pendapat para informan mengenai pemimpin perempuan 

disektor publik. Fandi Ahmad(22 tahun) mengungkapkan pendapatnya:  

“Di sektor publik menurut saya lebih baik pemimpinnya laki-
laki, karena kalau perempuan itu terkesan kurang berwibawa. 
Seorang pemimpin itu tidak hanya memerintah tetapi juga harus turun 
tangan. Jadi misal ada pekerjaan yang berat-berat jika diserahkan 
kepada perempuan rasanya kurang tepat” (wawancara 10 November 
2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 
Sedangkan menurut Amidah (21 tahun): 

“Tidak jadi masalah jika perempuan menjadi pemimpin di 
sektor publik namun angkah lebih baik jika pemimpin itu laki-laki, 
karena laki-laki bisa lebih tegas dan pemikiran laki-laki biasanya 
jauh kedepan. Berbeda dengan perempuan yang kadang tidak 
berpikiran rasional dan cenderung mengandalkan perasaannya 
sehingga kadang kurang tegas” (wawancara 12 November 2010, di 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 
Fazlurrohman (23 tahun) berpendapat bahwa : 

“Menurut saya tidak masalah perempuan menjadi pemimpin 
di sektor publik seperti Bupati, Gubernur, Walikota. Bahkan menurut 
saya itu cukup bagus, sehingga emansipasi wanita dapat dilakukan. 
Akan tetapi kewajiban terhadap keluarga juga diprioritaskan” 
(wawancara 12 November 2010, di pondok pesantren Dorrotu 
Aswaja). 
 
Sedangkan Wahida L Lisa berpendapat : 

“Untuk beberapa bidang perempuan dapat lebih cocok dalam 
memimpin, namun perempuan cenderung memiliki pemikiran dan 
langkah yang lebih pendek.” (wawancara 12 November 2010, di 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja) 
 
Menurut Muhammad Imdad (20 tahun) : 

“Perempuan tidak masalah menjadi pemimpin, kalau 
perempuan itu lebih mampu daripada laki-laki menurut saya tidak 
masalah.” (wawancara 10 November 2010, di pondok pesantren 
Dorrotu Aswaja) 

 
Arif saifudin (21 tahun) mengatakan bahwa: 
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“Kalau misalkan tidak ada alternatif lain tidak apa-apa 
perempuan boleh menjadi pemimpin, tetapi jika masih ada laki-laki 
yang mempunyai kriteria untuk menjadi pemimpin ya lebih baik 
memprioritaskan laki-laki untuk menjadi pemimpin” (wawancara 12 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 

Dari hasil wawancara dengan para santri dapat dilihat bahwa dalam 

pandangan mereka perempuan mempunyai hak yang sama untuk menjadi 

pemimpin di sektor publik. Sebagian dari santri berpandangan bahwa saat ini 

perempuan telah jauh berkembang, saat ini perempuan banyak yang menjadi 

pemimpin karena mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan yang memadai 

sehingga mampu menempati posisi kepemimpinan di sektor publik. Namun 

beberapa santri masih memandang perempuan dalam pendangan tradisionalnya 

yang menggambaran perempuan sebagai sosok yang lemah dan kurang tegas 

sehingga perempuan kurang cocok menjadi pemimpin di sektor publik.  

Pandangan seperti ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah 

mengenai pandangan misoginis, bahwa selama budaya patriarkhi tetap 

dipertahankan sejauh itu pula pandangan-pandangan misoginis, dalam kadar yang 

berbeda-beda tetap mewarnai kehidupan masyarakat. Sikap misoginis adalah 

kegusaran laki-laki atas derajat keberadaannya yang dipersamakan dengan 

perempuan. Dari faktor di atas telah menyebabkan terpeliharanya ketimpangan 

gender pada tingkat relasi sosial. Interpretasi agama mempunyai andil besar untuk 

menempatkan ketimpangan tersebut sebagai bagian dari realitas obyektif yang 

harus diterima (Abdullah,2003:62-63). 

Zahwan Azizi (20 tahun) salah satu santri, dari pernyataannya terkait 

persepsi santri dalam memandang realitas yang terjadi saat ini ketika banyak di 
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antara kaum perempuan saat ini yang bekerja menjadi pemimpin di sektor publik, 

dia memiliki pandangan sebagai berikut : 

“Perempuan sah-sah saja menjadi pemimpin, asalkan dia 
mampu menjalankan kewajibanya sebagai pemimpin, jadi tidak 
masalah jika perempuan menjadi pemimpin, tetapi alangkah lebih 
baik jika pemimpin itu adalah laki-laki. Karena ada kalanya 
perempuan itu kurang tegas ketika menjadi pemimpin”(wawancara 15 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 

Dari hasil wawancara dengan santri, ada kecenderungan bahwa santri pada 

umumnya masih menganggap bahwa perempuan itu adalah sosok yang lemah dan 

tidak tegas jadi kurang cocok jika menjadi pemimpin. Padahal menurut mereka 

untuk menjadi pemimpin itu ada beberapa syarat yang harus di penuhi, lebih 

lanjut Zahwan Azizi (20 tahun) mengungkapkan pendapatnya mengenai syarat 

yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pemimpin yaitu : 

“Untuk menjadi pemimpin itu harus orang yang tegas, 
memiliki pengetahuan yang memadai, berwibawa, memiliki 
keberanian, dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian 
bagi para yang dipimpin” (wawancara 15 November 2010, di pondok 
pesantren Dorrotu Aswaja). 

 

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa dalam pandangan para 

santri, mereka masih melihat perempuan dalam pandangan tradisional. Dalam 

pandangan tradisional, perempuan diidentikkan dengan sosok yang lemah, halus 

dan emosional. Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah, 

berani dan rasional. Pandangan ini telah memposisikan perempuan sebagai 

makhluk yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum 

laki-laki. Akibatnya, jarang sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi 
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pemimpin, karena mereka tersisihkan oleh dominasi laki-laki dengan male 

chauvinistic-nya. 

Kedudukan perempun sebagai the second sex dalam masyarakat patriarkhi 

selalu menempatkan perempuan sebagai objek yang selalu tertindas di berbagai 

bidang kehidupan. Sebagai makhluk nomor dua perempuan di posisikan setelah 

laki-laki, namun persepsi seperti itu agaknya kini mulai terkikis oleh realitas atas 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki perempuan dengan bekal ilmu 

pengetahuan, perempuan mampu menciptakan peluang dan sebagian dari mereka 

berhasil dengan menduduki jabatan sebagai pemimpin di sektor publik.  

Teori nurture, menyebutkan bahwa adanya perbedaan perempuan dan laki-

laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan 

peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu 

tertinggal dan terabaikan peran dan konstribusinya dalam hidup berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupannya, para santri hidup 

dalam masyarakat patriarkhi dan proses pembentukan pola pemikirannya banyak 

dipengaruhi oleh kitab-kitab yang mereka pelajari di pondok pesantren dengan 

pemahaman terhadap pemaknaan kitab-kitab yang mereka pelajari berbeda sesuai 

dengan kemampuan mereka. Pada umumnya mereka cenderung memandang 

perempuan sebagaimana masih pada pandangan tradisional.  

Nahdli dalam Anwar (2009) menyebutkan permasalahan siapa yang cocok 

menjadi pemimpin, laki-laki atau perempuan sebetulnya lahir karena faktor 

budaya sedangkan budaya itu sendiri terbentuk karena adanya interakasi cipta, 

rasa dan karsa antar manusia. Sehingga tak dipungkiri permasalahan 
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kepemimpinan, siapa yang pantas memimpin tergantung tingkat intelektualitas, 

dan penghormatan masyarkat setempat terhadap perempuan. 

Jika dilihat pada permasalahan sulitnya perempuan dalam menggapai 

kekuasan atau kepemimpinan adalah karena stereotip masyarakat tentang 

perempuan tradisional yang tidak mengenal kekuasaan. Kefeminiman tidak 

memuat ketegaran, keperkasaan, atau ketegasan yang merupakan unsur anti 

kekuasaan. Stereotip klasik mengenai perempuan dan kefeminian tidak 

mencantumkan gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah, stereotip 

tersebut sulit dihilangkan. Gambaran klasik mengenai kefeminian identik dengan 

kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan, kemanjaan, kekanak-kanakan, kesimpatikan, 

kehangatan, kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan. Kekuasaan sebagai 

unsur yang paling penting dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan 

sifat-sifat feminim. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, yakni 

ketegaran, kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Penguasa harus 

selalu menampakan ketegaran, kekuatan, dan pengaruh yang besar. Dengan 

demikian, tidak mengherankan bahwa secara tradisional perempuan, dalam diri 

mereka, tidak memikirkan kekuasaan sebagaiamana laki-laki mendefinisikan hal 

tersebut dalam diri mereka. 

Persepsi antara santri satu dengan santri yang lain memang berbeda, 

mereka memiliki pemikiran yang beragam dalam mempersepsikan kepemimpinan 

perempuan di sektor publik. Hal itu sesuai dengan prinsip persepsi yang 

dijelaskan bahwa persepsi itu relative bukan absolute, persepsi dipengaruhi oleh 

harapan dan kesiapan. Setiap santri mempunyai kemampuan berpikir yang tidak 
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sama, sehingga dari wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

masing-masing santri memiliki pandangan yang berbeda terhadap perempuan 

yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik. Di antara pendapat yang telah 

dipaparkan santri, ada yang beranggapan bahwa perempuan boleh menjadi 

pemimpin disektor publik, namun beberapa diantara mereka menganggap bahwa 

laki-laki adalah yang lebih tepat menjadi pemimpin.  

Walaupun persepsi yang dipaparkan oleh santri cukup beragam, namun 

pandangan pada umumnya dapat dirangkum dalam satu pandangan yang hampir 

sama menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang (laki-laki atau perempuan) 

dapat menjadi pemimpin. Setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi 

pemimpin asal dia diberi kesempatan. Hal itu sesuai dengan teori bakat yang 

menyebutkan bahwa setiap orang dapat dididik menjadi pemimpin karena masalah 

kepemimpinan dapat dipelajari, baik melalui pendidikan formal maupun melalui 

pengalaman praktek. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk 

menjadi peimimpin di sektor publik. Karena kepemimpinan itu dapat dibentuk dan 

dapat dipelajari oleh setiap manusia baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun 

perempuan.  

Dalam pandangan santri perempuan saat ini dianggap mempunyai 

kemampuan untuk menjadi pemimpin, perkembangan jaman menuntut laki-laki 

dan perempuan untuk berjuang menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya 

sebagai bekal agar bisa meraih keinginan yang mereka cita-citakan. Jika 

perempuan mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang memadai, maka perempuan 

dianggap mampu menempati posisi kepemimpinan di sektor publik yang penuh 
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dengan tantangan dan memerlukan pemikiran yang cerdas dan bijak ketika 

menjadi pemimpin.  

Namun selama ini realitas yang ada, perempuan kurang mendapatkan 

kesempatan untuk dapat menjadi pemimpin sehingga saat ini masih sedikit 

perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik. Kurangnya 

kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dikarenakan adanya 

pandangan atau stereotip terhadap perempuan yang dianggap oleh sebagian 

masyarakat masih dalam pandangan tradisionalnya. Perempuan masih dianggap 

sebagai makhluk yang lemah sehingga kurang tepat menempati posisi 

kepemimpinan, selain stereotip masyarakat yang masih melekat kuat, ternyata 

kebijakan pemerintah yang masih kurang mengakomodir kepentingan dan 

kesempatan perempuan untuk terlibat dalam dunia publik, apalagi untuk menjadi 

pemimpin di sektor publik. Hal itu dapat dipahami karena budaya patriarkhi yang 

masih kental melekat di masyarakat pada umumnya yang menempatkan 

perempuan sebagai makhluk kelas dua sehingga kepentingan dan kesempatan bagi 

perempuan menjadi terabaikan dengan dominasi kebijakan laki-laki sebagai 

penentu kebijakannya. 

 

E. Kelebihan dan Kelemahan Pemimpin Perempuan Menurut 
Pendapat Para Santri 

Dalam kelompok masyarakat selalu muncul seorang seorang pemimpin 

yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan perilaku anggota masyarakat ke arah 

tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin dianggap mewakili aspirasi 

masyarakat, pemimpin dapat memperjuangkan kepentingan anggota, dan 
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pemimpin dapat mewujudkan harapan sebagian besar orang. Selain beberapa 

faktor yang mendasari lahirnya pemimpin, pada kenyataannya pemimpin 

mempunyai kecerdasan dan wawasan yang lebih luas, sehingga wajar kehadiran 

pemimpin sangat diharapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

oleh anggota masyarakat. 

Pemimpin merupakan seseorang yang dianggap mempunyai kelebihan jika 

dibandingkan dengan orang pada umumnya, seorang pemimpin diharapkan dapat 

membawa kelompoknya menjadi lebih baik. Seorang pemimpin haruslah orang 

yang tegas, bijaksana, adil, berwibawa sehingga dihormati oleh rakyatnya. susuai 

dengan yang dikatakan oleh Fandi Ahmad (22 tahun) yang mendefinisikan 

pemimpin sebagai berikut : 

“Pemimpin adalah seseorang yang mendapat kepercayaan 
dan mendapat amanah untuk mengelola, mengatur, mengayomi 
masyarakatnya” (wawancara 10 November 2010, di pondok pesantren 
Dorrotu Aswaja). 
 
Dan lebih lanjut, Fandi Ahmad (22 tahun) mengatakan bahwa : 

“Seorang pemimpin itu harus orang yang bijkasana, cerdas, 
adil, tegas, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, dan 
seorang pemimpin harus berwibawa agar dihormati oleh rakyatnya” 
(wawancara 10 November 2010, di pondok pesantren Dorrotu 
Aswaja). 
 
Sedangkan Muhammad Imdad (20 tahun) berpendapat : 
 

“Pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab atas 
yang dipimpinnya, dapat mengayomi rakyatnya, dan mampu 
meentukan kebijakan yang terbaik untuk rakyat (wawancara 10 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 
Lebih lanjut Muhammad Imdad mengatakan bahwa : 
 

“Seorang pemimpin harus orang yang cerdas, bertanggung 
jawab, berani untuk mengambil keputusan, mau merelakan waktu 



84 

 

pribadinya demi rakyatnya dan pemimpin itu haruslah orang yang 
tegas” (wawancara 10 November 2010, di pondok pesantren Dorrotu 
Aswaja). 

