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There is no denying that the he of government agencies still dominated by 
men. It is also evident in the Governme t ofSimeulue, where from a total of 42 (forty
two) SK.PD, only 9.52%, led by a fema e bureaucrat. This gave (rise to the) impression 
that the general power of women is far om what is needed for (it to be) being a leader. 

The focus of this study was to escribe the response of community leaders on 
the leadership of women in governm nt in Simeulue and the constraints faced by 
women leaders in government in Sime lue. 

This study used a qualitative a proach with descriptive methods. Approaches 
and methods is intended to describe an illustrate the responses of community leaders 
on women's leadership in governance i Simeulue and the constraints faced by women 
leaders in government in Simeulue. Th data used is the informant who is a community 
leader in the district of Simeulue. Da collection techniques used were interviews. 
Analysis of data using interactive anal sis technique, in which the data analysis takes 
place continuously until complete, so t e data is already saturated. This process passes 
through three stages, namely data red ction, data presentation, and conclusion. 

Based on the results of the stud it can be concluded that the community leaders 
in Simeulue looked at the positive inv lvement of women in government. Women are 
already represented in local governme t and the aspirations of women can be conveyed 
properly. Furthermore, public figures re also found in the filling positions at various 
levels echelon, Simeulue District Go ernment does not distinguish between men and 
women. Although no objection to th presence of female leadership, she is bound to 

religion, customs and nature. The res Its also show that in carrying out its duties and 
powers a female leader will be faced with two kinds of constraints, namely internal 
constraints and external constraints. I ternal constraints in question is the inability to 
set the time, the level of education, 1 k of confidence, age and physical weakness of 
women. And external factors that wi 1 be an obstacle for women's leadership factors 
include family, community, work e vironment, religion, and the pressure from the 
other party. 

Keywords: Gender, leaders, women, government, women leaders. 
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KEPEMIMPINAN PEREMPU DALAM PEMERINTAHAN DI 
KABUPAT NSIMEULUE 

ail.com 

Progra Pascasarjana 
Univer itas Terbuka 

Tidak dapat disangkal bahwa p cuk pimpinan lembaga pemerintahan masih 
didominasi oleh kaum Iaki-laki. Hal in· juga terlihat jelas di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Simeulue, di mana dari total 2 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat 
Kabupaten (SKPK), hanya 9,52% yan dipimpin oleh seorang birokrat perempuan. 
Kondisi ini melahirkan kesan bahwa ecara umum kemampuan kaum perempuan 
masih jauh dari yang dibutuhkan untuk tuk menjadi seorang pemimpin. 

Fokus dari penelitian ini adal untuk mendeskripsikan tanggapan tokoh 
masyarakat terhadap kepemimpinan p rempuan dalam pemerintahan di Kabupaten 
Simeulue dan kendala-kendala ya g dihadapi pemimpin perempuan dalam 
pemerintahan di Kabupaten Simeulue. 

Penelitian ini menggunakan pe dekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. 
Pendekatan dan metode ini dimaksu an untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan 
menggambarkan tanggapan tokoh m syarakat tentang kepemimpinan perempuan 
dalam pemerintahan di Kabupaten S meulue dan kendala-kendala yang dihadapi 
pemimpin perempuan dalam pemerint an di Kabupaten Simeulue. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang erupakan tokoh masyarakat di Kabupaten 
Simeulue. Teknik pengumpulan data y ng digunakan adalah wawancara. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interakti di mana analisis data berlangsung secara terus 
menerus sampai tuntas, sehingga da anya sudah jenuh. Proses ini melewati tiga 
tahapan, yaitu reduksi data, penyajian ata, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan basil penelitian m ka dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat 
di Kabupaten Simeulue memand ng positif keterlibatan perempuan dalam 
pemerintahan. Perempuan dianggap s dah terwakili dalam pemerintahan daerah dan 
aspirasi kaum perempuan dapat te ampaikan dengan baik. Selanjutnya tokoh 
masyarakat juga berpendapat bahwa alam pengisian jabatan pada berbagai tingkatan 
eselon, Pemerintah Kabupaten Sim ulue tidak membedakan antara laki-laki dan 
perempuan. Meskipun demikian seor ng pemimpin perempuan terikat dengan agama, 
adat-istiadat dan sifat kodratinya sebagai perempuan. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa dalam menjalan an tugas dan wewenangnya seorang pemimpin 
perempuan akan berhadapan dengan dua macam kendala, yaitu kendala internal dan 
kendala eksternal. Kendala-kendala i ternal yang dimaksud adalah ketidakmarnpuan 
mengatur waktu, tingkat pendidikan kurang percaya diri, umur dan lemahnya fisik 
perempuan. Dan faktor-faktor e sternal yang akan menjadi kendala bagi 
kepemimpinan perempuan melip i faktor keluarga, lingkungan masyarakat, 
lingkungan kerja, ajaran agama, dan danya tekanan dari pihak lain. 

Kata Kunci: Gender, pemimpin, pe empuan, pemerintahan, pemimpin perempuan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah kepulauan dan terletak 

di sebelah barat daya Provinsi Aceh. Terbentuknya kabupaten ini merupakan hasil 

perjuangan estafet dan berkelanjutan yang dimulai sejak 1957 melalui Kongres 

Rakyat Simeulue di Luan Balu. Sebelum Tahun 1965 daerah ini merupakan salah 

satu kewedanan dan merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. 

Sejak tahun 1967 sampai dengan 1999, wilayah kepulauan ini berstatus 

sebagai wilayah pembantu Bupati (Aceh Barat), dan selanjutnya dengan Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 1996 berkembang menjadi Kabupaten Administratif, 

dan akhimya pada tahun 1999 sepenuhnya menjadi Kabupaten Otonom, yaitu 

berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999. Pembentukan daerah otonom 

ini merupakan salah satu langkah reformasi sektor publik yang bertujuan untuk 

mentransformasikan pemerintahan menjadi lembaga yang lebih kecil dan efisien 

yang mampu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. (Prasojo dkk., 

2012:4.41). 

1. Kondisi Fisik Geografis 

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 wilayah 

daratan Kabupaten Simeulue secara geografis terletak di sebelah Barat Provinsi 

Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 

Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dan berada pada posisi 
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astronomi antara 02° 15' 03"- 02° 55' 04" Lintang Utara dan 95° 40' 15" -

96° 30' 45" Bujur Timur, dengan panjang Pulau Simeulue ±100,2 Km dan 

lebarnya antara 8 - 28 Km. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, luas wilayah 

daratan Kabupaten Simeulue dan pulau kecil lainnya adalah 2.125,12 Km2, 

sedangkan berdasarkan Digitasi Peta RBI Bappeda Kabupaten Simeulue luas 

wilayah daratan Simeulue adalah 1.838,09 Km2, atau berkisar 3,26% luas 

wilayah daratan Provinsi Aceh, dengan batas wilayah sebagai berikut 

(Bappeda Kabupaten Simeulue, 2014): 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Hindia; 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia; 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia; dan 

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; 

2. Administrasi Wilayah 

Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terdiri atas 10 

(sepuluh) kecamatan. Kecamatan Simeulue Barat dengan Sibigo sebagai 

ibukota kecamatan memiliki luas terbesar yaitu 44.607 Ha (24,27%) dan 

Simeulue Cut adalah kecamatan dengan luas terkecil yaitu 3.539,92 Ha 

(1,93%). Luas wilayah setiap kecamatan,jumlah desa, danjumlah dusun yang 

ada di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.1. Luas Kecamatan, Banyaknya Desa dan Dusun di Kabupaten 
Simeulue Tahun 2014 

22.223,80 12,09 
2 17.597,25 9,57 
3 14.673,05 7,98 
4 8.369,55 4,55 
5 11.248,34 6,12 
6 22.467,74 12,22 
7 Simeulue Cut 3.539,92 1,93 
8 Salan 19.895,55 10,82 
9 Simeulue Barat 44.607,40 24,27 
10 Alafan 19.186,90 10,44 

JUMLAH 183.809,50 100,00 

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue, 2015. 
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Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Simeulue 

3. Kondisi Demografi 

Salah satu komponen yang mempengaruhi berhasil tidaknya 

pembangunan suatu daerah adalah faktor kependudukan. Jika kualitas 

penduduk suatu daerah tergolong baik maka jumlah pendudukan yang bcsar 
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dapat menjadi modal pembangunan yang sangat penting, namun sebaliknya, 

namun sebaliknya, jika kualitasnya jelek/rendah maka jumlah yang besar akan 

menjadi beban bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. 

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 

Kabupaten Simeulue, jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada akhir tahun 

2014 mencapai 93.499 jiwa. Sedikit bertambah dari tahun 2013 yang hanya 

berjumlah 91.149 jiwa. Kecamatan Simeulue Timur yang merupakan 

kecamatan kota kabupaten memiliki jumlah penduduk paling banyak, yaitu 

28.429 jiwa. Dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah 

Kecamatan Simeulue Cut, yaitu 3.302 jiwa. Distribusi jumlah penduduk 

Kabupaten Simeulue pada setiap kecamatan dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2011-2014 

9.122 9.347 9.491 
26.489 27.430 28.429 
7.769 7.930 8.162 
6.172 6.310 6.469 

5 9.782 6.821 6.949 7.101 
6 5.115 5.213 5.380 5.524 
7 Simeulue Cut 3.215 3.253 3.302 
8 Salan 8.175 8.496 8.656 8.835 
9 Simeulue Barat 10.731 10.888 11.049 11.241 
10 Ala fan 4.718 4.778 4.845 4.945 

TOTAL 86.190 88.963 91.149 93.499 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, 2015. 

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue selama empat tahun terakhir 

terns meningkat dengan tingkat pertumbuhan secara berturut-turut dari tahun 

2011 sampai dengan 2014 adalah 1,75%, 3,22%, 2,46%, dan 2,58%. 

Kecamatan Simeulue Timur merupakan kecamatan dengan tingkat 
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pertumbuhan pendudukan tertinggi di setiap tahunnya, yaitu secara berturut-

turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah 3,84%, -14,83, 3,55%, 

dan 3,64%. Pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan penduduk 

karena terjadi pemekaran kecamatan, yaitu terbentuknya Kecamatan Teupah 

Tengah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Simeulue Timur. 

Sedangkan kecamatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk paling kecil 

adalah Kecamatan Simeulue Cut, yaitu secara berturut-turut dari tahun 2013 

sampai dengan 2014 adalah 1,18% dan 1,51%. Sementara itu tingkat 

pertumbuhan penduduk Kecamatan Simeulue Cut sebelum tahun 2013 tidak 

dapat dihitung karena kecamatan ini barn terbentuk pada akhir tahun 2012. 

Distribusi tingkat pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan dalam 

Kabupaten Simeulue dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 
2011-2014 

TDi<;K\T PERTl',IBUI.~:\ 
~() ' KEC.\\J.\T.\~ PE~ntor" (•'.fil) 

Teu ah Selatan 
I . 

3 
4 
5 Simeulue Tengah 
6 Teluk Dalam 
7 Simeulue Cut 
8 Sal an 
9 Simeulue Barat 
10 Ala fan 

TOTAL 

----21>11- -------2012--,---ii)Jj--~- 21))-:j-.-- --
1,62 
1,43 

1,15 
0,01 
-2,26 
1,75 

. . • 

-30,27 
1,92 

3,93 
1,46 
1,27 
3 2 

2,47 1,54 
3,55 3,64 
2,07 2,93 
2,24 2,52 
1,88 2,19 
3,20 2,68 
1, 18 1,51 
1,88 2,07 
1,48 1,74 
1,40 2,06 
246 2 8 

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue, 2015. 

Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2014 sebanyak 47.969 jiwa dan 

perempuan sebanyak 45.530 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari 
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perempuan, sehingga rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Simeulue pada 

akhir tahun 2014 adalah 105,36, artinya setiap 105 jiwa penduduk laki-laki 

terdapat 100 jiwa penduduk perempuan. Distribusi jumlah penduduk setiap 

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue dan rasio jenis kelamin pada 

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Simeulue Tahun 2014 

\() 

: .. .. 5 • 6 
7 
8 
9 
10 

"EC.\\ 1.-\T \\ 

Teu ah Selatan 
Simeulue Timur Simeulue Timur 
Teu ah Barat 
Teu ah Ten ah 

Simeulue Cut 
Salan 
Simeulue Barat 
Alafan 
JUMLAH 

Jl\11. \II PF,IH Dll' 
- ~ - ----- - --

.n:, 1 s "EL\\11:\ · 
________ :_J;ll_\\ ~ L_ -,-------~ T< rr.\ 1. 

L.\~f:. .. PERDI Pl·.~\ . (.II\\.\) 
L\l\.I · - .-·.·. - . 