 
Sedangkan Arif Saifudin (21 tahun) mengatakan bahwa untuk menjadi 

pemimpin itu harus : 

“Harus bisa mengusai medan, harus memiliki sifat Rahma 
yaitu memiliki sifat kasih sayang karena masing-masing orang itu 
beda-beda ada yang baik dan ada pula yang tidak baik dan bisa 
memberikan maaf entah itu pada yang baik dan tidak”(wawancara 12 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 

Dari hasil wawancara dengan santri maka dapat diketahui bahwa 

pemimpin mempunyai kriteria yang harus dimiliki yaitu tegas,bijaksana, 

berwibawa, adil, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, segala 

keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan kepentingan 

rakyatnya. dari yang diungkapkan oleh para santri, tidak ada keharusan yang 

mutlak bahwa yang harus menjadi pemimpin adalah laki-laki, dengan demikian 

perempuan bisa saja menjadi pemimpin manakala kriteria yang harus dimiliki 

untuk menjadi pemimpi menjadi hal yang mutlak harus dimiliki entah itu laki-laki 

atau perempuan sesuai dengan kriteria seorang pemimpin menurut pendapat 

santri. 

Terdapat persepsi di kalangan masyarakat bahwa laki-laki lebih cerdas 

daripada perempuan. Persepsi tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, 

faktor non ilmiah yang meliputi pemahaman keagamaan dan tradisi masyarakat. 

Kedua, faktor ilmiah yang meliputi kurangnya data dan salah pengertian tentang 

hakikat kecerdasan. Faktor non ilmiah pertama berkaitan dengan pemahaman 

keagamaan. Sebagian besar masyarakat beragama masih berkeyakinan bahwa 
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perempuan lahir ke dunia dipandang sebagai makhluk yang lemah, yang serba 

kekurangan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk lak-laki. Perempuan adalah 

makhluk yang emosional dan tidak rasioanal, yang lebih banyak mengedepankan 

emosi dari pada kognisi, mengikuti perasaan daripada pikiran (Sukri,2002:53). 

Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Amidah (21 tahun) selaku santri 

putri di pondok pesantren Dorrotu Aswaja mengenai kelebihan dan kelemahan 

perempuan ketika menjadi pemimpin, berpendapat sebagai berikut: 

“Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi, 
dengan bekal yang dimilikinya perempuan bisa menjadi pemimpin, 
lagipula banyak perempuan yang sebenarnya memiliki bakat untuk 
menjadi pemimpin. Kelebihan perempuan ketika menjadi pemimpin, 
biasanya perempuan lebih teliti dan lebih bisa memahami apa yang 
dirasakan oleh rakyatnya. Tetapi perempuan kadang lebih 
mengandalkan perasaannya sehingga terkesan kurang tegas, selain 
itu cara berpikir perempuan lebih pendek beda jika di bandingkan 
dengan laki-laki yang cara berpikirnya jauh kedepan” (wawancara 12 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 
Siti Ulin Nadilliroh (21 tahun) berpendapat : 
 

“Perempuan itu bisa lebih perhatian kepada rakyatnya bila 
memimpin, namun pemikiran perempuan lebih pendek dan lebih 
mengandalkan perasaanya. Perempuan kurang tegas, karena lebih 
mengandalkan perasaannya” (wawancara 15 november 2010, di 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 
 
Sedangkan Fazlurrohman (23 tahun) berpendapat: 
 

“Keunggulan perempuan ketika menjadi pemimpin, biasanya 
perempuan dapat melaksanakan tugas lebih teliti dan penuh 
perhatian. Sedangkan kelemahanya, perempuan punya tugas ganda 
yang harus diseimbangkan yaitu mengurus keluarga dan pekerjaanya, 
sehingga terkadang keteteran menjalankanya” (wawancara 12 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 
 

Fahmi (20 tahun) mengatakan bahwa: 
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“Banyak perempuan sekarang ini yang cerdas, tetapi laki-laki 
jug banyak,kalau perempuan itu  fisiknya lemah, berfikirnya jangka 
pendek, masih memakai perasaan dan tidak tegas” (wawancara 10 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja) 
 
Menurut Arif Syaifurrohman (22 tahun) : 

“Perempuan menjadi pemimpin menurut saya itu memberikan 
warna yang baru, karena kebanyakan pemimpin itu adalah laki-laki. 
Perempuan memiliki keunggulan dalam hal ketelitian dalam 
menjalanan tugasnya dan lebih sabar, kelemahan perempuan yaitu 
kurang tegas dalam memimpin” (wawancara 10 November 2010, di 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 
Arif saifudin (21 tahun) juga mempunyai pendapat yang hampir sama 

yaitu : 

“Pemimpin atau Kholifah itu Raja. Perempuan itu mempunyai 
sifat lemah lembutnya, sehingga kurang ketegasan dalam memimpin” 
(wawancara 12 November 2010, di pondok pesantren Dorrotu 
Aswaja). 
 
Lebih lanjut Arif Saifudin mempunyai harapan mengenai seorang 

pemimpin: 

“Tidak jauh dengan sifat-sifat Rahma itu, yang paling penting 
itu sifat jujur degan jujur itu dia akan menjadi Amanah, kemudian 
selanjutnya Fatonah atau cerdas, setelah tercapainya Fatonah maka 
dia selanjutnya adalah Tabligh atau dewasa”(wawancara 12 
November 2010, di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 

Dari hasil wawancara dengan santri, mereka berpendapat bahwa pada 

dasarnya mereka mengakui sebenarnya perempuan mempunyai bakat untuk 

menjadi pemimpin dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tetapi 

kesempatan yang diberikan kepada perempuan masih jarang karena dalam 

pandangan masyarakat pada umumnya, perempuan masih dianggap kurang pantas 

menempati posisi kepemimpinan di sektor publik. Perempuan masih dilihat dalam 
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pandangan tradisional sebagai sosok yang lemah, cengeng, dan pandangan-

pandangan seperti itulah yang membuat perempuan kurang mendapat kesempatan 

menjadi pemimpin di sektor publik. Berbagai kelemahan itu dipandang sebagai 

kelemahan kodrati yang di bawa sejak lahir (by nature). 

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam pandangan 

santri, sebenarnya perempuan mempunyai hak dan kesempatan berkarir yang 

sama dalam menjalankan tugasnya sebagai wanita karir ketika dia memilih untuk 

bekerja sebagai pemimpin di sektor publik, namun ada pembatasan yang 

diberlakukan, yaitu dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai 

wanita secara alamiah. Atau lebih tepatnya sebagai wanita karir tidak boleh 

melupakan kodratnya sebagai perempuan, yaitu mendidik anak, mengurus 

keluarga dan suami.  

Persepsi yang diberikan oleh santri menempatkan perempuan sebagai 

makhluk lemah yang kurang pantas menempati posisi kepemimpinan di sektor 

publik. Namun perempuan yang menjadi objek persepsi dengan dipersepsikan 

sebagai sosok yang lemah, tidak rasional, tidak tegas, pemikirannya pendek malah 

mangakuinya sebagai sesuatu yang memang menggambarkan mereka secara 

umum, hal itu yang diungkapkan oleh santriwati di pondok pesantren Dorrotu 

Aswaja. Santriwati yang notabene adalah perempuan yang manjadi objek yang 

dikorbankan atas stereotip yang diberikan masyarakat kepadanya malah mengakui 

kelemahan yang ada pada diri mereka sehingga mereka merasa tidak pantas untuk 

menjadi pemimpin. 
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Santri memiliki pendapat yang beragam mengenai kelebihan maupun 

kelemahan perempuan ketika menjadi pemimpi di sektor publik. Sesuai dengan 

salah satu prinsip dalam persepsi yaitu persepsi itu relatif dan persepsi 

dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan, persepsi santri dalam melihat kelebihan 

dan kekurangan perempuan dalam kepemimpinannya di sektor publik dipengaruhi 

oleh kepemimpinan yang ideal yang diajarkan dalam ajaran agama Islam bahwa 

yang mereka pahami dan tafsirkan menurut santri pada umumnya laki-lakilah 

yang ideal untuk menjadi pemimpin disektor publik.  

Pemahaman dan penafsiran yang dipaparkan santri dalam melihat 

kepemimpinan perempuan di sektor publik dengan segala kelemahan dan 

kelebihan yang dimiliki perempuan ketika menjadi pemimpin tak lepas dari 

pandangan personal yang dipaparkan oleh KH.Masyrokhan selaku pengasuh 

beliau tentu mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengajarkan kitab-kitab 

klasik yang diajarkan dalam pondok pesantren, dalam melihat realitas semakin 

banyaknya perempuan yang bekerja sebagai pemimpin di sektor publik beliau 

berpendapat bahwa: 

 “Yang dimaksudkan baktinya tidak apa-apa , kalo memang itu 
realita mampu mangatur bangsa dengan baik, tapi dengan syarat 
mutlak ijin suaminya atau dengan menjadi kebanggaan. Karena 
apapun hebatnya perempuan adalah untuk melayani suaminya sesuai 
dengan kodrat Allah SWT. Wanita boleh jadi pemimpin, alasannya 
suatu Negara tak boleh diatur oleh orang yang tak punya keahlian 
atau terampil. Akan tetapi kalau ada laki-laki yang lebih ahli atau 
setaranya tetap mendahulukan laki-laki. Karena esensi bangsa dan 
Negara itu di amanahkan oleh orang-orang yang punya skill 4 
yaitu:1).Sidiq, 2).Amanah, 3).Fatonah, 4).Tabligh, Baik laki-laki 
maupun wanita sama” (wawancara tanggal 20 November 2010,di 
pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 
Lebih lanjut beliau mengatakan : 
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“Adapun yang diberikan Allah SWT, yang didepan menjadi 

pemimpin, itu bab yang dicontohkan oleh Allah SWT yang terkenal. 
Bukan bab kepastian yang harga mati, sebagai bukti real kongkrit 
banyak pemimpin yang dikuasai perempuan malah sukses tetapi yang 
dikuasai laki-laki malah hancur. Hal itu karena banyak wanita 
jiwanya laki-laki sedangkan laki-laki jiwanya perempuan. Maka yang 
dimaksud daripada jiwa laki-laki ialah kebijakannya bukan 
kelaminnya. Islam tidak mendahulukan laki-laki tetapi ahli, apa saja 
yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya akan hancur. Dalam Al-
Qur’an dan Hadist, wanita dan laki-laki dalam bab karir itu sama. 
Yang tidak sama itu kodratnya, seperti Haid. Itu tertuang dalam bab 
23 Al-Qur,an. Misalnya Rosul dan Siti Khotidjah, rosul dulunya 
menjadi karyawannya Siti Khotidjah. Kodrat dan karir itu beda. 
Kalau dalam fikih itu memang ada pembagian wilayah, tetapi itu 
dalam wilayah keagamaan, contohnya tidak ada wanita itu menjadi 
rosul, tetapi karir beda lagi” (wawancara tanggal 20 November 2010, 
di pondok pesantren Dorrotu Aswaja). 

 

Dari wawancara dengan pengasuh dapat diambil kesimpulan dari pendapat 

beliau bahwa tidak ada larangan dalam Islam yang mengatakan bahwa perempuan 

tidak boleh menjadi pemimpin di sektor publik. Perempuan mempunyai hak yang 

sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin asalkan dia memiliki kemampuan 

(ahli), karena dalam pandangan beliau apapun yang diserahkan kepada yang 

bukan ahlinya akan hancur. Seperti ungkapan beliau yang mengatakan “Islam 

tidak mendahulukan laki-laki tetapi ahli, apa saja yang diserahkan kepada yang 

bukan ahlinya akan hancur”. Perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin 

asalkan dia mempunyai keahlian dalam memimpin, beliau mencontohkan bahwa 

banyak daerah yang kepemimpinannya dikuasai perempuan malah sukses, 

sedangkan kepemimpinan yang kuasai laki-laki malah hancur. Jadi siapa yang 

lebih ahli maka dialah yang pantas menjadi pemimpin, baik perempuan atau laki-

laki sama saja. Perempuan jika memiliki keahlian untuk memimpin maka dia bisa 
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dan boleh menjadi pemimpin, tetapi a yang memiliki kemampuan lebih daripada 

perempuan atau setaranya, beliau mengatakan maka laki-laki sebaiknya 

diprioritaskan. 

Jika melihat pandangan santri yang diperoleh dari hasil wawancara maka 

pada umumnya santri memandang bahwa perempuan saat ini memiliki pendidikan 

yang setara dengan laki-laki, dengan ungkapannya santri mengatakan bahwa jika 

perempuan memiliki bakat memimpin maka perempuan boleh menjadi pemimpin. 

Hal itu sama halnya dengan yang dikatakan oleh KH. Masyrokhan selaku 

pengasuh notabenya memiliki pengetahuan keagamaan lebih tinggi daripada 

santri, jika santri mengatakannya dengan menyebutkan bahwa  jika perempuan 

memiliki bakat maka perempuan bisa menjadi pemimpin, sedangkan  pengasuh 

menyebutnya dengan mengatakan “siapa yang ahli maka pantas menjadi 

pemimpin” karena dalam Islam tidak mendahulukan jenis kelamin untuk menjadi 

pemimpin tetapi ahli. Walaupun perempuan dianggap mempunyai hak yang sama 

dengan laki-laki dan boleh menjadi pemimpin di sektor publik namun dalam 

pandangan santri yang dianggap ideal untuk menjadi pemimpin adalah laki-laki.   

Perempuan boleh menjadi pemimpin tetapi dianggap kurang tepat untuk 

menempati posisi tersebut karena dalam padangan santri perempuan dianggap 

memiliki kelemahan yang tidak sesuai dengan kriteria yang harus dimiliki seorang 

pemimpin. Karena dalam pandangan santri kelebihan yang dimiliki perempuan 

adalah relatif atau artinya laki-laki juga memiliki kelebihan tetsebut, sedangkan 

kelebihan yang dimiliki laki-laki tidak dimiliki perempuan salah satunya adalah 

perangai psikologis laki-laki yang digambarkan memiliki fisik yang kuat sehingga 
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menjustifikasi bahwa laki-laki dapat bersikap tegas. Karena untuk menjadi 

pemimpin diperlukan ketegasan sebagai penentu kebijakan bagi kelompok yang 

dipimpinnya.   