4.822 4.669 
14.581 • • • 4.189 
3.289 
3.643 
2.850 
1,704 
4.534 
5.810 
2.547 

47.969 

13.848 
3.973 
3.180 
3.458 
2.674 
1.598 
4.301 
5.431 
2.398 

45.530 

9.491 
28.429 
8.162 
6.469 
7.101 
5.524 
3.302 
8.835 
11.241 
4.945 

93.499 

lt\~10 

.JE'\ IS 
"EL.\' 
\II'\ 

103,28 
105,29 lmllf 
105,44 
103,43 
105,35 
106,58 
106,63 
105,42 
106,98 
106,21 
105 6 

I 
I 

I 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, 2015. 

B. Hasil 

1. Tanggapan tokoh masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam 

pemerintahan 

a. Tanggapan tokoh masyarakat terhadap adanya kepemimpinan perempuan 

dalam pemerintahan di Kabupaten Simeulue. 

Sebagaimana sudah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya 

bahwa informan pertama yang peneliti temui adalah lbu DH. Hasil 

pertemuan tersebut peneliti mendapatkan data profil pegawai, termasuk 
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data pejabat struktural berjenis kelamin perempuan di Kabupaten 

Simeulue. Tentang kepemimpinan perempuan di Kabupaten Simeulue, Thu 

DH menyatakan bahwa perempuan sudah dilibatkan dalam pemerintahan, 

berikut pernyataannya: 

"Jika ditinjau dari proses pengambilan keputusan dalam 
pemerintahan di Kabupaten Simeulue, sudah terlihat dengan jelas 
peran aktif perempuan. Dan komposisi pejabat perempuan di 
pemerintahan dari berbagai tingkatan eselon yang mencapai 
29,03% juga menunjukkan bahwa perempuan sudah terwakili 
dalam pemerintahan." (Wawancara, 23 Maret 2015) 

Setelah berhasil mewawancarai Thu DH, keesokan harinya peneliti 

menghubungi Bapak RS (melalui hp) untuk memohon izin serta 

kesediaannya untuk diwawancarai. Dan peneliti membuat kesepakatan 

dengan beliau bahwa peneliti akan berkunjung ke rumah beliau pada hari 

Rabu, 25 Maret 2015 sekirajam 08.00 WIB. 

Dalam proses wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa tokoh 

pemuda dari Kecamatan Teupah Tengah ini tidak mempermasalahkan 

adanya pemimpin perempuan di pemerintahan, berikut pemyataannya: 

"Sah-sah saja siapapun yangjadi pemimpin apakah itu laki-laki atau 
perempuan, ketika dirujuk ke track record (rekam jejak), apabila 
dia mampu silakan." (Wawancara, 25 Maret 2015) 

Pada kesempatan yang sama, Bapak RS bahkan menyebutkan 

bahwa sosok Gus Dur dan Megawati merupakan dua di antara banyak 

tokoh yang menjadi pemimpin karena kemampuan yang mereka miliki. 

Pada hari berikutnya peneliti mengunjungi SMPN 4 Simeulue 

Timur dengan tujuan untuk bertemu dengan Bapak JL yang merupakan 

tokoh adat di Kecamatan Simeulue Timur. Dalam kesehariannya beliau 

bertugas sebagai pegawai honorer di sekolah tersebut. 
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Setelah meminta izin kepada Bapak Sayuddin, S.Ag, selaku Kepala 

Sekolah SMPN 4 Simeulue Timur, wawancara berlangsung di ruang guru 

sekolah dimaksud. Dalam hal pemimpin perempuan, Bapak JL 

mengingatkan bahwa kepemimpinan perempuan jangan menyalahi adat 

yang berlaku di masyarakat (Kabupaten Simeulue ). Berikut penyataan 

beliau: 

"Kalau namanya perempuan aturannya ... apa namanya .. bisa juga 
menjadi pemimpin ... Cuma sesuai dengan apa tadi ... yangjangan 
menyalahi adat. .. ya kan ... karena kita di Simeulue ini. .. adat kita 
ini agak apa ni kan ... agak kuat juga lah ... yang perempuan ini 
kadang-kadang sudah menyimpang. Kalau secara adatnya ... yang 
perempuan ini bolehjadi pemimpin tapi jangan sampai ... apa ni ... 
yang dipimpin ni melebihi dari kepemimpinan laki-laki." 
(Wawancara, 26 Maret 2015) 

Seianjutnya pada 27 Maret 2015 peneiiti mewawancarai lbu SM 

yang merupakan tokoh perempuan dari Kecamatan Teupah Barnt. Dengan 

sangat tegas beliau berpandangan bahwa perempuan sangat bisa menjadi 

seorang pemimpin. Berikut penyataannya: 

"Ditinjau dari berbagai sisi, termasuk tingkat pendidikan, 
perempuan di Kabupaten Simeulue sudah sangat memungkinkan 
untuk menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga pemerintah." 
(Wawancara, 27 Maret 2015) 

Selanjutnya peneliti menghubungi Ibu FZ yang merupakan tokoh 

perempuan di Kecamatan Simeulue Timur dan sekaligus tercatat sebagai 

salah satu pejabat perempuan di lingkungan pemerintahan Kabupaten 

Simeulue. Beliau mengingatkan bahwa pemimpin perempuan Jangan 

melupakan kodratnya sebagai wanita, berikut pemyataannya: 

"Menurut pendapat saya bahwa kepemimpinan perempuan dalam 
pemerintahan boleh-boleh saja sejauh tidak menyalahi peraturan 
dan norma agama kita. Sekarang zaman maju, seorang perempuan 
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sama pos1smya dengan laki-laki, tapi harus menJaga kodrat 
kewanitaannya." (Wawancara, 28 Maret 2015) 

Berbeda dengan hasii wawancara dengan beberapa tokoh 

masyarakat sebelumnya, Bapak AH yang merupakan tokoh masyarakat 

dari Kecamatan Teupah Barat kurang setuju dengan kepemimpinan 

perempuan, berikut pemyataannya: 

"Pada dasamya saya tidak setuju dengan kepemimpinan 
perempuan, namun saya hams mengakui bahwa dalam sistem 
demokrasi hal ini tentu tidak bermasalah." (Wawancara, 29 Maret 
2015) 

Setelah berhasil mewawancarai Bapak AH, peneliti menghubungi 

Ibu SR. Beliau adalah tokoh perempuan dari Kecamatan Simeulue Timur 

sekaligus tercatat sebagai staf pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Simeulue. lbu SR dengan tegas mengemukakan bahwa tidak ada masalah 

dengan kepemimpinan perempuan, berikut pemyataannya: 

"Tidak ada masalah dengan kepemimpinan perempuan, banyak 
fakta yang membuktikan bahwa perempuan itu berhasil di bidang 
pemerintahan. Sejauh yang bersangkutan tidak keluar dari norma 
agama, adat, dan budaya. Juga terutama tidak meninggalkan 
kewajibannya sebagai seorang ibu dan seorang istri." (Wawancara, 
31 Maret 2015) 

Sejalan dengan pendapat lbu SR di atas, basil wawancara dengan 

Ibu WD yang merupakan salah satu pejabat perempuan di lingkungan 

pemerintahan Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa tidak ada kendala 

bagi perempuan berkompetensi untuk menjadi pemimpin di Kabupaten 

Simeulue. Berikut pemyataan beliau: 

"Di kabupaten kita dibuka peluang yang cukup besar untuk 
kepemimpinan perempuan, asal mampu dan menguasai." 
(Wawancara, 2 April 2015) 
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Selanjutnya sebagai upaya menggali pemikiran/pendapat terkait 

kepemimpinan perempuan dari segi religi/agama, peneliti berupaya untuk 

mewawancarai tokoh-tokoh agama. Pada awalnya peneliti menghubungi 

Bapak AG yang merupakan tokoh agama dari Kecamatan Teupah Barat 

Kabupaten Simeulue dan sekaligus mantan Kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) kecamatan tersebut. 

Pada awalnya Bapak AG kurang berkenan untuk diwawancarai 

karena dikhawatirkan setiap jawaban yang beliau berikan akan 

bertentangan dengan konsep kepemimpinan yang dipahami oleh kalangan 

pemerintahan. Namun setelah peneliti menjelaskan tujuan dari wawancara 

dan penelitian ini, akhimya beliau bersedia menjawab beberapa pertanyaan 

yang peneliti ajukan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bapak AG sepakat dengan 

kepemimpinan perempuan hanya jika dalam kondisi darurat dan yang 

bersangkutan tidak melupakan tanggung jawabnya di rumah tangga, 

berikut pemyataan beliau: 

"Pada dasamya Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 34 telah 
menyebutkan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Dalam khutbah 
nikah, kewajiban suami memberikan nafkah berupa sandang, 
pangan, papan, rasa kasih sayang, dan lainnya. Nafkah lahir batin 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, bukan istrinya. 
Tentang karir, kita berikan nasihat sah-sah saja selagi bisa mengatur 
rumah tangga dan dalam kondisi darurat di mana kebutuhan 
ekonomi keluarga sangat mendesak. Tapi zaman sekarang ini sulit 
untuk kembali ke pemahaman sesungguhnya, yang penting jangan 
sampai karena karir, kasih sayang terhadap anak terlupakan, 
sehingga muncul istilah broken home." (Wawancara, 4 April 2015) 

Seteiah pertemuan dengan Bapak AG, peneiiti berupaya 

mewawancarai tokoh agama lainnya. Untuk itu peneliti menjumpai Bapak 
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AS yang merupakan salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Ulama 

(MPU) Kabupaten Simeulue dan sekaligus menjabat sebagai Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur. Beliau mengingatkan 

bahwa meskipun diperbolehkan namun tugas pokok perempuan adalah Thu 

Rumah Tangga, berikut pernyataannya: 

"Tidak masalah, laki-laki dan perempuan sama. Yang penting tidak 
mengabaikan tugas pokoknya sebagai ayah dan ibu rumah tangga. 
Saya setuju dengan kepemimpinan perempuan karena memimpin 
dan dipimpin, memilih dan dipilih adalah memang hak warga 
negara, kemudian dalam aturan negara dan agama tidak ada 
larangan, yang penting menjaga norma-norma yang telah 
disepakati." (Wawancara, 5 April 2015) 

Selanjutnya peneliti mewawancarai Thu HE yang merupakan tokoh 

perempuan di Kecamatan Simeulue Timur. Berbeda dengan pendapat 

tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya, beliau tidak setuju dengan 

kepemimpinan perempuan. Berikut pernyataannya: 

"Kepemimpinan perempuan terlihat tidak efisien karena tidak bisa 
memutuskan dalam menyelesaikan suatu masalah, sebab ada hal
hal yang tidak bisa diputuskan oleh perempuan." (Wawancara, 6 
April 2015) 

Sebagaimana Thu HE, Bapak MM yang peneliti wawancarai pada 

hari berikutnya juga kurang setuju dengan kepemimpinan perempuan. 

Beliau merupakan tokoh pemuda dari Kecamatan Simeulue Timur. Berikut 

pernyataannya: 

"Saya kurang setuju dengan kepemimpinan perempuan karena ada 
hai-hal yang tidak dapat diiaksanakan perempuan daiam waktu 
tertentu." (Wawancara, 8 April 2015) 

Sementara itu, Bapak MD yang merupakan tokoh masyarakat dari 

Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue sangat setuju dengan 

kepemimpinan perempuan, berikut pernyataan beliau: 
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"Saya sangat setuju dengan kepemimpinan perempuan karena kaum 
perempuan itu lebih mengedepankan kelembutan dan keramah
tamahan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Fakta pun 
menunjukkan bahwa sudah banyak perempuan sebagai Kepala 
Negara, Bupati, Camat, dan Lurah lebih pro aktif dalam 
pengambilan kebijakan." (Wawancara, 11 April 2015) 

Setelah selesai mewawancarai Bapak MD, peneliti menghubungi 

Bapak RI (melalui HP). Ketika dimintakan izin untuk melakukan 

wawancara, beliau menyampaikan pertemuan dapat dilakukan pada hari 

Senin 13 April 2015. Menurut beliau peran perempuan dalam pemerintahan 

cukup dominan, berikut pemyataannya" 

"Peran perempuan itu lebih dominan... oo... cukup dominan ... 
jangan lebih dominan. Peran perempuan yang menjabat ya ... cukup 
dominan." (Wawancara, 13 April 2015) 

Sementara itu, Bapak JW yang merupakan tokoh masyarakat 

Kecamatan Simeulue Barat berbeda pendapat dengan Bapak RI. Berikut 

pemyataan beliau: 

"Kepemimpinan perempuan masih belum maksimal sesuai dengan 
yang kita harapkan." (Wawancara, 15 April 2015) 

Dari basil wawancara selama penelitian dilakukan, peneliti 

menyimpulkan bahwa tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue 

tidak mempermasalahkan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, 

sejauh tidak melupakan kodrat kewanitaannya, yaitu mampu membagi 

waktu dengan baik antara tugasnya sebagai pejabat publik dan 

kewajibannya sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga. 
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b. Tanggapan tokoh masyarakat terhadap karakteristik dan gaya 

kepemimpinan perempuan. 