Selain kelemahan konstruktif yang melekat pada perempuan, di sisi lain 

ketika perempuan menjadi pemimpin di sektor publik saat ini kurang 

mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat secara umum  yang 

patriarkhi. Dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari dijelaskan bahwa perempuan 

(Hawwa) diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki (Adam). Hal ini bisa 

dipahami sebagai penjelasan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan 

dengan perempuan. Dengan demikian kepemimpinan perempuan dipandang telah 

melanggar ketentuan agama dan perempuan dianggap durhaka pada suaminya 

karena dalam pandangan Islam menurut santri seorang perempuan itu harus patuh 

pada suaminya sehingga disebut dengan istri sholehah. 

Ketika perempuan menjadi pemimpin legitimasinya kurang di akui oleh 

masyarakat secara umum yang masih menganggap bahwa laki-laki adalah 

pemimpin perempuan.  Hal itu merupakan kelemahan lain yang secara tidak 

langsung mempengaruhi kepemimpinan perempuan di sektor publik, karena untuk 

menjadi pemimpin itu memerlukan kepercayaan atau legitimasi penuh dari 

masyarakat yang dipimpinnya agar dalam kepemimpinnannya perempuan dapat 

melakukan tugas dan kewajibannya secara maksimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi persepsi santri dalam melihat kepemimpinan 

perempuan di sektor publik. Diantaranya adalah faktor pendidikan yang tidak 

berlatar belakang gender atau tidak diajarkan mengenai pemahaman gender dalam 

perkuliahan santri pada umumnya, tentu akan berbeda persepsinya jika santri itu 

adalah dari jurusan Sosiologi dan Antropologi yang notabennya mendapatkan 

mata kuliah tentang gender.  

Perempuan sebagai istri masih dipandang sebagai pelayan suami dan 

mempunyai tugas untuk mengurus anak-anaknya. Namun perempuan dalam 

pandangan santri sebagai seorang ibu, perempuan dipandang memiliki kedudukan 

sangat terhormat seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan oleh 

santri yaitu Surga berada ditelapak kaki ibu. Jadi stereotip santri yang 

merendahkan perempuan muncul ketika perempuan ditempatkan sebagai istri, 

sedangkan perempuan sebagai seorang ibu, perempuan mempunyai kedudukan 

yang sangat terhormat.  

 Budaya (konstruksi sosial) yang masih melekat kuat, persepsi santri pada 

umumnya masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang masih melekat kuat 
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dalam masyarakat (patriakhi) yang menganggap perempuan sebagai the second 

sex setelah laki-laki. Walaupun santri menganggap bahwa perempuan boleh 

menjadi pemimpin di sektor publik, tetapi konsep akan pemahaman 

kepemimpinan ideal dalam ajaran Islam yang mereka pahami menempatkan laki-

laki sebagai prioritas utama untuk menjadi pemimpin. Perempuan dianggap boleh 

untuk menjadi pemimpin jika tidak ada laki-laki yang mampu mengemban posisi 

tersebut, atau perempuan itu memiliki bakat atau keahlian yang lebih dari pada 

laki-laki yang ada. Karena dalam Islam untuk menempati posisi kepemimpinan 

adalah mengutamakan ahli, siapa yang ahli atau memiliki kemampuan maka boleh 

menjadi pemimpin, namun juga dikatakan bahwa jika ada laki-laki yang setaranya 

maka memprioritaskan laki-laki sebagai pemimpin. 

Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perempuan menurut pendapat 

santri dapat disimpulkan bahwa kelebihan maupun kelemahan yang dimiliki 

perempuan bersifat relatif, artinya kelebihan yang dimiliki perempuan juga 

dimiliki laki-laki, dan kelemahan yang dimiliki perempuan laki-lakipun ada yang 

demikian. Namun perangai psikologis yang dimiliki perempuan dengan sifat 

keibuan mereka, menjadikan perempuan lebih mengandalkan perasaannya 

sehingga dianggap kurang tegas. Maka dari itu kemudian santri menganggap 

bahwa laki-laki lebih diprioritaskan untuk menjadi pemimpin di sektor publik, 

kerana dunia publik adalah dunia yang keras dunia yang penuh debat dan posisi 

kepemimpinan memerlukan ketegasan orang yang memimpin dalam menentukan 

keputusan dengan cepat dan tepat. Kelemahan lain yang turut memengaruhi 

kepemimpinan perempuan di sektor publik bahwa kepemimpinan perempuan di 
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sektor publik legitimasinya kurang diakui karena perempuan dianggap telah 

melanggar ketentuan agama, apalagi dengan dominasi patriarkhi dalam kehidupan 

masyarakat yang ada saat ini. Sehingga ketika menjadi pemimpin di sektor publik 

perempuan tidak maksimal dalam menjalanan tugas dan kewajibannya sebagai 

pemimpin. 

 

B. SARAN  

Saran yang dikemukakan penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Kyai atau pengasuh pondok pesantren Dorrotu Aswaja, dalam 

dakwah atau ceramahnya perlu menganggkat isu-isu gender dalam 

pengajian yang dilakukan di pondok pesantren. Misalnya tentang hak dan 

hukum  kepemimpinan perempuan di sektor publik. 

2. Bagi santri, perlu diadakan diskusi rutin untuk membahas berbagai 

persoalan yang masih menjadi perdebatan pro-kontra dalam masyarakat 

misalnya tentang kepemimpinan perempuan  dan sebaiknya santri lebih 

kritis dalam memahami kitab-kitab klasik yang diajarkan di pondok 

pesantren. Jangan menganggap apa yang dikatakan Kyai sebagai 

kebenaran yang absolute, tetapi memerlukan kritisisasi terhadap apa yang 

disampaikan, terutama hal-hal yang masih menjadi perdebatan dalam 

masyarakat seperti kepemimpinan perempuan di sektor publik. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 
 

Pedoman observasi dalam penelitian Persepsi Santri Terhadap 

Perempuan yang Bekerja sebagai Pemimpin di Sektor Publik (Studi di 

Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja, Kecamatan Gunung Pati, Kota 

Semarang) adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Geografis dan kondisi fisik pondok pesantren Dorrotu Aswaja. 

2. Profil pondok pesantren Dorrotu Aswaja, Kelurahan Sekaran, Kecamatan 

Gunung Pati, Kota Semarang. 

3. Jumlah santri di pondok pesantren Dorrotu Aswaja. 

4. Kegiatan santri di pondok pesantren Dorrotu Aswaja. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

1. Identitas Informan 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur : 

Pendidikan akhir  : 

Pekerjaan :  

 

2. Daftar Wawancara 

Subjek : Santri Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

A. Persepsi santri terhadap perempuan yang bekerja sebagai pemimpin 

di sektor publik. 

1. Menurut anda apa kodrat dan tugas seorang perempuan? 

2. Bagaimana pandangan anda mengenai kondisi perempuan di Indonesia 

pada umumnya sekarang ini? 

3. Bagaiamana penilaian anda mengenai perempuan yang bekerja di luar  

rumah? 

4. Apa yang anda ketahui tentang pemimpin? 

5. Menurut anda, apa tugas seorang pemimpin? 

6. Menurut anda, apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi 

pemimpin di sektor publik? 

7. Bagaimana pandangan anda mengenai perempuan yang bekerja 

sebagai pemimpin di sektor publik? 

8. Bagiamana pandangan anda terhadap peran kepemimpinan perempuan 

di sektor publik? 

9. Menurut anda apakah perempuan mampu menjalankan kewajibannya  

sebagai pemimpin di sektor publik? mengapa demikian? 
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B. Kelebihan dan kelemahan perempuan ketika menjadi pemimpin di 

sektor publik. 

1. Menurut anda, apa tugas dan peran seoarang pemimpin? 

2. Menurut anda, syarat apa yang harus dimiliki perempuan untuk 

menjadi pemimpin di sektor publik? 

3. Menurut anda, apakah perempuan mampu menjadi pemimpin di sektor 

publik? mengapa demikian? 

4. Menurut anda,apa keunggulan dan  kelemahan perempuan ketika 

menjadi seorang pemimpin perempuan? 

5. Bagiamana pandangan anda terhadap pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh pemimpin perempuan? 

6. Apa yang anda harapkan dari seorang pemimpin? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

1. Identitas Informan 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur : 

Pendidikan akhir  : 

Pekerjaan :  

 

2. Daftar Wawancara 

Informan: Kyai / Pimpinan Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

A. Profil Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja 

1. Apa tujuan didirikannya Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja? 

2. Berasal dari mana saja santri yang ada di Pondok Pesantren Dorrotu 

Aswaja? 

3. Berasal dari mana saja pengasuh Pondok Pesantren Dorrotu Aswaja? 

4. Pembalajaran seperti apa yang diajarkan kepada para santri di Pondok 

Pesantren Dorrotu Aswaja? 

5. Bagaiamana hubungan antara santri dengan pengasuh pondok 

pesantren?  
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Lampiran 3 

DAFTAR INFORMAN 
 

1. Nama  : Muhammad Azka 

Alamat  : Kendal 

Umur : 21 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Fakultas : FMIPA / (Matematika) 

 

2. Nama  : Fazlurrahman 

Alamat  : Kendal 

Umur : 23 tahun 

Pendidikan akhir  : S1 

 Pekerjaan :  Swasta 

 

3.  Nama  : Zahwan Azizi 

Alamat  :  Batang 

Umur : 20 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Jurusan  :  FE / (Ekonomi Pembangunan) 

 

4. Nama  : Arif Saifudin 

Alamat  : Batang 

Umur : 21 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Jurusan  : FT / (Teknik Mesin) 



103 

 

 

5. Nama  : Arif Syaifurrohman 

Alamat  : Wonosobo 

Umur : 22 tahun 

Pendidikan akhir  : SI  

 Pekerjaan :  Guru Bahasa Inggris 

 

6. Nama  : Muhammad Imdad 

Alamat  :  Pekalongan 

Umur :  20 tahun 

Pendidikan akhir  :  SMA 

 Pekerjaan :  Mahasiswa 

 Jurusan  : FMIPA / (Matematika) 

 

7. Nama  :  Fandi Ahmad 

Alamat  :  Kudus 

Umur :  22 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

 Pekerjaan : Mahasiswa 

 Jurusan  : FMIPA / (Fisika) 

 

8.  Nama  :  Fahmi 

Alamat  :  Wonosobo 

Umur :  20 tahun 

Pendidikan akhir  :  SMA 

 Pekerjaan :  Mahasiswa  

 Jurusan  : FMIPA / (Fisika) 

 

9. Nama  : Umi Nurlaela 

Alamat  : Semarang 

Umur : 21 tahun 
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Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Jurusan  : FMIPA / (Biologi) 

 

10. Nama  : Amidah 

Alamat  : Rembang 

Umur : 21 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswi 

Jurusan  : FBS / (Bahasa Jawa) 

 

11. Nama  :  Wahida L Lisa 

Alamat  :  Pati 

Umur :  21 tahun 

Pendidikan akhir  :  SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Jurusan  : Biologi 

 

12. Nama  : Siti Ulin Nadiliroh 

Alamat  : Semarang 

Umur : 21 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Jurusan  : FBS / (Bahasa Inggris) 

 

13. Nama  : Khaidatul Makmunah 

Alamat  : Kudus  

Umur : 20 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswi 

Jurusan  : FMIPA / (Biologi) 
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14. Nama  : Istiqomah  

Alamat  : Pemalang 

Umur : 20 tahun 

Pendidikan akhir  : SMA 

Pekerjaan :  Mahasiswi 

Jurusan  : FBS / (bahasa Indonesia) 

 

15. Nama  :  KH.Masryokhan 

Alamat  : Sekaran  

Umur : 63 tahun 

Pendidikan akhir : SR (sekolah rakyat) 

Pekerjaan :  Pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Dorrotu  

  Aswaja 



106 

 

 

Nama subjek   : Muhammad Imdad 

Penelitian tanggal  : 10 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 

Menurut anda apa 
kodrat dan tugas 
seorang perempuan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana pandangan 
anda mengenai kondisi 
perempuan di Indonesia 
pada umumnya 
sekarang ini? 
 
 
 
 
Bagaiamana penilaian 
anda mengenai 
perempuan yang 
bekerja di luar  rumah? 
 
Apa yang anda ketahui 
tentang pemimpin? 
 
Menurut anda, apa 
tugas seorang 
pemimpin? 
 
 

Kodrat perempuan itu ya 
mengurus anak-anaknya, 
sedangkan tugas seoarang 
perempuan yaitu patuh pada 
suami, melayani suami dan 
anak-anaknya dengan baik, 
serta menjadi istri yang 
sholelah. Perempuan 
sholehah itu perhiasan dunia, 
tapi akhlak yang buruk 
perempuan dapat merusak 
dunia. 
 
Lumayan ada yang baik dan 
yang buruk, yang baik 
misalnya sekarang tidak 
sedikit wanita yang berani 
bertanggung jawab dalam 
pemerintahan dan terlihat 
dalam acara tv mengenai 
wanita yang sholihah. 
 
Kalau pekerjaannya baik dan 
mendapat restu orang tua 
atau suami tidak masalah. 
 
 
Orang yang bertanggung 
jawab atas yang dipimpinnya 
. 
Mengayomi rakyat, 
bertanggung jawab, 
menentukan kebijkan yang 
terbaik untuk rakyat. 
 

Masih terjadi 
kerancuan dalam 
memahami kodrat yang 
dalam pengertiannya 
kodrat diartikan sebagai 
pemberian dari Tuhan 
yang tidak bisa di 
pertukarkan antara laki-
laki dengan perempuan 
misalnya perempuan itu 
dikodratkan memiliki 
vagina indung telur, 
haid, melahirkan dan 
menyusui yang tidak 
bisa dilakukan oleh laki-
laki.  namun dalam 
pemahaman santri 
belum ada pemahaman 
seperti itu, perempuan 
dalam pandangan santri 
masih dipandang 
dengan melihat tugas 
perempuan dan peran 
perempuan sebagai istri 
yaitu untuk patuh dan 
melayani suami dan 
anak-anaknya dengan 
baik. Pandangan seperti 
itu tidak lepas dari 
pemahaman akan 
konsep istri ideal dalam 
Islam yang ditafsirkan 
santri bahwa istri itu 
harus patuh pada 
suaminya. 

Lampiran Verbatim 
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8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 

 
Menurut anda, apa 
yang harus dimiliki 
seseorang untuk bisa 
menjadi pemimpin di 
sektor publik? 
 
Bagaimana pandangan 
anda mengenai 
perempuan yang 
bekerja sebagai 
pemimpin di sektor 
publik? 
 
Bagiamana pandangan 
anda terhadap peran 
kepemimpinan 
perempuan di sektor 
publik? 
 
Menurut anda apakah 
perempuan mampu 
menjalankan 
kewajibannya  sebagai 
pemimpin di sektor 
publik? mengapa 
demikian? 
 
Menurut anda, apa 
tugas dan peran 
seoarang pemimpin? 
 
 
 
Menurut anda, syarat 
apa yang harus dimiliki 
perempuan untuk 
menjadi pemimpin di 
sektor publik? 
 

 
Cerdas, bertanggung jawab, 
berani untuk merelakan waktu 
pribadi demi rakyatnya. 
 
 
 
Perempuan tidak masalah 
menjadi pemimpin, kalau 
perempuan itu lebih mampu 
daripada laki-laki menurut 
saya tidak masalah. 
 
 
Di depan publik pemimpin 
harus bisa tegas dan berani 
berkorban demi rakyatnya. 
 
 
 
Mampu, dengan syarat 
perempuan yang menjadi 
pemimpin harus lebih baik 
dari laki-laki dan tidak mudah 
tergoda iming-iming dari 
siapapun. 
 
 
Sebagai ujung tombak rakyat 
yang dipimpin, jika rakyatnya 
baik pemimpin yang dipuji, 
jika rakyatnya jelek pemimpin 
yang dimaki. 
 
Mendapat ijin suami bagi 
yang sudah menikah, 
mendapat ijin orang tua bagi 
yang belum menikah, rela 
berkorban, tanpa pamrih, 
bertanggung jawab, tegas, 

 
Dengan demikian untuk 
melakukan tugas dan 
perannya dalam segala 
aktifitasnya baik itu di 
sektor domestk ataupun 
dengan memilih untuk 
berkarir atau bekerja di 
luar rumah atas seijin 
suami.  
 
Menurut Imdad tidak 
ada larangan bagi 
perempuan untuk 
menjadi pemimpin di 
sektor publik, dengan 
catatan bahwa 
perempuan itu mampu. 
Hal ini sesuai dengan 
teori sosial bahwa 
masalah kepemimpinan 
itu bisa dipelajari. 
Dengan menjadi 
pemimpin maka 
perempuan dituntut 
untuk bisa tegas, dan 
berani berkorban demi 
rakyatnya. Karena 
posisi kepemimpinan itu 
menurut Imdad sebagai 
orang yang bertanggung 
jawab atas yang 
dipimpinnya. 
 
 
Menurut Imdad 
perempuan dan laki-laki 
memiliki kelebihan 
yang sama dan bersifat 
realtif, tetapi kelemahan 
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13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
Menurut anda, apakah 
perempuan mampu 
menjadi pemimpin di 
sektor publik? mengapa 
demikian? 
 
 
Menurut anda,apa 
keunggulan dan  
kelemahan perempuan 
ketika menjadi seorang 
pemimpin perempuan? 
 
 
 
 
Bagiamana pandangan 
anda terhadap 
pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh 
pemimpin perempuan? 
Apa yang anda 
harapkan dari seorang 
pemimpin? 

cerdas, jika tidak ada laki-
laki yang mampu jadi 
pemimpin atau perempuan 
tersebut lebih baik dari laki-
lakiuntuk jadi pemimpin. 
 
Mampu, karena perempuan 
juga manusia dan era 
sekarang ini sudah saatnya 
tidak menyepelekan 
perempuan, kalau perempuan 
mampu kenapa tidak. 
 
Keunggulan: perempuan dan 
laki-laki sama saja 
unggulnya, kelemahan : 
perempuan lebih mudah 
tergoda dengan iming-iming 
yang disodorkan, kurang 
tegas, kadang mementingkan 
kepentingan pribadinya. 
 
Kadang berpikir cepat tanpa 
memikirkan resiko jangka 
panjang. 
 
Dapat memenuhi tugasnya 
dengan baik dan benar. 

yang dimiliki 
perempuan itu dianggap 
sebagai kelemahan yang 
dapat menghambat 
perempuan kelak ketika 
dia memilih untuk 
menjadi pemimpin yaitu 
kurang tegas karena 
lebih mengandalkan 
perasaannya. 
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Nama Subjek  : Fandi Ahmad 

Penelitian Tanggal : 10 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di Indonesia 

pada umumnya 

sekarang ini? 

 

 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendidik anak, agar anak-

anak itu ada yang 

mengarahkan. 

 

Pada umumnya sekarang ini 

banyak wanita yang keluar 

rumah, dan tidak jarang 

mereka meninggalkan 

norma-norma dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Perempuan boleh-boleh saja 

bekerja di luar rumah atau 

bekerja di sektor publik, 

karena perempuan kan juga 

mempunyai hak yang sama 

dengan laki-laki untuk 

menentukan pekerjaan yang 

akan dia pilih asalkan 

pekerjaan yang dia pilih 

telah mendapatkan ijin dari 

suaminya dan pekeerjaan 

yang dia lakukan adalah 

pekerjaan yang baik atau 

tidak menyimpang dari 

ajaran agama. 

Fandi dan Imdad 

ataupun persepsi santri 

pada umumnya masing-

masing memiliki persepsi 

yang bereda dalam 

mempersepsikan kodrat 

dan tugas seorang 

perempuan, hal ini sesuai 

dengan prinsip dalam 

persepsi yaitu persepsi 

seseorang atau kelompok 

dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau 

kelompok lain sekalipun 

situasinya sama, tetapi 

keduanya dan hampir 

santri pada umumnya 

masih mempersepsikan 

tentang tugas dan peran 

perempuan itu adalah 

untuk mengurus anak dan 

melayani suami. Artinya 

santri pada umumnya 

masih belum memahami 

apa yang dimaksud dengan 

kodrat seorang perempuan, 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

 

 

 

 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

 

 

 

Menurut anda, apa yang 

harus dimiliki seseorang 

untuk bisa menjadi 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

 

Pemimpin adalah seseorang 

yang mendapat kepercayaan 

dan mendapat amanah untuk 

mengelola, mengatur, 

mengayomi masyarakatnya. 

 

Mengatur, mengendalikan 

keadaan, mewujudkan 

kesejahteraan dan 

kedamaian bagi para yang 

dipimpinnya. 

 

Seorang pemimpin itu harus 

orang yang bijkasana, 

cerdas, adil, tegas, mampu 

mengambil keputusan 

dengan cepat dan tepat, dan 

seorang pemimpin harus 

berwibawa agar dihormati 

oleh rakyatnya. 

 

Di sektor publik menurut 

saya lebih baik pemimpinnya 

laki-laki, karena kalau 

perempuan itu terkesan 

kurang berwibawa. Seorang 

pemimpin itu tidak hanya 

memerintah tetapi juga harus 

turun tangan. Jadi misal ada 

pekerjaan yang berat-berat 

hal itu terlihat dari 

deskripsi tentang pendapat 

santri pada umumnya yang 

mengungkapkan tentang 

kodrat perempuan.  

Walaupun perempuan 

dipandang boleh untuk 

bekerja di sektor publik 

atau yang lingkupnya 

berada di luar rumah, tetapi 

pandangan santri masih 

menganggap bahwa laki-

lakilah yang seharusnya 

bekerja mencari nafkah 

karena menurut santri 

dunia pubilk adalah dunia 

yang menawarkan banyak 

konsekuensi bagi 

perempuan karena untuk 

bekerja di luar rumah maka 

perempuan utamanya 

adalah mendapatkan ijin 

dari suami selaku kepala 

rumah tangga. 

Konsekuensi itu 

digambarkan oleh santri 

sebagai yang harus mampu 

dilakukan mana kala 

perempuan dengan tugas 

pokoknya dan utamanya 

adalah untuk mendidik 
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8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

 

 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

 

 

 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus dimiliki 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

 

jika diserahkan kepada 

perempuan rasanya kurang 

tepat. 

 

Peran kepemiminan 

perempuan di sektor publik 

cukup besar untuk saat ini 

dilihat dari banyaknya 

emimpin-pemimpin 

perempuan. 

 

Mampu, tapi kita harus 

kembali lagi kepada garis 

seorang perempuan. 

seoarang wanita mampu 

melakukan kewajibannya, 

tidak lepas dari peran 

seorang laki-laki. 

 

Mengatur dan 

mengendalikan keadaan, 

memberikan kesejahteraan 

dan kedamaian bagi anak 

buahnya. 

 

skill yang memadai dan 

keberanian dalam 

mengambil keputusan. 

 

 

 

anak-anaknya sedangkan di 

sisi lain perempuan harus 

menghadapi dan 

menjalankan 

konsekuensinya atas 

pekerjaan di sektor publik 

yang dia pilih, sehingga 

menurut santri sekarang ini 

menganggap bahwa 

banyak perempuan 

dianggap keluar dari 

norma–norma yang ada di 

masyarakat.  

Dalam pandangan Fandi, 

perempuan dipandang 

sebagai sosok yang tidak 

tegas, hal itu karena 

perangai psikologis dan 

fisik perempuan dianggap 

lemah, sedangkan untuk 

menjadi pemimpin itu 

haruslah orang yang tegas, 

berwibawa, dan turun 

tangan langsung keriteria 

pemimpin yang demikian 

menurut fandi tidak 

dimiliki oleh seorang 

perempuan , maka dari itu 

fandi menganggap bahwa 

kepemimpinan di sektor 

publik sebaiknya 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? mengapa 

demikian? 

 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

 

 

 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

 

 Mampu tapi saya kira 

hasilnya kurang maksimal 

disbanding laki-laki. 

 

 

 

 Keunggulan; memberikan 

warna yang baru karena 

selama ini pemimpin itu 

kebanyakan laki-laki, 

biasanya perempuan lebih 

sabar dan teliti dalam 

mengerjakan sesuatu. 

Kelemahan; kurang tegas. 

 

Pengambilan keputusan baik 

itu pemimpin perempuan 

atau laki-laki sama saja, 

karena seorang pemimpin 

dalam mengambil keputusan 

itu tidak sendirian tetapi 

melalui rapat .  

 

Adil, jujur, dan mudah 

bergaul dengan semua 

golongan. 

diserahkan kepada laki-laki 

yang dipandang lebih 

mammpu dan bisa. Hal ini 

seperti pandangan teori 

nurture, adanya perbedaan 

perempuan dan laki-laki 

pada hakikatnya adalah 

hasil konstruksi sosial 

budaya sehingga 

menghasilkan peran dan 

tugas yang berbeda. 

Perbedaan tersebut 

menyebabkan perempuan 

selalu tertinggal dan 

terabaikan peran dan 

konstribusinya dalam 

hidup berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Dengan 

kelemahan yang ada pada 

diri perempuan maka 

kemudian fandi 

mengenggap bahwa 

perempuan kurang tepat 

untuk menempati posisi 

kepemimpinan. 
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Nama Subjek  : Arif Syaifurrohman 

Penelitian Tanggal : 10  November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

Menurut anda apa kodrat 

dan tugas seorang 

perempuan? 

 

 

Bagaimana pandangan anda 

mengenai kondisi 

perempuan di Indonesia 

pada umumnya sekarang ini? 

 

Bagaiamana penilaian anda 

mengenai perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

Menurut anda, apa tugas 

seorang pemimpin? 

 

Menurut anda, apa yang 

harus dimiliki seseorang 

untuk bisa menjadi 

pemimpin di sektor publik? 

 

Bagaimana pandangan anda 

mengenai perempuan yang 

Melayani suami dengan baik 

dan mendidik anak-anaknya 

agar menjadi anak yang 

sholeh. 

 

Perempuan Indonesia 

sekarang sudah banyak 

mengalami kemajuan. 

 

 

Perempuan boleh bekerja 

dan berkarir asalkan telah 

mendapat ijin dari suaminya. 

 

Orang yang diberikan 

amanah dan mempunyai 

kewenangan. 

 

 

Menjalankan amanah yang 

telah diberikan dengan 

sebaik-baiknya. 

 

 

Berpendidikan tinggi dan 

memiliki kemampuan untuk 

Persepsi yang 

diberikan oleh Arif 

saifurrohman walaupun 

berbeda tetapi memiliki 

makna hampir sama 

seperti santri pada 

umumnya yang memiliki 

atau berpandangan tentang 

konsep akan perempuan 

ataupun istri yang ideal 

adalah sholehah, dan 

konsep perempuan 

sholehah ini memang ada 

dalam ajaran Isalm, 

sholehah dalam pandangan 

santri pada umumnya di 

justifikasi bahwa 

perempuan atau istri yang 

sholehah itu adalah yang 

patuh pada suaminya, 

melayani siuaminya 

dengan baik serta dapat 

mendidik anak-anaknya 

menjadi anak yang 

sholehah, dengan 

demikian maka untuk 
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8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

bekerja sebagai pemimpin di 

sektor publik? 

 

Bagiamana pandangan anda 

terhadap peran 

kepemimpinan perempuan di 

sektor publik? 

 

 

 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan kewajibannya  

sebagai pemimpin di sektor 

publik? mengapa demikian? 

 

Menurut anda, apa tugas dan 

peran seoarang pemimpin? 

 

Menurut anda, syarat apa 

yang harus dimiliki 

perempuan untuk menjadi 

pemimpin di sektor publik? 

 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu menjadi 

pemimpin di sektor publik? 

mengapa demikian? 

 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  kelemahan 

memimpin. 

 

 

Perempuan menjadi 

pemimpin menurut saya itu 

memberikan warna yang 

baru, karena kebanyakan 

pemimpin itu adalah laki-

laki.  

 

Bagus juga, karena 

perempuan sekarang ini 

pendidikannya sudah tinggi. 

 

 

 

Mampu, karena dengan 

pendidikan yang dimiliki 

perempuan bisa saja 

menjalankannya 

kewajibanya menjadi 

pemimpin namun biasanya 

perempuan kurang tegas. 

 

Menjalankan amanah yang 

telah diberikan dengan baik 

untuk mensejahterakan 

rakyatnya . 