Selain pertanyaan tentang keterlibatan perempuan dalam 

pemerintahan di Kabupaten Simeulue, dalam wawancara dengan para 

tokoh masyarakat peneliti juga mengajukan pertanyaan tentang 

karakteristik dan gaya kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. 

1) Kepemimpinan perempuan lebih mengandalkan logika atau 

emosi/perasaan. 

Bapak RS menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan lebih 

mengandalkan kekeluargaan dibandingkan dengan kekuatan, berikut 

pemyataan beliau: 

"Biasanya kalau kaum ibu kebanyakan ia walaupun mampu 
berpikir dan sebagainya, kedekatan emosionalnya, perasaan dan 
sebagainya tidak bisa dipungkiri. Kekeluargaan dan sebagainya 
itu mengikut." (Wawancara, 25 Maret 2015) 

Senada dengan hal tersebut, Bapak JL mengatakan bahwa 

pem1mpm perempuan lebih mengandalkan kekeluargaan, berikut 

pemyataan singkat beliau: 

"Lebih menonjol kekeluargaan, kalau kekuatan kurang" 
(Wawancara, 26 Maret 2015). 

Dalam wawancara dengan lbu SR, beliau juga sepakat dengan 

Bapak JL bahwa pemimpin perempuan lebih mengandalkan 

kekeluargaan. Scbagaimana pemyataan beliau berikut ini: 

"Perempuan lebih mengandalkan kekeluargaan karena memang 
itu fitrahnya, karena dia mengedepankan perasaan." 
(W awancara, 31 Maret 2015) 

Ibu SM mengemukakan bahwa kepemimpinan perempuan lebih 

mengutamakan perasaan dari pada pikiran. Berikut penyataan beliau: 
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"Perasaan itu ada, pada saat ada suatu masalah mungkin ia bisa 
menimbang, karena dia lebih mengutamakan perasaan dari pada 
pikiran, tapi kalau laki-laki, dia lebih mengutamakan pikiran 
dari pada perasaan, yang penting perintahnya dilaksanakan. 
Tapi kalau perempuan, kalau pimpinan memang punya karakter 
yang kuat, dia melihat setiap sudut apa kelemahan dan 
kekurangan dari seorang bawahan dia." (Wawancara, 27 Maret 
2015) 

Seianjutnya seteiah mengatakan bahwa keduanya (iogika dan 

emosi/perasaan) sama-sama digunakan dalam kepemimpinan 

perempuan, Bapak AS memperjelas pendapatnya dengan ungkapan 

bahwa pendekatan emosional lebih diutamakan. Berikut pemyataan 

beliau: 

"Kedua-duanya lebih dominan, dan dalam pengambilan 
keputusan dan kebijakan lebih mengutamakan pendekatan 
emosional yang berpihak kepada kepentingan umum." 
(Wawancara, 5 April 2015) 

Melengkapi pemyataan-pemyataan informan lainnya, Bapak RI 

mengungkapkan bahwa kecenderungan perempuan dalam 

menggunakan perasaan merupakan kelebihan seorang pem1mpm 

perempuan, berikut pemyataan beliau: 

"Di daerah kita kan ... memang ... pendekatan melalui perasaan 
itu perlu ... karena kan saling mempunyai hubungan emosional. 
Jadi pemimpin perempuan pendekatannya melalui perasaan ... 
mengarahkan sesuatu lebih efektif." (Wawancara, 13 April 
2015) 

Selain Bapak RI, pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh 

lbu FZ. Berikut pemyataan beliau: 

"Lebih mengandalkan perasaan, dan memang itu diperlukan, 
inilah kelebihan perempuan." (Wawancara, 28 Maret 2015) 

Sementara itu Thu WD mengungkapkan pengalamannya sebagai 

pejabat eselon IV dengan pemyataan berikut ini: 
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"Lebih mengandalkan logika atau gabungan keduanya, tapi saya 
kurang biasa memakai perasaan." (Wawancara, 2 April 2015) 

Sebagaimana dengan pendapat Ibu WD, Ibu HE juga 

mempunyai pendapat yang sama, berikut pemyataan singkat beliau: 

"Pemimpin perempuan mengandalkan logika atau gabungan 
keduanya" (W awancara, 6 April 2015). 

Selanjutnya, terkait dengan penggunaan logika dan 

emosi/perasaan oleh pemimpin perempuan, Bapak MM menjelaskan 

dengan pemyataannya berikut ini: 

"Perempuan lebih mengandalkan logika dan emosi menurut 
situasi dan kondisi. Mereka dapat menempatkan saat di mana 
mengandalkan logika dan emosi." (Wawancara, 8 April 2015) 

2) Wibawa kepemimpinan perempuan. 

Terkait dengan kewibawaan pemimpin perempuan, Bapak JL 

berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan terlihat lebih 

berwibawa, berikut pemyataan beliau: 

"Memang kalau perempuan, dari segi wibawa lebih berwibawa 
perempuan, maksudnya kalau perempuan itu ada lemah 
lembutnya lah, tetapi kalau laki-laki kadang-kadang bisa 
berantam." (Wawancara, 26 Maret 2015) 

Senada dengan pendapat tersebut, Ibu SM mengemukakan 

bahwa pemimpin perempuan juga bisa berwibawa. Berikut pemyataan 

beliau: 

"Wibawa juga bisa. Banyak pemimpin (perempuan) yang 
wibawa, banyak kaum laki-laki yang tidak wibawa." 
(Wawancara, 27 Maret 2015) 

Selanjutnya Bapak AG juga berpendapat yang sama, yakni 

kepemimpinan perempuan lebih berwibawa. Berikut pemyataan beliau: 
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"Secara umum pemimpin perempuan lebih berwibawa 
dibanding pemimpin laki-laki, hal ini disebabkan oleh 
perempuan yang lebih banyak menggunakan perasaan dalam 
menjalankan kepemimpinannya." (Wawancara, 4 April 2015) 

Berikutnya pendapat serupa juga disampaikan Bapak AS, yaitu 

bahwa jika dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki, maka 

kepemimpinan perempuan dapat lebih berwibawa. Berikut pemyataan 

beliau: 

"Pemimpin perempuan bisa lebih berwibawa dibandingkan 
dengan pemimpin laki-laki, karena perempuan itu lebih 
bersikap keibuan." (Wawancara, 5 April 2015) 

Sementara itu pendapat berbeda dikemukakan oleh Bapak MD, 

Bapak RI, dan Ibu SR. Keduanya sependapat bahwa wibawa seorang 

pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Berikut pemyataan 

BapakMD: 

"Kewibawaan sebuah kepemimpinan tidak ditentukan olehjenis 
kelamin, namun tergantung sikap pemimpinnya." (Wawancara, 
11 April 2015) 

Dan berikut pemyataan yang dikemukakan Bapak RI: 

"Wibawa itu terbentuk dari sikap, bukan karena ia perempuan. 
Wibawa bukan dari diri, tapi dari sikap, mau dia perempuan, 
mau dia laki-laki." (Wawancara, 13 April 2015) 

Scrta berikut pemyataan fbu SR: 

"Pemimpin perempuan tidak bisa dikatakan lebih berwibawa 
dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Kewibawaan sangat 
tergantung dari sikap dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki 
orangnya." (Wawancara, 31Maret2015) 

Selain pendapat yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

perempuan bisa lebih berwibawa dibandingkan dengan kepemimpinan 

laki-laki, beberapa informan lainnya dengan tegas mengemukakan 

bahwa pemimpin laki-laki lebih berwibawa dibandingkan dengan 
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pemimpin perempuan. Di antara informan dimaksud adalah Bapak AH, 

berikut pernyataan beliau: 

"Tidak. Dalam memimpin, laki-laki tetap memiliki kewibawaan 
lebih dibandingkan dengan perempuan." (W awancara, 29 Maret 
2015) 

Dan juga pernyataan Thu HE: 

"Pada umumnya laki-laki lebih berwibawa dibandingkan 
perempuan. Agak sulit mencari pemimpin perempuan yang 
wibawanya lebih tinggi dari pemimpin laki-laki." (wawancara, 
6 April 2015) 

Serta pernyataan Bapak JW: 

"Tidak bisa. Secara kodrati, laki-laki lebih wibawa dari pada 
perempuan. Karena itu kepemimpinan laki-laki akan lebih 
berwibawa dibandingkan dengan kepemimpinan perempuan." 
(Wawancara, 15 April 2015) 

Sementara itu dengan sangat bijak Bapak MM mengemukakan 

pendapatnya berikut ini: 

"Kewibawaan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jenis 
kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan harus mampu 
menunjukkan kewibawaan tatkala ia sudah dipercayakan untuk 
memimpin." (Wawancara, 8 April 2015) 

3) Ketegasan kepemimpinan perempuan (dalam pengambilan keputusan). 

Terkait dengan ketegasan kepemimpinan perempuan (dalam 

pengambilan keputusan), Thu DH mengemukakan pendapatnya sebagai 

berikut: 

"Secara umum jika dibandingkan dengan perempuan, laki-laki 
memang lebih tegas dalam mengambil keputusan. Namun 
bukan berarti tidak ada perempuan yang bisa tegas. Selain itu, 
dalam ketegasan juga perlu unsur-unsur kelembutan." 
(Wawancara, 23 Maret 2015) 
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Selanjutnya Bapak RS mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

"Kalau ketegasan seperti itulah ... kalau misalnya perempuan ... 
kalau dibandingkan laki-laki mungkin ... enam puluh empat 
puluh... kalau ketegasan. Enam puluh laki-laki, empat puluh 
perempuan, karena pengaruhnya itu tadi (banyaknya 
pertimbangan dalam mengambil keputusan )." (Wawancara, 25 
Maret 2015) 

Senada dengan pendapat Bapak RS, Bapak AS juga berpendapat 

bahwa pemimpin laki-laki lebih tegas dari pada pemimpin perempuan. 

Berikut pemyataan beliau: 

"Dari sisi ketegasan, perempuan tidak lebih tegas. Penyebabnya 
adalah karena perempuan lebih mengedepankan perasaan dan 
banyak keraguan." (Wawancara, 5 April 2015) 

Seiain itu, beberapa informan iain juga sependapat bahwa 

kepemimpinan laki-laki lebih tegas dibandingkan dengan 

kepemimpinan perempuan. Di antaranya adalah pemyataan Bapak AH 

berikut ini" 

"Tidak diragukan lagi bahwa laki-laki lebih tegas dari pada 
perempuan. Hal ini juga berlaku dalam kepemimpinannya." 
(Wawancara, 29 Maret 2015) 

Dan juga pemyataan Ibu FZ: 

"Pemimpin laki-laki memang lebih tegas, namun perempuan 
juga ada kalanya tegas." (Wawancara, 28 Maret 2015) 

Selanjutnya Bapak JL mengemukakan bahwa faktor tingkat 

pendidikan menentukan ketegasan seorang pemimpin, berikut 

pemyataan beliau: 

"Kalau tegas menurut apanya, kadang-kadang ada yang tegas, 
kalau berpendidikan sudah jelas tegas, tergantung dari 
pribadinya. Kalau secara umum laki-laki lebih tegas dari 
perempuan, tapi faktomya menurut pendidikannya. Walaupun 
laki-laki kalau pendidikannya rendah, lebih tegas perempuan." 
(Wawancara, 26 Maret 2015) 
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Sementara itu beberapa informan yang peneliti wawancarai 

berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan lebih tegas 

dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki. Di antaranya adalah Thu 

WD, berikut pernyataan beliau: 

"Lebih tegas pemimpin perempuan. Kenapa ya, saya juga heran 
tuh. Karena ia banyak yang harus dikerjakan sehingga setiap 
pekerjaan hams selesai. Kalau terlalu banyak mikir, nggak 
selesai-selesai kerjaan. Karena ada peran ganda sehingga 
keputusan harus dibuat cepat." (Wawancara, 2 April 2015) 

Dan pernyataan Bapak JW: 

"Lebih tegas perempuan, tapi dalam memutuskan sesuatu masih 
memakai perasaan." (Wawancara, 15 April 2015) 

Serta pendapat Bapak MD: 

"Ketegasan dalam pengambilan keputusan tergantung kepada 
kepentingan, namun lebih tegas kaum perempuan dalam 
pengambilan keputusan." (Wawancara, 11 April 2015) 

Pendapat berbeda dilontarkan oleh Bapak RI, beliau 

berkeyakinan bahwa ketegasan seorang pemimpin sangat subyektif. 