 

Pengetahuan yang memadai 

dan mampu bertanggung 

bekerjapu perempuan 

harus mendapatkan ijin 

dari laki-laki atau 

suaminya bila sudah 

berumah tangga. 

kepemimpinan 

perempuan merupakan 

warna yang baru dalam 

kancah kehidupan di 

Negara berkembang 

seperti Indonesia. Arif 

saifurrohman menganggap 

bahwa perempuan boleh 

untuk menjadi pemipin, 

karena perempuan saat ini 

memiliki pendidikan dan 

kemampuan yang mampu 

untuk menunjang 

perempuan ketika menjadi 

pemimpin hal ini sesuai 

dengan teori Sosial, 

beranggapan bahwa pada 

dasarnya setiap orang 

dapat menjadi pemimpin. 

Setiap orang mempunyai 

bakat untuk menjadi 

pemimpin asal dia diberi 

kesempatan. Setiap orang 

dapat dididik menjadi 

pemimpin karena masalah 

kepemimpinan dapat 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

perempuan ketika menjadi 

seorang pemimpin 

perempuan? 

 

 

 

Bagiamana pandangan anda 

terhadap pengambilan 

keputusan yang dilakukan 

oleh pemimpin perempuan? 

 

 

 

 

 

 

Apa yang anda harapkan 

dari seorang pemimpin? 

jawab pada pekerjaannya. 

Menurut saya mampu, 

karena perempuan sekarang 

telah banyak mengalami 

kemajuan. 

 

Perempuan memiliki 

keunggulan dalam hal 

ketelitian dalam menjalanan 

tugasnya dan lebih sabar, 

kelemahan perempuan yaitu 

kurang tegas dalam 

memimpin. 

Perempuan kurang tegas 

ketika menetukan kebijakan. 

 

Mampu mensejahterakan 

masyarakatnya dan menjadi 

panutan yang baik. 

dipelajari, baik melalui 

pendidikan formal maupun 

melalui pengalaman 

praktek. Dengan 

pendidikan yang dimiliki 

perempuan maka 

perempuan boleh dan 

berhak untuk menjadi 

pemimpin, karena untuk 

menjadi pemimpin itu 

harus orang yang 

mempunyai pengetahuan 

yang memadai dan dapat 

bertanggung jawab. 
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Nama Subjek  :  Fahmi 

Penelitian Tanggal :  10 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Menurut anda apa kodrat 

dan tugas seorang 

perempuan? 

 

 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di Indonesia 

pada umumnya sekarang 

ini? 

 

 

 

 

 

 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang bekerja 

di luar  rumah? 

 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

 

Pendamping bagi kaum laki-

laki, mendidik anak-anaknya 

kelak ketika mempunyai 

anak, perhiasan dunia (istri 

yang sholehah). 

 

Kehilangan watak atau 

karakteristik orang 

indoensia (wanita 

Indonesia) dimana pada 

umumnya wanita zaman 

sekarang sudah keluar dari 

norma-norma yang ada di 

Indoensia seperti norma 

agama, norma susila, norma 

adat, norma kesopanan. 

 

Wanita career, boleh saja 

asalkan si wanita tidak lupa 

kodratnya sebagaimana 

mestinya. Tentu atas seijin 

suami kalu sudah menikah. 

 

Pemimpin adalah seseorang 

yang mampu mengelola, 

mengatur mengayomi 

Perempuan 

mempunyai hak yang 

sama dengan laki-laki 

dalam berkarir, namun 

ketika perempuan 

memilih untuk bekerja 

perempuan harus seijin 

suami. Ketika 

perempuan untuk 

memilih bekerja maka 

diharapkan perempuan 

untuk tidak melupakan 

kodratnya sebagai 

perempuan yang 

dipersepsikan santri 

bahwa perempuan itu 

kodratnya adalah untuk 

mendampingi laki-laki 

dan mendidik serta 

mengurs anak-anaknya, 

maka jika seperti itu 

perempuan bisa 

dikatakan perhiasan 

dunia.   

Dengan konsekuensi 

seperti itu maka 
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5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut anda, apa tugas 

seorang pemimpin? 

 

 

 

Menurut anda, apa yang 

harus dimiliki seseorang 

untuk bisa menjadi 

pemimpin di sektor 

publik 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang bekerja 

sebagai pemimpin di 

sektor publik? 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik. 

 

Menurut anda apakah  

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

masyarakat yang berada 

dalam naungannya. 

 

Menegakkan keadilan, 

pengaturan, pengelolaan, 

pengayom, pelindung, dan 

penjemabatan rakyatnya.  

 

Seperti yang tadi, mampu 

menegakkan keadilan, 

pengaturan, pengelolaan, 

pengayom, pelindung, dan 

penjemabatan rakyatnya. 

 

Boleh saja asalkan memiliki 

kriteria untuk memimpin. 

 

 

 

 

Tidak jauh dengan sifat 

Rahma seperti diatas. 

 

 

 

 

Bisa, asalkan si wanita 

mampu menjalankan 

tugasnya sebagai seorang 

pemimpin. 

 

kemudian muncul 

pembagian peran antara 

laki-laki dan 

perempuan yang 

berbeda. Itu sesuai 

dengan teori nature  

Menurut teori nature, 

adanya perbedaan 

perempuan dan laki-

laki adalah kodrat 

sehingga tidak dapat 

berubah dan bersifat 

universal. Perbedaan 

biologis ini 

memberikan indikasi 

dan implikasi bahwa di 

antara kedua jenis 

tersebut memiliki peran 

dan tugas yang 

berbeda. Walaupun hal 

itu memberikan 

indikasi yang berbeda 

antara peran laki-laki 

dan perempuan, tetapi 

tidak menutup 

kemungkina bagi 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin 

disektor publik. 

perempuan boleh 

menjadi pemimpin 
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10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

publik? mengapa 

demikian? 

 

Menurut anda, apa tugas 

dan peran seoarang 

pemimpin? 

 

Menurut anda, syarat apa 

yang harus dimiliki 

perempuan untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? mengapa 

demikian? 

 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

 

 

 

Sebagai penengah dan 

pengatur kebijakan 

 

 

Seperti yang tadi yaitu 

mampu menegakkan 

keadilan, pengaturan, 

pengelolaan, pengayom, 

pelindung, dan 

penjemabatan yang baik 

bagi  rakyatnya. 

 

Mampu saja asalkan si 

wanita mampu memenuhi 

criteria seorang pemimpin 

seperti yang tadi. 

 

 

Banyak perempuan 

sekarang ini yang cerdas, 

tetapi laki-laki jug 

banyak,kalau perempuan itu  

fisiknya lemah, berfikirnya 

jangka pendek, masih 

memakai perasaan dan tidak 

tegas.  

 

kecenderungan berat 

ketika dia memiliki 

kemampuan 

untukmenjadi 

pemimpin, tetapi 

dengan perangai dan 

kodrat perempuan yang 

dipersepsikan santri 

bahwa perempuan 

dianggap kurang tegas 

dalam memimpin. 

Tetapi itu merupakan 

kelemahan yang 

bersifat relatif, 

sehingga tidak 

pelarangan bagi 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin 

disektor publik. 
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15 

anda terhadap 

pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

 

Apa yang anda harapkan 

dari seorang pemimpin? 

sebelah , karena masih 

memakai perasaan sebagai 

wanita. 

 

 

Keadilan, kesejahteraan, 

kedisiplinan, kemakmuran. 
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Nama Subjek  : Arif Saifudin  

Penelitian Tanggal :  12 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

 

 

 

 

Bagaimana 

pandangan anda 

mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  

rumah? 

 

 

 

 

 

 

Sebagai pendamping suami, 

tugas utama perempuan yang 

pokok adalah melahirkan 

anak, patuh pada suami, 

masalah kerja harus mendapat 

ijin suami. 

 

Dari segi akhlaqnya banyak 

perempuan yang berakhlaq 

tidak sesuai norma, tapi 

pendidikannya sudah banyak 

mengalami kemajuan. 

 

 

 

Yang saya dengar tidak apa-

apa bila mendapatkan ijin dari 

suaminya. Bila tidak diijinkan 

ya jangan bekerja, karena 

menurut agama istri itu harus 

patuh pada suaminya, karena 

jika dia tetap bekerja berarti 

dia telah meninggalkan yang 

wajib untuk mengurus anak-

anaknya dan melayani 

suaminya. 

Jika dilihat dari pendapat 

Arif saifudin tentang kodrat 

dan tugas perempuan maka 

dapat dilihat bahwa 

sebenarnya Arif memiliki 

pengetahuan tentang 

pemahaman kodrat, dia 

mengatakan bahwa yang 

dimaksudkan Arif sebagai 

tugas pokok perempuan itu 

sebagai kodat seorang 

perempuan yaitu 

melahirkan. Tetapi jika 

dilihat ungkapan setelahnya 

maka dapat disimpulkan 

bahwa pemhamanan arif 

seperti santri pada 

umumnya yaitu masih 

melihat sosok perempuan 

sebagai sosok yang harus 

patuh pada laki-lak atau 

suami sebagai kepala rumah 

tangga. 

Untuk bekerja di luar 

rumah atau berkarir tidak 

larangan menurut pendapat 
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4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Apa yang anda 

ketahui tentang 

pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

 

 

 

 

 

Bagaimana 

pandangan anda 

mengenai perempuan 

yang bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

 

Bagiamana 

pandangan anda 

 

Orang yang dipilih untuk 

membawa rakyatnya menjadi 

sejahtera. 

 

Membawa orang yang 

dipimpinnya kea rah yang 

lebih baik. 

 

Harus bisa mengusai medan, 

harus memiliki sifat Rahma 

yaitu memiliki sifat kasih 

sayang karena masing-masing 

orang itu beda-beda ada yang 

baik dan ada pula yang tidak 

baik dan bisa memberikan 

maaf entah itu pada yang baik 

dan tidak. 

 

Kalau misalkan tidak ada 

alternatif lain tidak apa-apa 

perempuan boleh menjadi 

pemimpin, tetapi jika masih 

ada laki-laki yang mempunyai 

kriteria untuk menjadi 

pemimpin ya lebih baik 

memprioritaskan laki-laki 

untuk menjadi pemimpin.  

 

Misalnya Siti Khotdijah 

pernah menggantikan 

Arif, namun untuk bekerja 

di luar rumah maka 

perempuan harus mendapat 

ijin dari suami. Jika 

suaminya tidak mengijinkan 

maka sebaiknya peremuan 

tidak bekerja, karena 

menurut Arif dalam agama 

dijelaskan bahwa istri itu 

harus patuh pada suami, 

itulah yang kemudian 

dipaami santri pada 

umumnya sebagai wanita 

sholehah.  

Mengenai 

kepemimpinan perempuan 

disektor publik Arif 

mengatakan bahwa 

perempuan boleh dan tidak 

ada larangan bagi 

perempuan untuk menjadi 

pemimpin, tetapi hal itu 

dibolehkan mana kala tidak 

ada laki-laki yang mampu 

mengemban tugas tersebut 

dan wanita itu lebih ahli 

atau mampu, tetapi jika 

masih ada laki-laki yang 

mempunyai kemampuan 

untuk memimpin maka 

sebaiknya 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

 

 

 

 

 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  

sebagai pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

 

 

 

 

 

 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus 

dimiliki perempuan 

untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

Rosullullah untuk menjadi 

pemimpin ketika Rosul sedang 

sakit. Laki-laki sama 

perempuan adalah satu 

kesatuan, laki-laki yang suka 

ngegas dan perempuan itu 

yang ngerem agar tidak 

kebablasan. 

 

Ya mampu saja kalau dia 

memiliki kemampuan dan 

pendidikan yang memadai . 

 

 

 

 

 

Harus memiliki sifat Rahma 

yaitu memiliki sifat kasih 

sayang karena masing-masing 

orang itu beda-beda ada yang 

baik dan ada pula yang tidak 

baik dan bisa memberikan 

maaf entah itu pada yang baik 

dan tidak. 

 

Tidak jauh dengan sifat 

Rahma seperti diatas. 

 

 

 

lebihmengutamakan laki-

laki sebagai pemimpin.   

Jadi pada kesimpulannya 

bahwa perempua itu boleh 

untuk mejadi pemimpin, 

karena hal sepeti itu pernah 

di contohkan Rosullullah. 

Menurut Arif laki-laki dan 

perempuan adalah satu 

kesatuan, dimana laki-laki 

di gambarkan pihak yang 

mengegas sedangkan 

perempuan itu adalah 

remnya, dengan demikian 

segala yang dilakukannya 

dapat terkontrol. Hal itu 

menjelaskan bahwa 

perempuan itu mempunyai 

hak yang sama dengan laki-

laki dan keduanya adalah 

satu kesatuan yang saling 

mempengaruhi agar 

tercapainya kondis ideal 

dalam kehidupan.  

Selama perempuan 

mampu maka perempuan 

boleh dan berhak untuk 

menjadi pemimpin, karena 

menurut Arif kepemimpinan 

itu memerlukan oang yang 

mampu atau ahli,  jika 
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12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

15 

publik? 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan 

perempuan ketika 

menjadi seorang 

pemimpin 

perempuan? 

 

Bagiamana 

pandangan anda 

terhadap pengambilan 

keputusan yang 

dilakukan oleh 

pemimpin 

perempuan? 

 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

 

Perempuan atau laki-laki 

mempunyai hak yang sama 

untuk mnejadi pemimpin 

asalkan dia mampu. 

 

 

Pemimpin atau Kholifah itu 

Raja. Perempuan itu 

mempunyai sifat lemah 

lembutnya, sehingga kurang 

ketegasan dalam memimpin. 

 

 

 

Perempuan terlalu banyak 

pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan seperti 

kurang tegas, 

 

 

 

 

Tidak jauh dengan sifat-sifat 

Rahma itu, yang paling 

penting itu sifat jujur degan 

jujur itu dia akan menjadi 

Amanah, kemudian 

selanjutnya Fatonah atau 

cerdas, setelah tercapainya 

Fatonah maka dia selanjutnya 

dilihat teori sosial juga 

mengungkapkan hal yang 

sama bahwa masalah 

kepemimpinan itu bisa 

dipelajari baik oleh laki-laki 

ataupun perempuan, baik 

melalui pendidikan formal 

maupun melalui penalaman 

praktek. Dan kesempatan 

perempuan selam ini untuk 

menempati posisi 

kepemimpinan di sektor 

publik terhambat karena 

masih jarangnya peremuan 

untuk mendapatkan 

kesempata menempati posisi 

tersebut sehingga 

perempuan jarang terlihat 

sebagai pemimpin publik 

dan ketika perempuan 

menjadi pemimpin 

masyarakat pada umumnya 

masih melihat 

kepemimpinan perempuan 

sebagai hal yang tidak biasa 

karena pada umumnya yang 

ada dimasyarakat posisi 

kepemimpinan diduduki 

oleh laki-laki. 
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adalah Tabligh atau dewasa. 

Nama Subjek   :Wahida L.Liza 

Penelitian Tanggal :12 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

Bagaimana 

pandangan anda 

mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

 

Bagaiamana 

penilaian anda 

mengenai perempuan 

yang bekerja di luar  

rumah? 

 

Apa yang anda 

ketahui tentang 

pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

Mendampingi laki-laki. 

 

Perempuan di Indonesia 

selalu berorientasi untuk 

menyamakan dirinya 

dengan laki-laki. dengan 

berbagai peran mereka 

berusaha diatas laki-

laki. 

Di Indoenesia 

perempuan bekerja di 

luar rumah menjadi hal 

yang lazim, jadi tidak 

apa-apa. 

Pemimpin adalah orang 

yang mengorganisasikan 

apa-apa yang 

dipimpinnya. 

 Mengorganisasikan apa 

yang dipimpin untuk 

mencapai tujuan. 

Bakat untuk memimpin, 

kecakapan, kemampuan 

untuk memimpin, 

berpengalaman dan 

sikap asertif.  

 

 

Dalam pandangan 

Wahida perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya berorientasi 

untuk menyamakan 

dirinya dengan laki-laki, 

hal itu karena 

perempuan di 

masyarakat pada 

umumnya masih belum 

mendapatkan 

kesempatan dan 

dipandang sebagai The 

Second Sex, hal itu bisa 

dimengerti karena 

masyarakat Indonesia 

pada umumnya bersifat 

patriarkhhi yaitu 

memuliakan laki-laki 

dan mengesampingkan 

perempuan. 

Walaupun perempuan 

di pandang sebagai the 

second sex tetapi tidak 
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9 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Bagaimana 

pandangan anda 

mengenai perempuan 

yang bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

Bagiamana 

pandangan anda 

terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

 

 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  

sebagai pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus 

Untuk beberapa bidang 

perempuan dapat lebih 

cocok dalam memimpin, 

namun perempuan 

cenderung memiliki 

pemikiran dan langkah 

yang lebih pendek  

Jika perempuan tersebut 

memiliki syarat-syarat 

tertentu dan tidak ada 

laki-laki yang lebih 

berkompeten, perempuan 

bisa berperan sebagai 

pemimpin. 

Ya, karena di Indoenesia 

terdapat beberapa 

perempuan yang sudah 

terdidik untuk memimpin 

. 

 

Mengorganisasikan dan 

bertanggung jawab atas 

apa yang dipimpinnya. 

Memiliki bakat 

memimpin, berfikir jauh 

kedepan, asertif, 

bijaksana. 

 

Mampu, karena 

perempuan juga memiliki 

bakat memimpin. 

mentabukan perempuan 

untuk bkerja di luar 

rumah dan perempuan 

yang bekerja di sektor 

publik menjadi hal yang 

wajar. Tuntutan akan 

ekonomi menjadi alasan 

kenapa banyak 

perempuan yang bekerja 

di sektor publik. Namun 

ada beberapa yang masih 

menjadi penabuan bagi 

perempuan untuk 

menempati posisi 

tertentu dalam 

kehidupan 

bermasyarakat. Salah 

satu posisi yang 

ditabukan itu adalah 

posisi kepemimpinan di 

sektor publik, walaupun 

sekarang ini sudah 

banyak perempua yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik misalnya Bupati, 

Gubernur hal itu masih 

menjadi perdebatan pro 

kontra.  

menurut Wahida 

perempuan mampu 
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dimiliki perempuan 

untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

publik? 

Menurut anda, 

apakah perempuan 

mampu menjadi 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan 

perempuan ketika 

menjadi seorang 

pemimpin 

perempuan? 

Bagiamana 

pandangan anda 

terhadap 

pengambilan 

keputusan yang 

dilakukan oleh 

pemimpin 

perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari 

seorang pemimpin? 

 

Perempuan cenderung 

lebih mnegandalkan 

perasaan seinggia 

terkesan kurang tegas. 

Biasanya kurang tegas 

dalam mengambil 

keputusan. 

 

Bertanggung jawab dan 

mempunyai strategi 

untuk maju. 

menjadi pemimpin 

karena beberapa 

perempuan juga 

mempunyai bakat untuk 

menjadi pemimpin, 

tetapi kesemptan yang 

diberikan masih sedikit 

untuk perempuan terlibat 

lebih jauh dalam 

kehidupan bernegara. 

Hal ini sesuai dengan 

Teori Bakat, yang 

menjelaskan bahwa 

Seseorang mampu 

menjadi pemimpin 

karena mempunyai 

bakat. Bakat 

kepemimpinan itu harus 

dikembangkan, misalnya 

dengan memberi 

kesempatan orang 

tersebut menduduki 

suatu jabatan.  

Menurut Wahida 

untuk beberapa bidang 

perempuan dipandang 

lebih cocok untuk 

memimpin, namun 

terkait dengan 

kepemimpinan di sektor 

publik perempuan di 
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pandang memiliki 

kelemahan dalam hal 

emosional mereka yang 

mempengaruhi 

ketegasan perempuan 

dalam memimpin, 

perempuan lebih 

mengandalkan perasaan 

dan pemikiranya lebih 

pendek jika 

dibandingkan laki-laki 

yang menurut Wahida 

laki-laki lebih memiliki 

pemikiran yang jauh 

kedepan sehingga 

dipandang lebih tepat 

untuk menempati posisi 

kepemimpinan di sektor 

publik. 

 

 

Nama Subjek  : Fazlurrahman 

Penelitian Tanggal : 12 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

2 

 

 

3 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

kondisi perempuan di 

Menjadi pendamping 

seorang suami dan 

pendidik bagi anak-

anaknya. 

 Sangat memprihatinkan, 

karena moral mereka 

Seperti pemahaman 

santri pondok pesantren 

Dorrotu Aswaja pada 

umumnya yang masih 

rancau dalam 

memahami perbedaan 
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4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  

rumah? 

 

 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

yang rendah, sehinga 

sering terjadi aksi 

pornografi. 

Perempuan yang bekerja 

di sektor publik menurut 

saya baik juga, akan 

tetapi jangan sampai 

melupakan 

kewajibannya sebagai 

pelayan bagi suami dan 

anak di rumah. 

Seseorang yang 

mendapat kepercayaan 

dan amanat untuk 

memimpin sebuah 

golongan. 

Menjalankan amana dan 

bertanggung jawab atas 

segala 

kepemimpinannya 

terhadap golongan yang 

dipimpinnya. 

Kemampuan skill yang 

dimiliki, rasa tanggung 

jawab, dan menjalankan 

amanat dengan penuh 

kesadaran serta 

menghormati golongan 

yang dipimpimnnya. 

cukup bagus, sehingga 

emansipasi wanita dapat 

tugas dan kodrat 

perempuan. 

 Kesempatan 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin di 

sektor publik 

sebenarnya ada dan 

memungkinkan, namun 

karena berbagai faktor, 

hal itu jarang sekali 

terjadi. Faktor 

utamanya adalah 

pandangan bahwa 

kepemimpinan di sektor 

publik adalah dunia 

yang keras, dunia yang 

memerlukan akal, dunia 

yang penuh debat, dan 

dunia yang 

membutuhkan 

pemikiran cerdas, yang 

kesemuanya 

diasumsikan milik laki-

laki bukan milik 

perempuan. Perempuan 

tidak berpikiran rasional 

dan kurang berani 

mengambil resiko, yang 

kesemuanya itu sudah 

menjadi stereotip yang 

melekat pada 
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12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

 

 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus 

dimiliki perempuan 

untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

 

dilakukan. Akan tetapi, 

kewajiban terhadap 

keluarga juga 

diprioritaskan. 

Cukup bagus akan tetapi 

terhadang belum 

ditunjang dengan 

kepemimpinan yang 

tegas.  

Mampu karena setiap 

orang berhak untuk 

menjadi pemimpin. 

 

 

Melaksanakan dan 

menjalankan amanat 

dengan penuh tanggung 

jawab serta memberikan 

kesejahteraan bagi 

golongan yang 

dipimpinnya. 

Syaratnya skill yang 

dimiliki, rasa tanggung 

jawab, menghargai dan 

menghormati 

golongannya yang 

dipimpin. 

 Mampu, karena 

perempuan juga 

mempunyai hak untuk 

memimpin disertai 

perempuan. Akibatnya 

baik perempuan atau 

laki-laki dan 

masyarakat secara 

umum sudah menarik 

kutub yang berbeda 

dunia publik milik laki-

laki dan dunia domestik 

milik perempuan. 

Faktor lain adalah, 

akibat ketimpangan-

ketimpangan gender 

yang berakar dari sosial 

budaya mengakibatkan 

jumlah perempuan yang 

mencapai jenjang 

pendidikan yang lebih 

tinggi sedikit 

dibandingkan laki-laki, 

akibatnya karena 

perempuan tak 

mempunyai 

pengetahuan yang 

memadai maka 

perempuan jarang yang 

menjadi pemimpin dan 

terlibat dalam dunia 

publik  karena untuk 

menjadi pemimpin 

diperlukan pengetahuan 

cukup yang dapat 
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Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi 

seorang pemimpin 

perempuan? 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan 

keputusan yang 

dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

dengan kemampuan skill 

yang dimiliki. 

 Keunggulan: 

melaksanakan tugas 

dengan lebih teliti dan 

penuh perhatian. 

kelemahan : punya tugas 

ganda yang harus 

diseimbangkan sehingga 

terkadang keteteran 

menjalankannya. 

Cukup bagus, akan 

tetapi terkadang 

pengambilan keputusan 

yang diambil kurang 

bijaksana dan kurang 

tegas. 

Kepemimpinan yang 

tegas dan penuh 

tanggung jawab, serta 

hasil yang menunjang 

untuk kepentingan 

bersama 

menunjang 

pekerjaannya. 

Kepemimpinan 

disektor publik dalam 

pandangan 

Fazlurohman meruakan 

dunia yang memerlukan 

pengetahuan dan skliil 

untuk bisa menempati 

posisi tersebut dan 

dalam pandangannya 

perempuan masih 

dilihat dari sifat 

kelembutannya yang 

berimplikasi pada 

pemahaman bahwa 

perempuan itu tidak 

bisa tegas dalam 

memimpin walupun  

perempuan sekarang ini 

telah memiliki 

pengetahuan yang 

cukup memadai untuk 

menjadi pemimpin. dan 

perempuan ketika 

memilih untuk bkerja 

menjadi pemimpin di 

sektor publik, dia 

dihadapkan pada 

konsekuensi terhadap 

peran ganda yang 
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menaungi perempuan 

yaitu kewajiban atas 

mengurus kelarga dan 

anak-anaknya di lain 

sisi tanggung jawab 

sebagai pemimpin tidak 

bisa di tinggalkan 

begitu saja.  
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Nama Subjek   : Umi Nurlaela 

Penelitian Tanggal : 12 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang ini? 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Perempuan 

dikodratkan untuk 

mengasuh dan 

mendidik anaknya 

dengan baik, istri yang 

sholehah adalah yang 

patuh pada suaminya. 

Sekarang banyak 

perempuan yang buruk 

akhlaknya akibat 

pengaruh dari luar. 

Itu sudah menjadi 

sesuatu yang lazim di 

indonesia, seharusnya 

laki-laki yang mencari 

nafkah. 

Imam bagi 

pengikutnya, pemimpin 

adalah orang yang bisa 

member contoh yang 

baik untuk rakyatnya. 

Membawa rakyatnya 

ke arah yang lebih 

baik. 

memiliki bakat dan 

kemampuan untuk 

Pemahaman terhadap 

apa yang dimaksud 

kodrat masih belum 

banyak dipahami oleh 

para santri begitu juga 

dengan apa yang telah di 

ungkapkan oleh Umi. 

Kodrat merupakan 

ketentuan dari Tuhan 

yang diberikan kepada 

laki-laki dan perempuan 

yang memang berbeda. 

Pemberian itu tidak 

dapat dipertukarkan 

antara satu dengan yang 

lainya, artinya laki-laki 

tidak bisa mempunyai 

apa yang diberikan 

Tuhan kepada 

perempuan begitu pula 

sebaliknya. Namun 

pemahaman akan kodrat 

dalam pandangan santri 

masih dilihat tidak 

berbeda dengan tugas 

perempuan.  
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10 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus dimiliki 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? mengapa 

demikian? 

memimpin.  

 

Tidak apa-apa, tetapi 

alangkah lebih baik 

laki-laki yang menjadi 

pemimpin. 

  

Saat ini banyak 

perempuan yang 

menjadi pemimpin, 

tetapi perannya masih 

belum maksimal. 

Ya mampu, karena 

perempuan sekarang 

ini sudah banyak yang 

pendidikannya tinggi . 

 

Membawa rakyatnya 

menjadi sejahtera  

 

Memiliki kemampuan 

memimpin, cerdas, dan 

bijaksana. 

 

Dengan pendidikan 

yang tinggi perempuan 

bisa saja menajalankan 

tugasnya sebagai 

pemimpin. 

Lebih mengandalkan 

perasaan dan kurang 

Perempuan yang 

bekerja di sektor publik 

dalam pandangan Umi 

sebagai hal yang sudah 

lazim di Indonesia saat 

ini,hal ini menunjukkan 

bahwa sektor publik 

tidak lagi melulu adalah 

dunianya laki-laki tetapi 

perempuanpun sekarang 

telah banyakyang keluar 

untuk berkarir dengan 

maksud dan alasan 

membantu ekonomi 

keluarga.  Walaupun 

Umi melihat untuk 

mencari nafkah 

sebenarnya itu adalah 

tugas seorang suami.  