Sebagaimana terungkap dari pernyataan beliau berikut: 

"Kita susah di sini... di daerah... di Simeulue, kita jadi 
subyektif... menurut saya nilai. Kalau kita di kota besar. .. yang 
memang socialita-nya itu kurang, itu bisa obyektif kita." 
(Wawancara, 25 Maret 2015) 

4) Kemampuan kepemimpinan perempuan dalam memotivasi bawahan 

untuk bekerja dalam mencapai tujuan bersama. 

Dalam hal memberikan motivasi kepada bawahan, Bapak RS 

mengemukakan bahwa pemimpin perempuan memiliki keunggulan 

tersendiri. Berikut pernyataan beliau: 

"Kalau memotivasi mungkin lebih menonjol perempuan karena 
biasa bahasa seorang ibu itu besar pengaruhnya. Kalau ibu 
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sudah ngomong yang lainnya luluh semua biasanya, walaupun 
karaktemya keras misalnya." (Wawancara, 25 Maret 2015) 

Seianjutnya fbu SM mengemukakan bahwa kemampuan 

memotivasi bawahan sangat tergantung dengan wibawa dan disiplin 

yang dimiliki seorang pemimpin, berikut pemyataan beliau: 

"Tergantung bawahan kita, artinya begini, meskipun dia 
seorang perempuan kalau dia punya ketegasan dan disiplin yang 
tinggi maka itu akan lebih baik bagi bawahannya termotivasi 
dalam bekerja. Karena apa, seorang perempuan biasanya lebih 
memahami lawan jenisnya. Artinya perasaan itu ada, pada saat 
ada suatu masalah dia mungkin bisa menimbang." (Wawancara, 
27 Maret 2015) 

Bapak RI berpendapat bahwa pendekatan seorang perempuan 

sangat bermanfaat dalam memotivasi bawahan, berikut pemyataan 

beliau: 

"Tergantung, secara global perempuan juga bisa memotivasi. 
Jika dilihat daerah kita, dengan pendekatan perempuan 
sepertinya lebih jalan." (Wawancara, 13 April 2015) 

Sama halnya dengan pendapat yang menyatakan bahwa 

kepemimpinan perempuan mampu memotivasi bawahan, beberapa 

informan lainnya juga berpendapat sama. Di antaranya adalah 

pemyataan Bapak AS berikut ini: 

"Itu tergantung orangnya dan rasa simpatik bawahan 
terhadapnya." (Wawancara, 5 April 2015) 

Dan pemyataan Bapak JW: 

"Kalau kemampuan memotivasi bawahan, itu tidak ditentukan 
oleh laki-laki atau perempuan, tapi tergantung dari kepribadian 
pemimpin tersebut." (Wawancara, 15 April 2015) 

Dan berikut pendapat ibu FZ: 

"Seorang perempuan itu dalam memimpin suatu pekerjaan tidak 
lupa selalu memberikan motivasi (dorongan) kepada 
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bawahannya agar suatu pekerjaan itu bisa sukses dan berhasil." 
(Wawancara, 28 Maret 2015) 

Serta pemyataan Ibu SR: 

"Dalam memotivasi bawahan, menurut saya pemimpin 
perempuan iebih mampu karena gaya komunikasi yang iuwes 
dan selalu berusaha memahami kondisi bawahannya." 
(Wawancara, 31Maret2015) 

Dan juga pendapat Bapak MM: 

"Ya, pemimpin perempuan sangat mampu memotivasi 
bawahan. Bahkan bisa melebihi kemampuan pemimpin laki
laki, karena sifat keibuan yang dimilikinya turut menghiasi 
bahasa-bahasa motivasi yang disampaikannya." (Wawancara, 8 
April 2015) 

Sementara itu beberapa informan lainnya yang peneliti mintai 

keterangan terkait dengan kemampuan kepemimpinan perempuan 

dalam memotivasi bawahan berpendapat bahwa pemimpin laki-laki 

lebih mampu memotivasi bawahan. Di antaranya adalah Bapak JL, 

berikut pemyataan beliau: 

"Kalau memotivasi lebih bisa laki-laki." (Wawancara, 26 Maret 
2015) 

Dan pendapat Bapak AH: 

"Belum tentu perempuan lebih mampu, laki-laki juga belum 
tentu maksimal. Hal ini sangat tergantung dengan gaya 
kepemimpinan yang diterapkan." (Wawancara, 29 Maret 2015) 

Dan pemyataan Ibu WD: 

"Aku pikir lebih mampu laki-laki, perempuan terlalu keras. Hal 
ini tergantung wibawa, kaiau wibawa nggak ada maka kurang."" 
(Wawancara, 2 April 2015) 

Serta pemyataan Ibu DH: 

"Menurut saya laki-laki lebih mampu menggugah bawahannya 
untuk bekerja datam menyeiesaikan pekerjaan. Mungkin 
ketegasan seorang pemimpin punya andil besar disini." 
(Wawancara, 23 Maret 2015) 
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5) Kestabilan emosi kepemimpinan perempuan. 

Terkait dengan kestabilan emosi seorang pemimpin perempuan, 

Thu DH mengemukakan pemyataan berikut ini: 

"Kalau dilihat dari sisi ini, pemimpin perempuan lebih stabil 
emosinya daripada pemimpin laki-laki. Dengan kata lain, 
perempuan lebih bisa menguasai diri." (Wawancara, 23 Maret 
2015) 

Demikianjuga Bapak RS, beliau menyebutkan bahwa dalam hal 

kestabilan emosi, perempuan lebih menonjol. Berikut pemyataannya: 

"Kalau tingkat emosi mungkin kaum ibu bisa jadi lebih 
menonjol." (Wawancara, 25 Maret 2015) 

Ibu FZ juga mempunyai pendapat yang serupa, yaitu sebagai berikut: 

"Dalam kepemimpinan seorang perempuan itu lebih memiliki 
keseimbangan emosi (perasaan), karena seorang perempuan itu 
masih menjaga perasaan dibanding laki-laki." (Wawancara, 28 
Maret 2015) 

Bapak AS menyoroti kodrat perempuan yang menurut beliau 

menjadikan perempuan lebih stabil emosinya dibanding laki-laki. 

Berikut pemyataan beliau: 

"Memang secara kodrati ya, tapi itu tergantung orangnya dalam 
menguasai sikap yang muncul dari dalam dirinya." 
(Wawancara, 5 April 2015) 

Ibu HE juga berpendapat bahwa pemimpin perempuan lebih 

stabil emosinya dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Berikut 

pemyataan beliau: 

"Meskipun kurang setuju dengan kepemimpinan perempuan, 
tetapi saya berpendapat bahwa jika dilihat dari kestabilan emosi, 
pemimpin perempuan memang lebih stabil dibandingkan 
dengan pemimpin laki-laki." (Wawancara, 6 April 2015) 

Demikian juga dengan Bapak MD, beliau berpendapat bahwa 

perempuan memiliki kestabilan emosi. Berikut pemyataan beliau: 
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"Perempuan lebih memiliki kestabilan emosi karena perempuan 
itu mencerminkan kewibawaan, naluri yang halus." 
(Wawancara, 11April2015) 

Selanjutnya Bapak JL mengemukakan bahwa perempuan tidak 

mudah emosi, berikut pernyataan beliau: 

"Kalau emosi memang perempuan jarang yang cepat emosi, 
cuman cepat tersinggung, karena perempuan kan lemah. 
Perempuan ini sedikit tersinggung terns iba." (Wawancara, 26 
Maret 2015) 

Bapak JW juga mengemukakan bahwa emos1 pemimpin 

perempuan lebih stabil dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. 

Berikut pernyataan beliau: 

"Benar, pada umumnya pemimpin perempuan lebih bisa 
mengendalikan emosi dan perasaannya daripada pemimpin laki
laki." (Wawancara, 15 April 2015) 

Bapak MM juga berpendapat bahwa pemimpin perempuan lebih 

memiliki kestabilan emosi dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. 

Berikut pemyataan beliau: 

"Berdasarkan pengalaman saya merasa pemimpin perempuan 
lebih stabil emosinya dibandingkan dengan pemimpin laki
laki." (Wawancara, 8 April 2015) 

Sementara itu Ibu SM berpendapat bahwa pemimpin perempuan 

kurang stabil emosinya, berikut pernyataan beliau: 

"Mungkin sebagian besar perempuan agak sedikit lemah, 
meskipun dalam teori sebenamya perempuan lebih stabil dari 
pada laki-laki." (Wawancara, 27 Maret 2015) 

Ibu SR juga menyatakan bahwa pemimpin perempuan tidak 

stabil emosinya. Berikut pernyataan beliau: 

"Sesuai kodratnya, perempuan memang tidak stabil emosinya. 
Keterlibatan perasaan yang berlebihan akan sangat 
mempengaruhi tingkat emosinya." (Wawancara, 31 Maret 
2015) 
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Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibu WD, bahwa 

seorang pemimpin laki-laki lebih stabil emosinya dibandingkan 

pemimpin perempuan. Berikut pemyataan beliau: 

"Kestabilan emosi pasti laki-laki lah. Perempuan yang pasti 
mudah terpancing." (Wawancara, 2 April 2015) 

Bapak AH juga mengemukakan bahwa emosi pemimpin laki-

laki lebih stabil dibandingkan dengan pemimpin perempuan. Berikut 

pemyataan beliau: 

"Saya lebih cenderung emosi laki-laki yang lebih stabil. Kalau 
perempuan sangat tidak stabil dan mudah sekali dipengaruhi 
oleh orang lain." (Wawancara, 23 Maret 2015) 

Selain itu Bapak RI berpendapat bahwa kestabilan emos1 

pemimpin perempuan sangat tergantung dengan kondisi perempuan itu 

sendiri, berikut pemyataan beliau: 

"Dari sisi mana kita tinjau, kalau bulanan mungkin pada saat 
datang bulan emosinya nggak stabil. Laki-laki kalau kondisi di 
rumah tidak bagus bisa tidak stabiljuga." (Wawancara, 13 April 
2015) 

6) Efektivitas kepemimpinan perempuan. 

Dalam hal efektivitas kepemimpinan perempuan, ibu DH 

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

"Menurut saya efektivitas pemimpin perempuan lebih tinggi 
dibandingkan dengan pemimpin laki-laki, penyebabnya adalah 
perempuan lebih hati-hati dan detail dalam bekerja." 
(Wawancara, 23 Maret 2015) 

Senada dengan pendapat ibu DH, Bapak JL juga 

mengemukakan bahwa kepemimpinan perempuan lebih ef ektif 

dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Berikut pemyataan beliau: 
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"Secara umum lebih maksimal perempuan, karena lebih hati
hati. Karena sudah terbiasa di rumah, perempuan ini kan ibu 
rumah tangga, mengurus di rumah tangga itu lebih ahli jadi 
semua pekerjaannya itu bisa fokus." (Wawancara, 26 Maret 
2015) 

Selanjutnya Thu FZ juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

"Dalam memimpin, setiap pemimpin harus maksimal dalam 
bekerja, baik laki-laki atau perempuan. Namun saya 
menemukan beberapa perempuan dalam memimpin lebih 
maksimal dibanding laki-laki." (Wawancara, 28 Maret 2015) 

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Bapak MD juga 

berpendapat bahwa perempuan lebih maksimal dalam menjalankan 

tugas-tugas kepemimpinan dibandingkan dengan laki-laki. Berikut 

pernyataan beliau: 

"Bukti menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih 
maksimal dan teliti, hati-hati dalam bekerja dibanding laki
laki." (Wawancara, 11April2015) 

Selanjutnya Bapak RS berpendapat bahwa pem1mpm 

perempuan akan efektif dalam memimpin selama ia mampu membagi 

waktu dengan baik. Berikut pemyataan beliau: 

"Menyangkut tentang efektif atau tidak, itu tinggal diatur saja 
waktunya. Kan begitu .... maksud dia menjaga ini pemerintahan, 
kemudian misalnya saya ibu rumah tangga dan lain sebagainya. 
Tinggal mengaturnya saja." (Wawancara, 25 Maret 2015) 

Sementara itu Bapak AH menyebutkan bahwa umumnya 

kepemimpinan laki-laki lebih efektif dibandingkan dengan 

kepemimpinan perempuan. Berikut pernyataan beliau: 

"Perempuan hanya cocok dan ditakdirkan untuk mengurus atau 
memimpin anak-anak di rumah. Jika memimpin sebuah 
organisasi publik, menurut saya akan menjadi tidak maksimal, 
karena bagaimana pun tidak akan fokus. Pemimpin laki-laki 
lebih baik dan lebih fokus dari pada pemimpin perempuan." 
(Wawancara, 29 Maret 2015) 