Mengenai posisi 

kepemimpinan Umi 

berpendapat bahwa 

untuk menjadi 

pemimpin itu lebih 

mengutamakan laki-laki 

ketimbang perempuan. 

walaupun dia juga 

mengamini jika 

perempuan harus 

menjadi pemimpin, 

karena masalah 
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Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

tegas, cara berfikirnya 

selangkah beda dengan 

laki-laki yang 

pemikirannya jauh 

kedepan. 

Kurang tegas  

 

 

Pemimpin yang mampu 

menjadi imam yang 

baik dan membawa 

rakyatnya menjadi 

sejahtera. 

kepemimpinan 

memerlukan 

pengetahuan yang tinggi 

harus dimiliki 

perempuan dan 

perempuan saat ini telah 

memiliki ha itu sehingga 

dianggap mampu untuk 

menempati posisi 

kepemimpinan. Sesuai 

dengan teori Sosial, 

beranggapan bahwa 

pada dasarnya setiap 

orang dapat menjadi 

pemimpin. Setiap orang 

mempunyai bakat untuk 

menjadi pemimpin asal 

dia diberi kesempatan, 

begitu juga perempuan 

saat ini yang dipandang 

Umi telah mimiliki 

kemampuan atau bakat 

dan disertai dengan 

pengetahuan yang 

memadai perempuan. 
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Nama Subjek  : Amidah  

Penelitian Tanggal : 12 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

 

 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Melayani suami jika 

sudah berumah tangga, 

jika belum ya belajar 

menjadi wanita 

sholehah. 

Menurut saya, kondisi 

perempuan di Indonesia 

mengalami kemunduran 

dari segi akhlaqnya, 

namun dari segi 

pendidikannya 

perempuan jauh lebih 

cerdas dari pada laki-

laki. 

Bagus juga tidak semua 

perempuan harus 

bekerja di rumah. 

Pemimpin adalah 

seseorang yang mampu 

jadi imam buat 

semuanya. 

Mengatur dan 

bertanggung jawab 

terhadap anggotanya. 

Cerdas, ulet, 

berpengalaman dan 

Perempuan sebagai 

istri menurut santri, 

perempuan memiliki 

tugas untuk melayani 

suaminya sebaik 

mungkin sehingga 

disebut istri yang 

sholehah, sedangkan 

kelak ketika perempuan 

menjadi ibu selain 

dengan kewajibannya 

mengurus suaminya 

dengan baik maka 

perempuan dituntut 

untuk mendidik dan 

mengasuh anak-

anaknya sebaik 

mungkin. Dari hasil 

wawancara dengan 

santri maka dapat 

diambil kesimpulan 

bahwa perempuan 

dalam pandangan santri 

seolah menempatkan 

kaum laki-laki sebagai 

makhluk yang harus 
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8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

 

Menurut anda, syarat 

bertanggung jawab atas 

pekerjaannya. 

 

Tidak jadi masalah jika 

perempuan menjadi 

pemimpin di sektor 

publik namun angkah 

lebih baik jika 

pemimpin itu laki-laki, 

karena laki-laki bisa 

lebih tegas dan 

pemikiran laki-laki 

biasanya jauh kedepan. 

Berbeda dengan 

perempuan yang kadang 

tidak berpikiran 

rasional dan cenderung 

mengandalkan 

perasaannya sehingga 

kadang kurang tegas. 

Perempuan itu biasanya 

tidak mampu berpikir 

rasional, namun juga 

kurang tegas dalam 

pengambilan keputusan, 

itu yang bisa 

membahayakan. 

Menurut saya, 

perempuan itu kurang 

mampu, kerena 

perempua itu masih 

dilayani oleh 

perempuan. Sedangkan 

ketika perempuan 

belum menikah atau 

belum bersuami 

menurut Amidah 

dengan mengatakan 

bahwa perempuan yang 

belum menikah “ jika 

belum ya belajar 

menjadi perempuan 

sholehah” hal ini 

menunjukkan bahwa 

perempuan  suatu saat 

pasti menikah dan 

dengan belajar menjadi 

perempuan yang 

sholehah maka 

perempuan  ketika 

menjadi istri dapat 

menjadi istri yang 

mampu melayani 

suaminya dengan baik. 

Dari jawaban yang 

dipaparkan oleh 

Amidah dapat 

digambarkan bahwa 

masih melihat 

perempuan dalam 

pandangan tradisional. 

Dalam pandangan 
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14 

 

 

15 

apa yang harus dimiliki 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh 

memmiliki banyak 

kelemahan. 

 

Mengatur anak 

buahnya, tahu banyak 

tentang organisasi, 

bertanggung jawab, 

mengayomi 

bawahannya. 

Tegas, cerdas, tidak 

cengeng serta tanggung 

jawab. 

 

 Mampu saja, kalau 

sudah tidak ada laki-

laki yang mampu 

kenapa tidak. 

 

 Saat ini sudah banyak 

perempuan yang 

berpendidikan tinggi, 

dengan bekal yang 

dimilikinya perempuan 

bisa menjadi pemimpin, 

lagipula banyak 

perempuan yang 

sebenarnya memiliki 

bakat untuk menjadi 

pemimpin. Kelebihan 

perempuan ketika 

menjadi pemimpin, 

tradisional, perempuan 

diidentikkan dengan 

sosok yang lemah, 

halus dan emosional. 

Sementara laki-laki 

digambarkan sebagai 

sosok yang gagah, 

berani dan rasional. 

Pandangan ini telah 

memposisikan 

perempuan sebagai 

makhluk yang seolah-

olah harus dilindungi 

dan senantiasa 

bergantung pada kaum 

laki-laki. Akibatnya, 

jarang sekali 

perempuan untuk bisa 

tampil menjadi 

pemimpin, karena 

mereka tersisihkan oleh 

dominasi laki-laki 

dengan male 

chauvinistic-nya. 
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pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

biasanya perempuan 

lebih teliti dan lebih 

bisa memahami apa 

yang dirasakan oleh 

rakyatnya. Tetapi 

perempuan kadang 

lebih mengandalkan 

perasaannya sehingga 

terkesan kurang tegas, 

selain itu cara berpikir 

perempuan lebih pendek 

beda jika di bandingkan 

dengan laki-laki yang 

cara berpikirnya jauh 

kedepan 

Dalam pengambilan 

keputusan kalau 

pemimpinnya itu 

perempuan ya oke-oke 

saja, asal keputusannya 

baik. 

Mampu mengayomi 

anggotanya, tanggung 

jawab, cerdas, tegas. 
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Nama Subjek  : Zahwan Azizi 

Penelitian Tanggal : 15 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

 

 

 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

Taat pada suami dan 

menjadi wanita yang 

sholehah. 

 Ada yang baik dan ada 

yang buruk. kondisi saat 

ini sangat 

memprihatinkan, karena 

banyak yang terjerumus 

kepergaulan bebas. 

Menurut saya tidak 

masalah perempuan 

bekerja di sektor publik, 

asalkan si wanita tidak 

melupakan kodratnya 

sebagaimana mestinya. 

Tentunya atas seijin 

suami kalau sudah 

berumah tangga. 

Orang yang dapat 

mengayomi seluruh 

anggota yang ada 

diabawahnya. 

Menjalankan amanah 

yang telah diberikan 

dan dapat mengayomi 

warganya dengan baik. 

Pemahaman akan istri 

atau perempuan 

sholehah diindentikkan 

dengan perempuan 

yang patuh pada 

suaminya. Ketika 

perempuan memilih 

untuk bekerja santri 

berpendapat tidak 

masalah dan bukan 

suatu larangan bagi 

perempuan untuk 

bekerja di luar rumah 

tanpa mengabaikan 

kodratnya yang di 

pahami oleh santri yaitu 

untuk taat pada 

suaminya.  

Untuk kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik menurut Zahwan 

tidak masalah 

perempuan bekerja 

sebagai pemimpin di 

sektor publik, dengan 

catatan perempuan itu 
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8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

Menurut anda, syarat 

Laki-laki perempuan 

sama saja, asalkan dia 

mampu. 

 

Perempuan sah-sah saja 

menjadi pemimpin, 

asalkan dia mampu 

menjalankan 

kewajibanya sebagai 

pemimpin, jadi tidak 

masalah jika perempuan 

menjadi pemimpin, 

tetapi alangkah lebih 

baik jika pemimpin itu 

adalah laki-laki. Karena 

ada kalanya perempuan 

itu kurang tegas ketika 

menjadi pemimpin. 

Cukup bagus akan tetapi 

saat ini masih kurang 

adanya kesempatan 

yang diberikan kepada 

perempuan. 

Mampu karena 

perempuan juga 

manusia yang 

mempunyai hak yang 

sama dengan laki-laki. 

 

Menjalankan amanat 

dengan penuh tanggung 

mampu menjalankan 

kewajibannya sebagai 

pemimpin, namun 

Zahwan juga 

mengatakan bahwa 

sebaiknya yang menjadi 

pemimpin adalah laki-

laki, karena jika 

perempuan menjadi 

pemimpin ada kalanya 

pemimpin itu kurang 

tegas padahal untuk 

menjadi pemimpin 

haruslah orang yang 

memiliki criteria yaitu 

untuk menjadi 

pemimpin itu harus 

orang yang tegas, 

memiliki pengetahuan 

yang memadai, 

berwibawa, memiliki 

keberanian, dan mampu 

mewujudkan 

kesejahteraan dan 

kedamaian bagi para 

yang dipimpin 

sedangkan perempuan 

tidak memiliki criteria 

ketegasan untuk 

menjadi pemimpin 

sehingga Zahwan 
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apa yang harus dimiliki 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

 

 

 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan 

keputusan yang 

dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

jawab. 

Untuk menjadi 

pemimpin itu harus 

orang yang tegas, 

memiliki pengetahuan 

yang memadai, 

berwibawa, memiliki 

keberanian, dan mampu 

mewujudkan 

kesejahteraan dan 

kedamaian bagi para 

yang dipimpin.  

Mampu, namun ada 

kalanya kurang tegas 

 

Perempuan lebih 

memahami kondisi 

bawahannya dan lebih 

teliti ketika bekerja. 

Namun ada kalanya 

seorang perempuan itu 

kurang tegas dalam 

mengambil keputusan. 

Biasanya kurang tegas  

dalam mengambil 

keputusan. 

 

Pemimpin yang mampu 

mangayomi 

masyarakatnya dengan 

baik. 

mengatakan sebaiknya 

pemimpin itu adalah 

laki-laki. hal itu sesuai 

dengan apa yang 

dikatakan Abdullah 

sebagai sikap misoginis 

bahwa selama budaya 

patriarkhi tetap 

dipertahankan sejauh 

itu pula pandangan-

pandangan misoginis, 

dalam kadar yang 

berbeda-beda tetap 

mewarnai kehidupan 

masyarakat. Sikap 

misoginis adalah 

kegusaran laki-laki atas 

derajat keberadaannya 

yang dipersamakan 

dengan perempuan. 

Dari faktor di atas telah 

menyebabkan 

terpeliharanya 

ketimpangan gender 

pada tingkat relasi 

sosial. Interpretasi 

agama mempunyai 

andil besar untuk 

menempatkan 

ketimpangan tersebut 

sebagai bagian dari 
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realitas obyektif yang 

harus diterima. 

 

 

 

 

 

Nama Subjek  : Siti Ulin Nadiliroh  

Penelitian Tanggal :  15 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

Menurut anda, apa 

Mengurus anak-anak 

agar menjadi anak-

anak yang sholeh dan 

sholehah. 

Perempuan sekaang 

sudah banyak yang 

cerdas, namun 

sayangnya ahllaqnya 

tidak baik akibat 

pergaulan bebas. 

Kalau untuk membantu 

perekonomian keluarga 

tidak apa-apa 

Orang yang 

mempunyai kekuasaan 

untuk melaksanakan 

amanah yang telah 

dipercayakan 

kepadanya. 

Mengarahkan dan 

Perempuan saat ini 

telah mengalami banyak 

perubahan, tidak 

dipungkiri bahwa 

perubahan itu banyak 

dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu 

pengetahuan yang 

semakin berkembang, 

perempuan sekarang 

sudah mempunyai 

pengetahuan memadai 

yang mampu menunjang 

untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

publik. Perubahan selalu 

terjadi, namun 

pandangan masyarakat 

terhadap hak-hak 

perempuan terutama 
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8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

 

 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda, apa 

mengabdikan dirinya 

kepada rakyatnya. 

Yang penting mampu 

saja, berwibawa, tegas, 

adil. 

 

Kalau perempuannya 

lebih mampu ketimbang 

laki-laki ya tidak apa-

apa atau sudah tidak 

ada laki-laki yang 

berkompeten untuk 

menjadi pemimpin. tapi 

sebaik-baiknya 

perempuan itu 

biasanya kurang tegas 

dalam memimpin. Jadi 

kalau ada laki-laki 

yang lebih mampu 

sebaiknya 

mendahulukan laki-laki 

saja.  

Sekarang ini benyak 

perempuan yang lebih 

cerdas daripada laki-

laki tetapi masih jarang 

perempuan yang jadi 

pemimpin itu mungkin 

karena wanita itu 

kurang tegas. 

Mampu,karena 

yang menyangkut 

keterlibatannya di sektor 

publik masih cenderung 

sama dan tak banyak 

berubah. Keterlibataan 

perempuan di sektor 

publik masih di pandang 

oleh sebagian besar 

masyarakat di negeri ini 

sebagai sesuatu yang 

tidak biasa atau tidak 

lazim. Apalagi 

menyangkut posisi 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik yang menyangkut 

kepentingan dan 

kemaslahatan 

masyarakat. 

Menurut Siti 

perempuan boleh 

menjadi dan mampu 

pemimpin disektor 

publik, dengan catatan 

bahwa tidak ada laki-

laki yang berkompeten 

untuk menempati posisi 

kepemimpinan atau 

perempuan itu memiliki 

kelebihan dan 

kemampuan yang lebih 
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tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus dimiliki 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

perempuan juga sudah 

banyak yang pintar dan 

berpendidikan tinggi. 

 

Mengarahkan dan 

mengabdikan dirinya 

kepada rakyatnya. 

Memiliki sifat adil, 

berwibawa, jujur, 

tegas, cerdas. 

 

Dengan pendidikan dan 

kemampuan yang 

dimiliki kenapa tidak, 

perempuan bisa 

menjadi pemimpin 

Perempuan itu bisa 

lebih perhatian kepada 

rakyatnya bila 

memimpin, namun 

pemikiran perempuan 

lebih pendek dan lebih 

mengandalkan 

perasaanya. 