42262.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



80 

Senada dengan pendapat Bapak AH, Ibu SR Juga 

mengemukakan bahwa laki-laki lebih efektif dalam kepemimpinan, 

berikut pemyataan beliau: 

"Tidak. Menurut saya laki-laki tetap lebih efektif dalam 
memimpin. Kodratnya sebagai ibu rumah tangga tetap saja 
mempengaruhi efektivitas kepemimpinannya." (Wawancara, 31 
Maret 2015) 

Pendapat yang serupa juga disampaikan Bapak AG, berikut 

pernyataan beliau: 

"Tidak, karena secara kodrat ia tidak bisa menempatkan karir 
sebagai nomor satu." (Wawancara, 4 April 2015) 

Selanjutnya lbu HE mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

"Tidak, umumnya laki-laki lebih maksimal dalam 
melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.;; (Wawancara, 6 
April 2015) 

Bapak MM sependapat dengan lbu HE, merujuk ke 

pengalamannya, beliau menyampaikan pendapat sebagai berikut: 

"Kalau melihat merunut ke pengalaman, saya beranggapan 
bahwa perempuan sangat sulit mengembangkan 
kemampuannya dalam memimpin. Tapi kenapa ya .... mungkin 
perempuan mudah dipengaruhi lingkungan atau orang-orang di 
sekitamya kali ya." (Wawancara, 8 April 2015) 

Selanjutnya Bapak JW mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

"Saya rasa tidak, karena perempuan itu lebih memiliki perasaan 
yang halus." (Wawancara, 15 April 2015) 

Demikian juga dengan Bapak AS, beliau menyebutkan bahwa 

pemimpin perempuan tidak lebih maksimal dari pada pemimpin laki-

laki, berikut pemyataan beliau: 

"Tidak, itu tergantung orangnya. Memang perempuan kadang
kadang takut mengambil risiko sehingga dalam memimpin lebih 
berhati-hati, hal inilah yang menjadikan kepemimpinannya 
menjadi tidak maksimal." (Wawancara, 5 April 2015) 
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Pendapat serupa juga dikemukakan ibu WD, berikut pernyataan beliau: 

"Kalau lihat hasilnya yang pasti sesuai kemampuan orang. Tapi 
kayaknya lebih laki-laki karena emosinya lebih stabil. Aku akui 
kek gitu, walaupun aku mendukung perempuan untuk itu ya. 
Tapi kalau mayoritas ya kek itu, mayoritas ya. Nggak semua." 
(Wawancara, 2 April 2015) 

Bapak RI juga berpendapat bahwa laki-laki lebih maksimal 

dalam memimpin dari pada perempuan,berikut pernyataan beliau: 

"Secara umum tetap lebih maksimal laki-laki, Cuma tidak ada 
kata-kata wanita tidak bisa memimpin. Nggak bisa kita bawa ke 
sana". (Wawancara, 13 April 2015) 

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemimpin perempuan dalam pemerintahan di 

Kabupaten Simeulue 

a. Kendala internal. 

Terkait dengan kendala internal yang dihadapi perempuan dalam 

memimpin, Thu DH mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

"Terkadang kewajibannya sebagai ibu dan istri mengganggu 
kewajibannya sebagai seorang pemimpin, dimana urusannya di 
rumah bagaimana pun tidak boleh ia tinggalkan." (Wawancara, 23 
Maret 2015) 

Beliau juga menambahkan bahwa kodrat wanita adalah mutlak harus 

dipenuhi, berikut pernyataan beliau: 

"Melahirkan, mendidik anak, dan mengabdi kepada suami 
merupakan suatu keniscayaan. Ini tak bisa dipungkiri, karena ini 
kodrat. Apapun kesibukan seorang perempuan di luar rumah tidak 
boleh menafikan sifat kodratinya." (Wawancara, 23 Maret 2015) 

Sementara itu kondisi fisik perempuan yang lemah ( dibandingkan 

dengan laki-laki) dan sifatnya yang cenderung emosional, menurut Thu DH 

tidak menjadi penghambat seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. 

Berikut pernyataan beliau: 
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"Saya rasa fisik perempuan yang lemah (dibandingkan dengan laki
laki) tidak menghambat kepemimpinan perempuan, demikian juga 
halnya dengan sifat perempuan yang mengedepankan perasaan, 
justru ini menjadi nilai lebih karena ia akan lebih mampu merangkul 
bawahannya dibandingkan dengan pemimpin laki-laki." 
(Wawancara, 23 Maret 2015) 

Dan saat peneliti mengajukan pernyataan terkait kemungkinan gaya 

komunikasi pemimpin perempuan yang cenderung lembut akan 

menghambat kepemimpinannya, beliau mengemukakan pendapatnya 

dengan pemyataan berikut: 

"Ooo ... tidak, ini justru kelebihan kepemimpinan perempuan. Jika 
laki-laki terlihat kasar, perempuan justru sebaliknya, terlihat ayu ... 
lembut... dan bahkan terkadang feminim. Inilah senjata ampuhnya, 
ia akan lebih mampu menarik simpati bawahannya." (Wawancara, 
23 Maret 2015) 

Selanjutnya Bapak RS mengungkapkan bahwa pemimpin 

perempuan harus mampu mengatur waktu dengan baik, berikut pemyataan 

beliau: 

"Kalau dibilang menghambat memang ada juga ketika semuanya 
tidak bisa diatur dengan baik. Tapi ketika diatur dengan baik kenapa 
tidak seperti yang contoh tadi, dalam satu waktu dia bisa 
mengerjakan tiga atau empat pekerjaan dibanding dengan laki
laki." (Wawancara, 25 Maret 2015) 

Bapak RS juga berpendapat bahwa latar belakang pendidikan 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan kepemimpinan perempuan, 

berikut pemyataan beliau: 

"Cara berpikir dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. 
Kalau dia memahami obyektifitas, melihat memang dari 
kemampuannya dan lain sebagainya mungkin dia akan sejalan." 
(Wawancara, 25 Maret 2015) 

Beliau juga menambahkan bahwa gaya komunikasi pemimpin 

perempuan yang cenderung lembut belum tentu menghambat 

kepemimpinannya, sebagaimana pemyataan beliau berikut ini: 
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"Kalau gaya komunikasi itu tergantung kan, sejauh nggak dibuat
buat efektif. Tapi sejauh misalnya komunikasinya berlebihan 
misalnya kan seharusnya maknanya perintah bisa ajajadi lain kan." 
(Wawancara, 25 Maret 2015) 

Selanjutnya dalam wawancara dengan peneliti, Bapak JL 

mengemukakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh besar dalam 

kepemimpinan perempuan. Berikut pernyataan beliau: 

"Bisa juga menjadi faktor kendala tingkat pendidikan, memang 
yang pentingnya ini dari pendidikan. Kalau pendidikannya tinggi 
bisa dia apa ..... maksudnya bisa mengendalikan apa-apa .... baik dari 
dirinya maupun dari luar .... bisa .... Tapi kalau pendidikannya 
rendah itu agak apa juga. Dia pun kadang-kadang asal-asal saja." 
(Wawancara, 26 Maret 2015) 

Menurut Bapak JL, faktor kendala internal berikutnya adalah umur. 

Sebagaimana pendapat beliau berikut ini: 

"Kalau masih rendah umur pikirannya kan masih apa ini .... masih 
rendah juga kan, cara pikirnya. Kemudian kalau sudah lanjut 
umur ... artinya kadang-kadang tidak. .. apa namanya ..... terkontrol 
lagi apanya ini ... pikiran-pikirannya ini." (Wawancara, 26 Maret 
2015) 

Selanjutnya Bapak JL menambahkan bahwa kecenderungan 

menggunakan perasaan dan gaya komunikasi pemimpin perempuan juga 

berpotensi menjadi kendala yang datang dari diri pemimpin perempuan itu 

sendiri. Berikut pernyataan beliau: 

"Bisa juga itu ... menghambat misalnya kalau perempuan yang jadi 
pemimpin karena perasaan... bisa juga menghambat, karena 
pengaruh perasaannya ini, penaruh pribadinya ini. Apalagi ada 
hubungan apa ... hubungan kekeluargaan, bisa lemah dia dalam 
menyelesaikan suatu urusan." (Wawancara, 26 Maret 2015) 

Dan pernyataan beliau berikut ini: 

"ltulah tergantung dari caranya ... dari cam memimpinnya kan, bisa 
juga menghambat... bisa juga tidak. Karena itu dari caranya, baik 
komunikasinya dengan bawahannya maupun komunikasi dengan 
atasannya ... seorang pemimpin ... jadi bisa menghambat bisa ndak." 
(Wawancara, 26 Maret 2015) 
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Menurut Ibu SM yang peneliti temui pada 27 Maret 2015, kendala 

internal utama yang dihadapi kepemimpinan perempuan adalah 

kemampuan mengelola waktu yang masih kurang serta karakter seorang 

pemimpin yang belum sepenuhnya dimiliki oleh perempuan itu sendiri. 

Berikut pemyataan beliau: 

"Tapi bagi perempuan pada level... maksudnya pemikiran 
perempuan pada umumnya perempuan bahwa perempuan itu tidak 
banyak waktu dia memang tidak banyak waktu untuk mengurus di 
luar dari pada rumah tangga. Pas ti dia... bukan tidak ban yak 
waktu ... gimana ya ... Pada kenyataannya agak sulit membagi waktu 
antara pckerjaan kantor dari pada pekerjaan rumah tangga ... 
pekerjaan rumah, agak sulit dia. Secara konsep (peran ganda) bisa 
( dilakoni)... tapi secara.... walaupun itu hanya. .. bisa dikatakan 
tidak semua. Tetapi pada umumnya orang pada berpikir seperti itu 
perempuan. Padahal semua itu baik perempuan ataupun laki, 
tergantung dari disiplin diri dia." (Wawancara, 27 Maret 2015) 

Dan pemyataan beliau berikut: 

"Pada saat dia mungkin ingin disiplin, karena begitu banyak 
lingkungan yang tidak mendukung untuk disiplin, karena tidak 
terbentuk karakter dia sendiri memang maka dia akan mengikut 
kepada yang tidak disiplin itu. Karena dia memang lemah 
karaktemya." (Wawancara, 27 Maret 2015) 

Terkait dengan kodrat perempuan sebagai ibu dan istri, menurut Ibu 

SM kuncinya adalah mengelola waktu dengan baik. Merujuk ke 

pengalaman beliau dalam mengatur waktu, berikut pemyataan Thu SM: 

"Kalau pribadi kakak nggak. Kenapa ... bagaimana cara kakak Ma
manage antara pekerjaan, rumah tangga, mengatur anak, mengatur 
rumah sehingga harus bersih ... ya kan .. ., karena kodratnya kakak 
perempuan memang sebagai ibu rumah tangga bagi anak-anak. 
(Tidak akan menjadi kendala) selama kita membagi waktu, 
terhadap rumah tangga ... kantor .... Meskipun secara tidak langsung 
pastilah ada satu yang memang menjadi nanti akan suatu 
kelemahan, tapi bagaimana kelemahan itu akan menjadi ... kekuatan 
bagi kita. Karena tidak ada kita lihat di dunia ini yang sempuma 
semua. Kita punjadi ibu rumah tangga sejati nggak bekerja pun ada 
juga kelemahannya ... betul..., betul kan ... ada kelemahannya juga ... 
Jadi tergantung kitanya." (Wawancara, 27 Maret 2015) 

42262.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42262.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



85 

Kendala internal berikutnya yang disorot Ibu SM dalam 

kepemimpinan perempuan adalah kurang terlibatnya perempuan dalam 

organisasi. Berikut pemyataan beliau: 

"Sebenarnya asumsi sekarang ini kenapa banyak tidak ada 
keterwakilan perempuan, karena itulah yang pertamanya tidak 
pernah ia bergabung di dalam organisasi-organisasi sehingga dia 
tidak nampak bahwa dia itu mampu, padahal dia mungkin mampu 
tapi terselubung sehingga masyarakat tidak terpikirkan bahwa dia 
itu mampu. Padahal ada yang mampu tapi tidak terekspose." 
(Wawancara, 27 Maret 2015) 

Sementara itu menurut lbu FZ kendala utama yang dihadapi 

seorang pemimpin perempuan adalah sulitnya membagi waktu. Berikut 

pernyataan beliau: 

"Apa ya .... tidak ada yang menonjol... tapi mungkin yang sering 
dialami perempuan, sulitnya membagi waktu antara kewajiban di 
tempat kerja dan kewajiban di rumah. Mengingat kewajiban 
sebagai seorang ibu dan istri juga tidaklah ringan." (Wawancara, 28 
Maret 2015) 

Dan selanjutnya Ibu FZ menambahkan bahwa tugas kodrati 

perempuan tidak menjadi kendala dalam kepemimpinan. Berikut 

pemyataan beliau" 

"Tidak bisa menjadi kendala... yang penting kodratnya jangan 
dilanggar. Maksud saya tugas di rumah seperti mendidik anak, 
mengurus rumah tangga, dan mengabdi kepada suami jangan 
ditinggal. Itulah tadi, kemampuan membagi waktu itu pen ting ... 
selama mampu mengelola waktu dengan baik, saya rasa perempuan 
la yak menjadi pemimpin." (Wawancara, 28 Maret 2015) 

Sementara itu Bapak AH berpendirian bahwa tugas kodrati 

perempuan menjadi kendala utama dalam kepemimpinan perempuan. 

Berikut pemyataan beliau: 

"Saya sangat yakin bahwa tugasnya melahirkan, mendidik anak, 
mengabdi ke suami dalam lainnya yang bersifat kodrat akan sangat 
mengganggu tugas kepemimpinan seorang perempuan. Ini mutlak, 
tidak ada yang bisa menafikan. Kalau fokus memimpin ... takutnya 
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rumah tangga terbengkalai .... karena itu sekali lagi .... saya kurang 
setuju dengan pemimpin perempuan." (Wawancara, 29 Maret 
2015) 

Selain itu, Bapak AH menambahkan bahwa lemahnya fisik dan 

gaya komunikasi perempuan yang lembut juga dapat menghambat tugas 

kepemimpinan. Berikut pemyataan beliau: 

"Tapi selain kodrat saya kira lemahnya fisik perempuan sedikit 
banyaknya akan menghambatnya dalam melaksanakan tugas 
kepemimpinannya. Demikian juga dengan gaya komunikasi yang 
lembut dan umumnya cenderung tidak bisa tegas." (Wawancara, 29 
Maret 2015) 

Senada dengan Bapak AH, Thu SR juga mengemukakan bahwa sifat 

kodrati dan lemahnya fisik perempuan dapat menjadi kendala dalam 

kepemimpinan perempuan. Berikut pemyataan beliau: 

"Kodratnya sebagai wanita .... inilah yang sangat mengkhawatirkan. 
Hal ini tentu akan menjadi kendala jika seorang perempuan menjadi 
pemimpin, karena tugas pemimpin itu berat. Apalagi perempuan 
kan fisiknya lemah, sementara ia hams mengimbangi cara kerja 
bawahannya yang mungkin ada yang laki-laki." (Wawancara, 31 
Maret 2015) 

Namun demikian, Thu SR tidak menganggap gaya komunikasi yang 

lembut sebagai kendala, sebagaimana pemyataan beliau berikut: 

"Gaya yang lembut tidak akan menghambat, justru inilah kelebihan 
perempuan. Dengan gayanya yang lemah lembut, ia dapat dengan 
mudah mengajak atau merangkul bawahannya untuk bekerja." 
(Wawancara, 31 Maret 2015) 

Menurut Ibu WD yang peneliti temui pada 2 April 2015 

mengungkapkan bahwa waktu yang tidak bisa sepenuhnya untuk bekerja 

menjadi kendala internal yang dihadapi kepemimpinan perempuan. Berikut 

pemyataan beliau: 

"Pasti kan waktu kan ... keterbatasan waktu ya kan kalau untuk yang 
itu. Kita bisa melakukan tapi karena kita terbagi ... jadi waktu kita 
tidak itu ... apa ... terbatas, tidak bisa full. Ya lah ... kadang kalau 
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misal untuk lembur-lembur perempuan itu mikirnya berapa kali, 
kalau saya ya." (Wawancara, 2 April 2015) 

Selain itu Thu WD juga berpendapat bahwa sifat emosional dan 

gaya komunikasi perempuan yang cenderung lembut juga bisa menjadi 

kendala dalam kepemimpinannya. Berikut pernyataan beliau: 

"Kalau aku berperasaan bisa menjadi kendala, kalau aku 
memimpin kadang malah kadang jadi nggak enak menyuruhnya 
kan ... saya kerjakan sendiri. Jadi kadang saya tipe bekerja sendiri. 
Kalau ke bawah ya ... tapi kalau rekan kerja bisa kerja sama." 
(Wawancara, 2 April 2015) 

Dan ketika peneliti menanyakan apakah gaya komunikasi yang 

lembut dari seorang perempuan bisa menjadi kendala dalam 

kepemimpinannya, dengan ringkas Ibu WD menjawab "Ya ... bagi saya 

ya." (Wawancara, 2 April 2015) 

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sifat kodrati seorang 

perempuan yang menjadi ibu dan istri di rumah tangga tidak menjadi 

kendala dalam kepemimpinan perempuan, sebagaimana pernyataan beliau 

berikut: 

"Kalau saya pribadi sudah mengatur-ngatur waktu ya ... misalnya 
pagi sampai sore sudah fokus ke pekerjaan, jadi fokus. Terns kalau 
malam sampai pagi lagi itu ... ya itu memang untuk rumah, jadi ... 
kalau saya ya... saya baginya kek gitu, jadi sudah terbagi." 
(Wawancara, 2 April 2015) 

Sementara itu menurut Bapak AS kendala internal yang dihadapi 

kepemimpinan perempuan adalah kurangnya rasa percaya perempuan 

dalam memimpin. Hal ini terungkap dari pemyataan beliau berikut: 

"Sebenamya di daerah kita sudah lumrah jika pemimpin itu laki
laki, hal ini menyebabkan kurangnya percaya diri perempuan jika 
menjadi pemimpin. Dan itulah kendalanya." (Wawancara, 5 April 
2015) 
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Selain itu sifat emosional perempuan yang mengedepankan 

perasaan dan sifat kodrati seorang perempuan juga bisa menjadi kendala 

dalam kepemimpinan perempuan. Berikut pemyataan beliau: 

"Ya ... cenderung mengedepankan perasaan akan menjadi masalah. 
Karena dalam kepemimpinan dibutuhkan ketegasan yang sesuai 
dengan aturan." (Wawancara, 5 April 2015) 

Dan pemyataan beliau: 

"Pada prinsipnya kewajiban melahirkan, mendidik anak, mengabdi 
kepada suami dan tugas-tugas kodrat lainnya memang jadi 
penghambat dalam kepemimpinan perempuan, maka suami istri 
harus musyawarah untuk melahirkan pertirnbangan yang matang. 
Dan suami istri saling memahami, saling memberikan dukungan 
dan sama-sama mencari solusi yang baik." (Wawancara, 5 April 
2015) 

Selanjutnya Bapak AS berpendapat bahwa lemahnya fisik 

perempuan dan gaya komunikasinya yang lembut tidak menjadi kendala 

dalam kepemimpinannya. Berikut pemyataan beliau: 

"Fisik ... tidak ... tidak jadi hambatan, karena dalam melaksanakan 
tugas kepemimpinan diutamakan kematangan pikiran, kharismatik 
dan ketegasan." (Wawancara, 5 April 2015) 

Dan pemyataan beliau: 

"Tidak ... saya rasa kelembutanjustru menjadi kelebihan perempuan 
yang tidak dimiliki laki-laki. Lagi puia hal itu memang sudah 
sifatnya demikian, yang perlu isi perintahnya tegas dan 
disampaikan dengan penuh wibawa." (Wawancara, 5 April 2015) 

Ibu HE mengemukakan bahwa kendala internal yang paling utama 

dalam kepemimpinan perempuan adalah sifat kodratinya, hal ini terlihat 

dari pemyataan beliau berikut: 

"Saya rasa setiap perempuan yang mampu mengatur waktu dengan 
baik, yaitu waktu untuk tugas-tugas di rumah tangga dan waktu 
untuk tugas-tugas kepemimpinan, layak menjadi pemimpin. 
Meskipun saya kurang setuju dengan kepemimpinan perempuan ... 
karena membagi waktu ini hanya mudah dalam ucapan, namun 
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sangat sulit dalam pelaksanaannya ... dan tentu saja masih banyak 
keterbatasan perempuan lainnya." (Wawancara, 6 April 2015) 

Di samping itu, kendala tambahan lain yang disebutkan oleh Ibu 

HE adalah lemahnya fisik dan sifat emosional seorang perempuan. Berikut 

pemyataan beliau: 

"Fisik perempuan yang lemah memang menjadi salah satu kendala. 
Meskipun tidak dominan sebagai kendala, namun ini merupakan 
salah satu kelemahan perempuan. Apa lagi dipadu dengan sifatnya 
yang suka sekali menggunakan perasaan dalam berbagai 
kesempatan, tentu sangat berpengaruh pada keberhasilan 
kepemimpinannya." (Wawancara, 6 April 2015) 

Sementara itu Ibu HE tidak setuju jika dikatakan bahwa gaya 

komunikasi yang lembut seorang perempuan menjadi salah satu kendala. 

Berikut pernyataan beliau: 

"Cara bicara yang lembut tidak masalah ... lni tidak mungkin jadi 
kendala. Justru setiap pemimpin baik laki-laki maupun perempuan 
harus belajar untuk lembut dan santai dalam memimpin agar 
bawahannya simpati kepadanya. Dalam konteks ini perempuan 
memiliki nilai lebih karena pada dasamya memang tidak kasar." 
(Wawancara, 6 April 2015) 

Selanjutnya Bapak MM menilai bahwa pemimpin perempuan pada 

umumnya tidak tepat waktu. Berikut pernyataan beliau: 

"Pengalaman saya, pemimpin perempuan paling sulit untuk tepat 
waktu. Mungkin karena banyaknya tugas mereka di luar 
kepemimpinannya ... jadi tidak fokus. Tapi kita kan tidak melihat 
ini, yang penting kan tugas kepemimpinannya terlaksana dengan 
baik atau tidak. Memang saya tidak bisa men-general-kan, tapi saya 
masih berpikir bahwa pemimpin perempuan itu sulit disiplin 
waktu." (Wawancara, 8 April 2015) 

Bapak MM juga menyampaikan bahwa fisik perempuan yang 

lemah dan sifat emosionalnya juga bisa menjadi kendala dalam 

kepemimpinan, berikut pernyataan beliau: 

"Saya rasa fisik perempuan yang lemah akan menjadi salah satu 
kendala dalam kepemimpinannya. Apa lagi kesehariannya yang 
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cenderung menggunakan perasaan, pengaruhnya akan sangat buruk 
pada keputusan-keputusan yang dibuat dalam kepemimpinannya" 
(Wawancara, 8 April 2015) 

Ketika peneliti menanyakan tentang kodrat perempuan sebagai ibu 

rumah tangga dan gaya komunikasinya yang lembut, apakah bisa menjadi 

hambatan baginya dalam memimpin, beliau memberi tanggapan sebagai 

berikut: 

"Kalau kodratnya sebagai ibu rumah tangga tidak bisa dinafikan, 
dan inilah faktor penyebab kenapa kepemimpinan perempuan 
masih terns diperbincangkan. Sa ya rasa .... sangat jelas bahwa hal 
ini akan menjadi salah satu kendala. Namun gaya komunikasi yang 
lembut tidak jadi masalah ... bahkan ... ban yak orang mungkin akan 
menyukainya." (Wawancara, 8 April 2015) 

Berbeda dengan informan-informan sebelumnya, hasil wawancara 

dengan Bapak MD menunjukkan bahwa beliau tidak melihat adanya 

kendala dari seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Berikut 

pernyataannya: 

"Menurut saya ... perempuan sekarang sudah sama dengan laki-
laki ... mereka ... punya kemampuan sebagaimana laki-laki. Sejauh 
mampu tidak ada yang menghambat perempuan untuk memimpin. 
Aturan tidak melarang, masyarakat bisa menerima. Perempuan 
sekarang banyak yang cerdas-cerdas." (Wawancara, 11 April 2015) 

Sementara itu Bapak RI berpendapat bahwa kodratnya sebagai 

perempuan dapat menjadi penghambat kepemimpinan perempuan, berikut 

pernyataan beliau: 

"Aspek psikologis, pada saat dia datang bulan ... itu kan internal 
dia ... dia mungkin agak labil.. emosi dia." (Wawancara, 13 April 
2015) 

Dan tingkat pendidikan tidak menjadi penghambat sebagaimana 

pernyataan beliau berikut: 

"Tingkat pendidikan... kalau kepemimpinan ini... ya kan... dia 
bukan tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Kita ambil dulu standar 
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minimalnya... standar minimal jadi pimpinan itu misalnya S 1... 
nah... lebih kepada bagaimana cara dia menguasai ilmu dia... di 
tingkatan itu... dan dia aplikasikan pada pekerjaan dia. Itu 
pokoknya ... baik dia S2 ... S3 ... dia nggak menguasai atau dia 
menguasai tapi dia nggak bisa aplikasikan pada pekerjaan dia 
sehari-hari ... itu diajuga nggak bisa." (Wawancara, 13 April 2015) 

Kemudian Bapak JW berpendapat bahwa lemahnya fisik 

perempuan dan sifat emosionalnya akan menjadi kendala bagi 

kepemimpinan perempuan, berikut pemyataan beliau: 

"Itu sudah pasti ... pemimpin harus kuat... fisiknya, karena ia akan 
memimpin bawahan dalam bekerja ... tentu ... ia harus lebih kuat dari 
bawahannya. Inilah kendala pemimpin perempuan. Ditambahkan 
lagi perasaannya yang begitu dominan yang menyebabkan ... 
terganggunya kebebasan dia dalam membuat keputusan." 
(Wawancara, 15 April 2015) 

Sementara itu sifat kodrati perempuan dan gaya komunikasi yang 

lembut belum tentu akan menjadi kendala, berikut pemyataan Bapak JW: 

"Bel um ten tu ... tidak serta merta ... ini sangat tergantung dengan 
dorongan keluarga. Sama halnya dengan ... katanya ... perempuan itu 
tidak bisa tegas karena sifatnya yang lembut, itu juga tergantung ... 
maksudnya bagaimana cara dia menyampaikan perintah atau 
arahan." (Wawancara, 15 April 2015) 

b. Kendala eksternal. 