Perempuan kurang 

tegas, karena lebih 

mengandalkan 

perasaannya. 

 

Mampu membawa 

rakyat yang 

baik dari pada laki-laki 

ada, namun jika ada 

laki-laki dengan 

kemampuan atau bakat 

setarannya maka lebih 

mempriritaskan laki-laki 

sebagai pemimpin. 
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dipimpinnya menjadi 

lebih baik. 
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Nama Subjek  : Khaidatul Makmunah 

Penelitian Tanggal : 15 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

Patuh pada 

suami,menjadi ibu yang 

baik. 

Mengalami kemosrotan 

dari segi akhlanya. 

  

Boleh juga tidak semua 

perempuan harus 

bekerja di rumah saja. 

Pemimpin adalah 

seseorang yang mampu 

jadi imam buat 

semuanya. 

Menjadi pengayom 

bagi pengikutnya. 

 

Cerdas, tegas, wibawa, 

berpengalaman dan 

bertanggung jawab. 

 

Bisa saja perempuan 

menjadi pemimpin di 

sektor publik namun 

angkah lebih baik jika 

pemimpin itu laki-laki, 

karena laki-laki bisa 

Pandangan santri pada 

umumnya masih terjadi 

kerancuan dalam 

memahami kodrat antara 

laki-laki dan perempuan. 

Perempuan yang 

memiliki kodrat fisik 

berkaitan dengan fungsi 

reproduksinya dianggap 

sangat berkaitan dengan 

berkembangnya perangai 

psikologis yang 

dibutuhkan untuk 

mengasuh anak-

anaknya, seperti 

perangai keibuan yang 

menuntut sikap halus, 

penyabar, lemah lembut, 

dan kasih sayang. 

Sedangkan kaum laki-

laki yang dianggap 

memiliki sosok fisik 

yang lebih kuat, 

dikonstruksikan untuk 

berperan di sektor 

publik, untuk 
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10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus 

dimiliki perempuan 

untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

publik? 

Menurut anda, apakah 

lebih tegas dan 

pemikiran laki-laki 

biasanya jauh kedepan. 

Berbeda dengan 

perempuan yang 

kadang tidak 

berpikiran rasional. 

Perempuan berpikirnya 

kadang tidak rasional, 

dan kurang tegas. 

 

Menurut saya, 

perempuan itu kurang 

pantas, pekerjaan 

pemimpin itu 

pekerjaaan yang sulit, 

dan kerena 

pererempuan itu juga 

masih memiliki banyak 

kelemahan. 

Mengatur anak 

buahnya, tahu banyak 

tentang organisasi, 

bertanggung jawab, 

mengayomi 

bawahannya. 

Cerdas, tegas, wibawa, 

berpengalaman dan 

bertanggung jawab 

 

 Mampu saja, 

menghadapi kerasnya 

kehidupan, sekaligus 

memberi perlindungan 

pada pihak yang lebih 

lemah yaitu perempuan.  

Dengan demikian 

dapat dilihat bahwa 

konstruksi sosial yang 

ada dalam masyarakat 

masih melekat begitu 

kuat dalam diri santri 

yang merupakan bagian 

dari masyarakat itu 

sendiri. Walaupun 

dengan pendidikan 

tinggi yang dimiliki 

santri, namun konstruksi 

sosial yang masih 

melekat begitu kuat 

ternyata turut 

mempengaruhi santri 

dalam menstereotipkan 

sosok perempuan. 

Konsep perempuan 

sholehah yang 

merupakan konsep ideal 

bagi seorang perempuan 

menurut pendapat para 

santri tampaknya juga 

turut mempengaruhi 

pandangan santri dalam 
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perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan 

keputusan yang 

dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

pendidikan perempuan 

sekarang bisa 

dikatakan setara 

dengan laki-laki, jadi 

kenapa tidak. 

memang sekarang ini 

banyak perempuan 

yang pintar dan cerdas, 

namun untuk menjadi 

pemimpin sebaiknya 

laki-laki karena laki-

laki bisa lebih tegas 

dalam memimpin. 

Tidak masalah asalkan 

kebijkannya baik untuk 

semua. 

 

Mampu mengayomi 

semuanya, dan 

tanggung jawab. 

melihat sosok 

perempuan yang 

berkaitan dengan tugas 

dan kodrat seorang 

perempuan. Konsep 

ideal istri maupun 

perempuan yang 

sholehah dalam 

pandangan santri 

melekat begitu kuat 

karena dalam ajaran 

Islam juga menjelaskan 

bahwa perempuan yang 

baik itu adalah yang 

sholehah, namun 

sholehah dalam 

penafsiran santri adalah 

yang patuh pada suami, 

yang mampu melayani 

suaminya dengan baik. 
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Nama Subjek   :Istiqomah  

Penelitian Tanggal :15 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

Menurut anda, apa 

tugas seorang 

pemimpin? 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

Mengasuh anak-

anaknya kelak kalo 

sudah berumah tangga. 

Sudah pandai-pandai, 

tapi banyak yang 

mengabaikan norma 

yang ada. 

 

Sudah jadi hal yang 

wajar, karena tuntutan 

ekonomi, misalnya 

banyak yang menjadi 

TKI di luar negeri.  

Orang yang memiliki 

kuasa. 

  

Menentukan kebijkan 

yang baik untuk 

warganya. 

Pengetahuan yang 

tinggi, orangnya jujur, 

adil dan bijak. 

 

Tidak masalah, selama 

situasinya 

memungkinkan 

Dalam pandangan 

santri perempuan 

mempunyai hak yang 

sama untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

publik. Sebagian dari 

santri berpandangan 

bahwa saat ini 

perempuan telah jauh 

berkembang, saat ini 

perempuan banyak yang 

menjadi pemimpin 

karena mereka memiliki 

bekal ilmu pengetahuan 

yang memadai sehingga 

mampu menempati 

posisi kepemimpinan di 

sektor publik. 

Perempuan memiliki 

hak yang sama dengan 

laki-laki untuk menjadi 

pemimpin dasarnya 

adalah prinsip 

kesetaraaan.  Namun 

beberapa santri masih 

memandang perempuan 
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10 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

Menurut anda, syarat 

apa yang harus dimiliki 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

perempuan untuk 

menjadi pemimpin. tapi 

sebaik-baiknya 

pemimpin itu sebaiknya 

laki-laki. karena laki-

laki lebih berwibawa 

dan tegas. 

Bagus juga, bisa 

menjadi contoh yang 

baik buat perempuan-

perempuan yang lainya 

agar lebih baik. 

Bisa saja, perempuan 

kan banyak sekarang 

ini yang pandai. 

 

 

Menentukan kebijkan 

yang baik untuk 

warganya agar lebih 

baik. 

Pengetahuan yang 

tinggi,bisa tegas, 

mampu berbuat 

adil,jujur dan 

bertanggung jawab.  

Mampu, karena 

perempuan juga 

memiliki kemampuan 

untuk memimpin. 

 

dalam pendangan 

tradisionalnya yang 

menggambaran 

perempuan sebagai 

sosok yang lemah dan 

kurang tegas sehingga 

perempuan kurang 

cocok menjadi 

pemimpin di sektor 

publik. 
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mengapa demikian? 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

kelebihannya 

perempuan lebih bisa 

dekat dengan 

warganya, tapi 

perempuan lebih 

mengandalkan 

perasaan dan kurang 

tegas. 

 

 

Bertanggung jawab, 

dan berbuat adil pada 

semua. 
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Nama Subjek  : Muhammad Azka 

Penelitian Tanggal : 15 November 2010 

No Pertanyaan Jawaban Analalisis 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Menurut anda apa 

kodrat dan tugas 

seorang perempuan? 

 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai kondisi 

perempuan di 

Indonesia pada 

umumnya sekarang 

ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaiamana penilaian 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja di luar  rumah? 

 

Apa yang anda ketahui 

tentang pemimpin? 

Menurut anda, apa 

Menjadi pendamping 

hidup laki-laki dan 

mendidik serta 

mengasuh anak-

anaknya dengan baik. 

Pada umumnya wanita 

sekarang ini sudah 

mulai keluar dari 

habitatnya sebagai 

perempuan, banyak 

perempuan yang lebih 

memilih bekerja sebagai 

wanita karir dan malah 

mengabaikan 

kewajibannya mengurus 

anak-anaknya, padahal 

itukan tugas utama 

perempuan. Sebaiknya 

yang mencari nafkah itu 

laki-laki saja, 

perempuan cukup 

mendidik anaknya 

dengan baik dirumah. 

Tidak apa-apa asalkan 

pekerjaan itu baik dan 

harus seijin suami atau 

Persepsi yang 

dipaparkan oleh 

M.Azka memang 

seperti kebanyakan 

persepsi santri di 

pondok pesantren 

Dorrotu Aswaja. 

Dimana konsep akan 

pemahaman perempuan 

sholehah melekat begitu 

kuat dalam cara berpikir 

santri, hal itu terlihat 

ketika ditanyakan 

tentang kodrat dan tugas 

seorang perempuan 

maka kebanyakan santri 

berpendapat bahwa 

perempuan itu adalah 

sebagai pendamping 

laki-laki dan patuh pada 

laki-laki atau suami. 

Pemahaman seperti 

itulah yang dipahamami 

oleh santri sebagai 

konsep istri atau 

perempuan yang 
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8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

tugas seorang 

pemimpin? 

 

Menurut anda, apa 

yang harus dimiliki 

seseorang untuk bisa 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

Bagaimana pandangan 

anda mengenai 

perempuan yang 

bekerja sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap peran 

kepemimpinan 

perempuan di sektor 

publik? 

Menurut anda apakah 

perempuan mampu 

menjalankan 

kewajibannya  sebagai 

pemimpin di sektor 

publik? mengapa 

demikian? 

Menurut anda, apa 

tugas dan peran 

seoarang pemimpin? 

 

 

orang tuanya. 

Orang yang mampu 

mengayomi warganya. 

Mengayomi warga yang 

dipimpinnya dengan 

baik dan penuh 

tanggung jawab. 

Memiliki kemampuan 

(skill), rasa tanggung 

jawab, dan 

menghormati warga 

yang dipimpinnnya. 

Boleh saja asalkan tidak 

mengabaikan kewajiban 

mengasuh dan mendidik 

anak-anaknya. 

Bagus juga, tetapi masih 

belum maksimal.  

 

Mampu karena 

perempuan sekarang 

sudah banyak yang 

berpendidikan tinggi. 

 

Mengayomi warga yang 

dipimpinnya dengan 

baik dan penuh 

tanggung jawab serta 

memberikan 

kesejahteraan bagi 

warga yang 

sholehah. Diaman istri 

yang sholehah adalah 

yang patuh pada 

suaminya, dalam 

memperspsikan santri di 

pengurhi oleh harapan 

dan kesiapan hal itu 

sesuai dengan salah satu 

prinsip persepsi.  

Untuk bekerja 

perempuan harus 

mendapat ijin dari 

suaminya, itu juga 

bagian dari pemahaman 

konsep istri sholehah 

(patuh pada suami). 

Dalam meimilih 

pekerjaan tidak ada 

larangan bagi 

perempuan, asalkan 

pekerjaan itu adalah 

pekerjaan yang baik dan 

tidak melenggar 

ketentuan agama maka 

perempuan menurut 

Azka boleh bekerja 

utamanya adalah ijin 

dari suaminya. 

Perempuan menurut 

Azka juga memlii hak 

yang sama untuk 
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Menurut anda, syarat 

apa yang harus 

dimiliki perempuan 

untuk menjadi 

pemimpin di sektor 

publik? 

Menurut anda, apakah 

perempuan mampu 

menjadi pemimpin di 

sektor publik? 

mengapa demikian? 

Menurut anda,apa 

keunggulan dan  

kelemahan perempuan 

ketika menjadi seorang 

pemimpin perempuan? 

 

 

Bagiamana pandangan 

anda terhadap 

pengambilan 

keputusan yang 

dilakukan oleh 

pemimpin perempuan? 

Apa yang anda 

harapkan dari seorang 

pemimpin? 

dipimpinnya. 

Memiliki skill, 

bertanggung jawab atas 

pekerjaanya, dapat 

menghargai dan 

menghormati warga 

yang dipimpin. 

 Mampu, asalkan 

memiliki pendidikan 

yang tinggi dan skill 

yang memadai. 

 

 Keunggulan: 

melaksanakan tugas 

dengan lebih teliti dan 

penuh perhatian. 

kelemahan : punya 

tugas ganda yang harus 

diseimbangkan sehingga 

terkadang keteteran 

menjalankannya. 

Menurut saya dalam 

mengambil keputusan 

perempuan cenderung 

kurang tegas. 

Pemimpin yang mampu 

mensejahterakan 

warganya. 

bekerja di sektor publik 

tetapi perempuan tidak 

boleh mengabaikan 

kewajibannya 

mengasuh dan mendidik 

anak-anaknya. 

Untuk menjadi 

pemimpin itu maka 

seseorang harus 

memiliki skill, 

bertanggung jawab, dan 

perempuan menurut 

Azka mampu untuk 

menjadi pemimpin 

disektor publik karena 

perempuan memiliki 

pendidikan yang tinggi 

dan skill yang memadai. 

Maka perempuan boleh 

menjadi pemimpin, 

teori sosial, 

beranggapan bahwa 

pada dasarnya setiap 

orang dapat menjadi 

pemimpin. Setiap orang 

mempunyai bakat untuk 

menjadi pemimpin asal 

dia diberi kesempatan. 

Setiap orang dapat 

dididik menjadi 

pemimpin karena 
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masalah kepemimpinan 

dapat dipelajari, baik 

melalui pendidikan 

formal maupun melalui 

pengalaman praktek. 

Perempuan memiliki 

hak yang sama untuk 

menjadi pemimpin 

karena perempuan juga 

memiliki bakat untuk 

memimpin.  Namun 

menurut Azka 

walaupun perempuan 

memiliki hak yang sama 

untuk menjadi 

pemimpin, perempuan 

di pandang memiliki 

ketidak tegasan maka 

dari itu ketika ada laki-

laki yang lebih mampu 

atau memiliki 

kemampuan setaranya 

maka sebaiknya 

mendahulukan laki-laki 

untuk menjadi 

pemimpin. 

 

 