Terkait dengan kendala ekstemal yang dihadapi perempuan dalam 

memimpin, Thu DH mengemukakan pendapatnya sebagai berikut 

"Untuk kendala eksternal, faktor keluarga dan lingkungan kerja 
sepertinya bisa menjadi kendala. Maksudnya kurang dukungan dan 
pemahaman keluarga baik suami maupun anak-anak terhadap 
beratnya tugas-tugas kepemimpinan, dan juga lingkungan kerja 
yang tidak memiliki budaya disiplin. Hal inilah kendala yang 
mungkin dihadapi." (Wawancara, 23 Maret 2015) 

Selanjutnya Thu DH menambahkan bahwa kondisi masyarakat 

Simeulue tidak menjadi kendala, berikut pernyataan beliau: 
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"Kalau kondisi masyarakat tidak masalah. Masyarakat Simeulue 
sangat terbuka untuk pemimpin perempuan, bagi mereka. .. yang 
penting mampu melayani dengan baik, demikian juga dengan 
konsep agama yang mereka pahami... tidak menghambat." 
(Wawancara, 23 Maret 2015) 

Bapak RS yang peneliti wawancarai pada 25 Maret 2015 

mengemukakan bahwa kendala ekstemal pertama adalah rumah tangga, 

berikut penuturan beliau: 

"Kalau pengaruhnya mungkin menyangkut tentang rumah tangga ... 
ada yang belum selesai ... ada konflik dan sebagainya, bisa jadi itu 
mungkin mempengaruhi tugasnya." (Wawancara, 25 Maret 2015) 

Bapak RS juga berpendapat bahwa konsep gender di masyarakat 

juga bisa menj adi kendala, berikut pemyataan beliau: 

"Itu jelas ... jelas tu ... kalau konsep gender di masyarakat... kalau 
secara keseluruhan. .. itu memang kepemimpinan perempuan ini 
serba diragukan dia... serba mempengaruhi sehingga dia jarang 
muncul... ketika dia mampu jarang muncul, jelas tu. Artinya kalau 
masih banyak yang ada laki-laki yang berpotensi perempuan ... 
nggak ada ini ... nggak bisa dimunculkan. Itu jelas." (Wawancara, 
25 Maret 2015) 

Kemudian dari sisi budaya, sistem sosial dan agama, menurut 

Bapak RS juga dapat menjadi kendala, berikut penuturan beliau: 

"Jelas ... menghambat... kalau dari segi budaya ... karena gini ... kalau 
dari konteks keacehan... konteks keacehan itu kan dia lebih 
cenderung ke ... apa namanya ... ajaran-ajaran islam." (Wawancara, 
25 Maret 2015) 

Dan pemyataan beliau: 

"Kalau dari faktor agama jelas dibatasi ... itu merujuk ke Surah An-
Nisa Arrijalu Qawwamuuna 'alannisa .... " (Wawancara, 25 Maret 
2015) 

Bapak jL mengemukakan bahwa konsep gender bisa menjadi 

kendala bagi kepemimpinan perempuan, berikut penuturan beliau: 

"Kalau dalam masyarakat kita ... masyarakat kita ini kan ... memang 
ada ... ada itu konsep maksudnya ... kalau yang perempuan ini jadi 
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pemimpin ya kan ... jadi pemimpin ... kalau dalam daerah kita ini ... 
masih .. apa namanya ... kurang mengutamakan lah yang perempuan 
ini untuk tampil ke depan ... untuk jadi pemimpin. Secara adat... 
perempuan ini kurang ditampilkan untuk jadi pemimpin." 
(W awancara, 26 Maret 2015) 

Kemudian faktor agama, kodrat perempuan dan budaya, menurut 

Bapak JL juga bisa menghambat kepemimpinan perempuan, berikut 

penuturan beliau: 

"Kalau menurut... secara agama ... secara agama kan ... itu bisa juga 
menghambat... misalnya ... bisa terlantar tu gas pokoknya di rumah 
tangga sebagai ibu rumah tangga... men gurus anak, men gurus 
snami ... karena kesibukan di dalam kepemimpinan masyarakat... 
bisa menghambat itu." (Wawancara, 26 Maret 2015) 

Dan pemyataan beliau: 

"Bisa juga itu... bis a juga... karena anggapan masyarakat yang 
perempuan ini kan ... kaum lemah. Jadi karena kaum lemah kadang 
bisa terpengaruh dari apa ini kan ... dari luar. Bisa juga berpengaruh 
ke situ ... misalnya seorang perempuan mencalonkan diri jadi 
bupati ... tanggap laki-laki ni ... ada juga yang ... ah perempuan ini 
nggak bisa memimpin kita. Kemudian apa lagi dikait dengan segi 
agama ... tidak mungkin kita dipimpin oleh perempuan. Jadi ada 
juga pengaruh dari masyarakat ini." (Wawancara, 26 Maret 2015) 

Sementara itu menurut Ibu SM, kendala yang dihadapi dalam 

kepemimpinan perempuan adalah regulasi terkait dengan keterlibatan 

perempuan yang belum memadai, sebagaimana pemyataan beliau berikut: 

"Namun kalau sudah ada aturan tentang keterwakilan perempuan ... 
harusnya itu menjadi wanti-wanti dalam pemilihan apapun ... tidak 
hanya di dalam lembaga DPR, tapi sampai ke pemilihan kades. 
Dalam pemilihan apapun, itu harusnya dibuat suatu wejangan ... 
suatu aturan sapai ke situ... minimal diingat-ingatkan supaya 
mereka ... siapa yang membawa ... siapa yang koordinator itulah ... 
koordinator pelaksanaan acara pemilihan itu... dia duluan 
mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan tiga puluh persen 
jadi silakan anda memilih dari bagi perempuan, diumurnkan dulu ... 
dikasih tahu <lulu, sehingga perempuan-perempuan ini ... dia ada 
yang berani ... ada yang tidak berani." (Wawancara, 27 Maret 2015) 
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Ibu SM mempertegas bahwa perempuan sangat mampu menjadi 

pemimpin, namun terkadang sulit membagi waktu karena lingkungan yang 

dihadapinya, berikut penuturan lugas beliau: 

"Kalau kita di Simeulue lebih banyak yang tidak bisa mengatur 
waktu, karena ... pertama faktomya kenapa masih ban yak yang tidak 
mengatur waktu tu yang pertama faktor lingkungan. Kemudian ... 
lingkungan itu baik lingkungan rumah maupun lingkungan 
pekerjaan, itu dua-dua tu. Kemudian longgarnya suatu aturan 
pekerjaan sehingga dia punya kesempatan untuk berbuat itu. 
Pekerjaan itu baik dia bekerja di swasta atau kerja di pemerintahan. 
Kalau kita bilang di pemerintahan nanti kesannya kontrak-kontrak 
dan yang pegawai ini kan ... kan kenyataannya kita sekarang ni di 
sini kita tidak pun ya disiplin. Sebenamya regulasi sudah ada ... 
tetapi implementasi dari pada regulasi itu. Kemudian ketegasan dari 
atasan itu tidak sampai ke situ dia menekan secara lisan. Karena kita 
nggak ada SOP kan." (Wawancara, 27 Maret 2015) 

Menurut Ibu FZ, kendala ekstemal yang dihadapi kepemimpinan 

perempuan adalah tidak dipahami sepenuhnya konsep gender oleh 

komponen masyarakat, berikut pemyataan beliau: 

"Kalau yang tidak mengerti atau memahami apa itu gender, bisa 
menjadi kendala dalam memimpin pekerjaan. Apa lagi jika ada 
yang memprovokasi, misalnya... ada pemyataan bahwa wanita 
tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki." (Wawancara, 28 
Maret 2015) 

Selanjutnya dengan mengutip hadits Nabi Muhammah SAW, Ibu 

FZ mempertegas bahwa faktor agama tidak menjadi kendala bagi 

kepemimpinan perempuan, berikut penuturan beliau: 

"Kalau ajaran agama tidak menjadi penghambat bagi 
kepemimpinan seorang perempuan, karena Rasul SAW bersabda 
bahwa ... ketahuilah, masing-masing kamu adalah pemimpin dan 
masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang 
kepemimpinannya .... " (Wawancara, 28 Maret 2015) 

Menurut Bapak AH, kendala ekstemal yang dihadapi 

kepemimpinan perempuan datang dari faktor budaya/adat-istiadat dan 

agama, berikut pemyataan beliau: 
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"Kalau kendala mungkin dari adat-istiadat... ini sangat menentukan, 
sama halnya dengan ajaran agama. Dari adat... yang lazim menjadi 
pemimpin adalah laki-laki, agama juga ... laki-laki adalah pemimpin 
perempuan." (Wawancara, 29 Maret 2015) 

Sementara Bapak AH berprinsip bahwa konsep gender tidak 

menjadi hambatan kepemimpinan perempuan, berikut penuturannya: 

"Saya rasa tidak. .. masalah gender ... saat ini sudah ada penyetaraan 
gender, hal ini sungguh booming... sehingga tidak perlu 
dikhawatirkan lagi." (Wawancara, 29 Maret 2015) 

Lain halnya dengan lbu SR, beliau berpendapat bahwa hanya 

konsep gender yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat dan akan 

menjadi kendala bagi kepemimpinan perempuan, sebagaimana penuturan 

beliau berikut: 

"Kalau kendala ekstemal ... sepertinya masyarakat Simeulue belum 
sepenuhnya memahami konsep gender yang memposisikan 
perempuan sejajar dengan laki-laki. Kita lihat aja pemimpin tingkat 
desa, yang saya tahu ... semua kepala desa dari laki-laki ... ini kan 
indikasinya. Kalau yang lain ... kayaknya nggak ada kendala tu." 
(Wawancara, 29 Maret 2015) 

Sementara itu lbu WD tidak menemukan masalah ekstemal dalam 

kepemimpinan perempuan di Kabupaten Simeulue, berikut pernyataan 

beliau: 

"Aku tiga kali kerja ... di Jakarta perusahaan swasta, trus di sini 
NGO sama di sini ... apa ... PNS, rata-rata banyak rekan kerja laki-
laki. Jadi nggak masalah ... kayak sekarang admin di sana semuanya 
laki-laki... kayaknya nggak masalah ya. Kayaknya kalau di 
lingkungan Simeulue nggak masalah deb." (Wawancara, 2 April 
2015) 

Berbeda dengan Bapak AS, beliau berpendapat bahwa keraguan 

masyarakat terhadap pemimpin perempuan menjadi kendala utama, 

demikian juga dengan pemahaman konsep gender dan ajaran agama, 

berikut pernyataan beliau: 
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"Kalau kendala ekstemal... saya rasa yang paling berat adalah 
kondisi masyarakat yang masih ragu dengan kemampuan 
perempuan dalam memimpin, sehingga kurang ada peluang di 
masyarakat. Padahal hak untuk bemegara dan beragama adalah 
sama ... antara laki-laki dan perempuan, tapi karena budaya sistem 
sosial... sehingga hak-hak perempuan itu sebagiannya hilang." 
(Wawancara, 5 April 2015) 

Dan juga penuturan beliau berikut ini: 

"Kalau dari sisi agama... ulama berbeda pendapat, namun di 
kalangan masyarakat tidak pemah mempermasalahkan... as al 
mampu silakan. Yang jangan beda agama dengan masyarakat... ini 
tidak boleh ... akan ada prasangka dan tidak akan ada kepercayaan." 
(Wawancara, 5 April 2015) 

Sementara itu Ibu HE berpendapat bahwa faktor keluarga 

merupakan kendala utama dalam kepemimpinan perempuan, berikut 

pemyataan beliau: 

"Saya berpikir kendalanya akan datang dari lingkungan terdekat 
perempuan ... keluarga. Dukungan suami penting ... jika ini tidak 
ada ... maka akan sulit pemimpin perempuan menjalankan tugas
tugas kepemimpinannya." (Wawancara, 6 April 2015) 

Ibu HE juga mengatakan bahwa budaya dan ajaran agama juga 

berpotensi menjadi kendala dalam kepemimpinan perempuan, berikut 

penuturan beliau: 

"Jika kita melihat lebihjauh ke dalam masyarakat, ada konsep yang 
berkembang bahwa pemimpin itu dari laki-laki, mungkin sudah 
membudaya kali ya... karena yang dilihat masyarakat lebih 
dominan pemimpin laki-laki di kampung-kampung ... atau bahkan 
ajaran agama yang mereka pahami. Ini semua berpotensi menjadi 
kendala." (Wawancara, 6 April 2015) 

Senada dengan pendapat Ibu HE, Bapak MM juga mengatakan 

bahwa keluarga, budaya dan ajaran agama merupakan hambatan utama 

dalam kepemimpinan perempuan, sebagaimana penuturan beliau berikut: 

"Kenda la ekstemal... apa ya ... saya rasa intervensi suami ya ... yang 
utama. Ini tak bisa dielak. .. suami kan pemimpin baginya, campur 
tangan suami dalam pembuatan keputusan nggak bisa 
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dihindarkan... lebih-lebih... keputusan-keputusan yang punya 
resiko. A bis tu ... masyarakat kita kan tidak terbiasa di pimp in oleh 
perempuan, kalau pemilihan langsung ... fakta memperlihatkan laki
laki lah yang terpilih." (Wawancara, 8 April 2015) 

Beliau juga menambahkan: 

"Selanjutnya... saya teringat... ada mubaligh kita yang 
menyampaikan bahwa ... perempuan itu wilayah pengabdiannya di 
rumah. lni pengaruh... karena masyarakat kita cukup religi dan 
dekat dengan agamanya ... ini akan berpengaruh." (Wawancara, 8 
April 2015) 

Sementara itu Bapak MD yang merupakan tokoh masyarakat 

Salang cukup yakin dengan pemimpin perempuan, beliau berpendapat 

bahwa tidak ada kendala dari luar dirinya yang menghambat perempuan 

untuk memimpin, berikut penuturannya: 

"Ooo ... tidak ... menurut saya tidak ada ... perempuan yang mampu 
silakan memimpin, dan ... asal mampu ya ... masyarakat kita tidak 
menentang kok. Nggak ada hambatan... silakan saja .... " 
(Wawancara, 11 April 2015) 

Ketika peneliti menyebutkan beberapa faktor yang berpotensi 

menjadi kendala, yaitu konsep gender, budaya, ajaran agama, dan sistem 

sosial, Bapak MD tetap bersikukuh bahwa hal ini tidak menjadi kendala. 

Selanjutnya ketika peneliti menanyakan tentang kendala ekstemal 

dalam kepemimpinan perempuan, Bapak RI mengemukakan pendapatnya 

sebagai berikut: 

"Keluarga ... lingkungan kerja ... misalnya gini ... ada penghambat 
misalnya. .. ya kan... karena dia perempuan... ya kan... untuk 
pendelegasian wewenang lebih ke laki-laki misalnya ... itu lebih ke 
kepercayaan. Tapi saya lihat di sini nggak masalah." (Wawancara, 
13 April 2015) 

Dan dalam menjawab pertanyaan terkait dengan potensi 

pemahaman konsep gender dalam masyarakat untuk menjadi kendala 
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dalam kepemimpinan perempuan, Bapak RI menjawab dengan pemyataan 

berikut: 

"Kita berada di daerah yang gender itu sudah dimaklumi ... sebelum 
gender itu di... di apa... digembar-gemborkan di dunia ini. Jadi 
kan ... perempuan dan laki ... belum pemah ada lihat di Aceh orang 
perempuan bawa kobelco. Artinya apa ... tidak tabu ... wanita itu 
harus mengikut. Itu di budaya tadi ... di kita di sini." (Wawancara, 
13 April 2015) 

Sementara itu Bapak JW berpendapat bahwa kendala ekstemal 

dalam kepemimpinan perempuan adalah budaya dan ajaran agama. Berikut 

pemyataan beliau: 

"ltu jelas budaya dan ajaran agama ... budaya kita di Sirneulue 
cukup dengan agama Islam. Dalam Islam disebutkan bahwa laki
laki pemirnpin dari perernpuan, sehingga budaya kita juga ikut 
begitu. Ini besar pengaruhnya ... tapi ... kalau rnarnpu ... kita lihat 
kan ... nggak rnasalah." (Wawancara, 15 April 2015) 

Selanjutnya ketika peneliti rnenanyakan terkait tidak adanya kepala 

desa dari perernpuan, beliau menjawab dengan pemyataan berikut: 

C. Pembahasan 

"ltu lebih ke .. perempuannya yang nggak PD ... rnerasa kalah dari 
laki-laki. Mernang perernpuan itu lemah fisiknya ... tapi kalau tidak 
adanya kepala desa yang perernpuan ... itu karena ... tidak ada atau 
kurang ada perempuan yang mau rnendaftar. Mungkin apa 
namanya ... ya .. itu ... sistern sosial yang rnemperlihatkan bahwa 
pernirnpin adalah laki-laki." (Wawancara, 15 April 2015) 

1. Tanggapan tokoh rnasyarakat terhadap kepernirnpinan perempuan dalam 

pernerintahan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umurnnya tokoh rnasyarakat 

di Kabupaten Simeulue sudah merasakan keterlibatan perempuan dalam proses 

pengambilan keputusan di pemerintah Kabupaten Simeulue. Saat ini tokoh 

rnasyarakat rnenilai positif terhadap keterlibatan perernpuan dalarn 
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pemerintahan dan dianggap sudah mewakili serta mampu menyuarakan 

aspirasi perempuan. 

Ditinjau dari komposisinya, memang diakui bahwajumlah pejabat laki-

laki masih terlihat dominan dibandingkan dengan pejabat perempuan, namun 

hal ini tidak serta merta dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa 

kesetaraan gender belum berlaku di Kabupaten Simeulue. Para tokoh 

masyarakat sependapat bahwa kesetaraan gender sudah dapat dirasakan dalam 

pemerintahan di Kabupaten Simeulue, indikasinya adalah tidak terlihat upaya 

sedikit pun yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghalangi karier 

pegawai perempuan, justru peluang yang sangat besar terbuka lebar bagi 

perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan di berbagai tingkatan eselon yang 

ada di pemerintahan daerah. Selain itu tokoh masyarakat di Kabupaten 

Simeulue juga menilai bahwa kelayakan seseorang untuk menjabat baik laki-

laki maupun perempuan sangat tergantung dengan kapasitas dan kompetensi 

yang dimilikinya. 

Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh Robbins ( dalam 

Faraz, 2013:1), yaitu sebagai berikut: 

1) Menyamakan antara laki-laki dan perempuan, cenderung 
mengabaikan perbedaan di antara keduanya. 

2) Bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki 
adalah bahwa perempuan mempunyai gaya kepemimpinan yang 
lebih demokratis, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan 
gaya yang bersifat directive (menekankan pada cara-cara yang 
bersifat perintah). 

Meskipun tidak menolak jika seorang perempuan mem1mpm satu 

lembaga pemerintah di Kabupaten Simeulue, namun para tokoh masyarakat di 

Kabupaten Simeulue mengikat perempuan dengan sifat kodrati, agama, dan 
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adat-istiadat. Maknanya adalah meskipun seorang perempuan menjadi 

pemimpin tertinggi pada satu lembaga pemerintah daerah, namun ia tidak 

diperbolebkan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan istri, yaitu 

melahirkan, mendidik mengurus anak, mengabdi kepada suami, dan fungsi

fungsi lainnya yang merupakan kodrat seorang perempuan. 

Di samping itu para tokoh masyarakat menyepakati bahwa dalam 

memimpin seorang perempuan lebih mengandalkan emosi (perasaannya), 

namun hal ini tidak secara langsung menyebabkan kepemimpinan perempuan 

lebih tidak berkualitas dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Sifat tegas, 

kewibawaan, dan maksimalnya fungsi kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh 

gaya komunikasi yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Jadi keberhasilan 

dalam memimpin sangat tergantung pada karakter dan pembawaan individu 

pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini kecenderungan pemimpin perempuan yang 

melibatkan emos1 (perasaan) dalam kepemimpinan justru menjadi 

kelebihannya dan sangat dibutuhkan oleh pemerintahan, dimana ia akan lebih 

mampu memahami kondisi psikologis bawahannya sehingga akan lebih mudah 

untuk diarahkan guna bekerja maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Fuller dkk. (dalam Ritzer, 2005:418) yaitu 

"Dalam mengatur negara masyarakat memerlukan nilai-nilai perempuan 

seperti kerja sama, pcrhatian dan penyelesaian konflik tanpa menggunakan 

kekerasan." 

Selanjutnya selama mampu mengelolanya dengan baik, kecenderungan 

melibatkan emosi (perasaan) ini menjadi nilai tambah kepemimpinan 

perempuan, dan di sinilah letak perbedaan dengan kepemimpinan laki-laki. Hal 

42262.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



101 

ini sesuai dengan perbedaan gaya kepemimpinan antara laki-laki dan 

perempuan yang dikemukakan oleh Faraz (2013:2), yaitu sebagai berikut: 

1) Perempuan cenderung lebih memiliki perilaku yang demokratis dan 
partisipatif, seperti hormat pada orang lain dan perhatian pada orang 
lain. Gaya seperti ini mengacu pada kepemimpinan interaktif, gaya 
seperti m1 memiliki unsur-unsur kepemimpinan yang 
transformasional, yakni yang inspirasional. 

2) Berbeda dengan laki-laki yang cenderung lebih mengarah pada 
perilaku yang directive (mendasarkan pada instruksi) dan assertive 
( cenderung agresif dan dogmatik), dan menggunakan otoritas yang 
biasanya ia miliki untuk melakukan "kontrol dan komando". 

Para tokoh masyarakat juga menilai bahwa sifat-sifat keibuan yang 

dimiliki pemimpin perempuan akan menjadikan hubungan pemimpin dan 

bawahannya terasa dekat sehingga potensi yang dimiliki oleh bawahannya 

dapat tergali dan diberdayakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Tannen (dalam Faraz, 2013:2), ia mengemukakan bahwa: 

Pemimpin yang menekankan pada hubungan dan keakraban yang 
cenderung dimiliki oleh perempuan, memungkinkan seorang pemimpin 
tersebut bersikap memberdayakan segenap anggotanya, serta 
menekankan struktur organis. Sedangkan pemimpin yang menekankan 
pada status dan kemandirian, yang cenderung dimiliki oleh laki-laki 
memungkinkan pemimpin tersebut mengadopsi struktur hirarkis, 
spesialisasi, dan perintah. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemimpin perempuan dalam pemerintahan di 

Kabupaten Simeulue 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat dua jenis 

kendala yang akan dihadapi perempuan jika menjadi seorang pemimpin, yaitu 

kendala internal dan eksternal. Kendala internal merupakan kendala yang 

muncul karena kondisi/sifat pribadi yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri, 

sementara kendala eksternal adalah kendala yang lahir dari luar pribadi 

perempuan yang mem1mpm. 
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Kendala internal yang teridentifikasi dari basil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) Tidak mampu membagi waktu 

Kemampuan mengelola waktu dengan baik merupakan 

faktor yang sangat penting yang harus dikuasai oleh perempuan, 

terutama bagi mereka yang menjadi pemimpin dalam 

pemerintahan. Bahkan menurut basil penelitian, informan yang 

pada awalnya bersikeras untuk tidak menyetujui kepemimpinan 

perempuan pun bisa luluh hatinya jika mengetahui bahwa 

perempuan yang menjadi pemimpin bisa dengan baik memajukan 

organisasi/lembaga yang ia p1mpm tanpa meninggalkan 

kewajibannya sebagai ibu dan istri, seperti mendidik dan mengurus 

anak, mengabdi kepada suami dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, kemampuan mengelola waktu dengan 

baik menjadi syarat utama bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi 

dalam pemerintahan. Jika hal ini tidak mampu dilakukan, maka 

kendala-kendala terkait dengan keluarga dan masyarakat nantinya 

bisa menjadi penyebab gagalnya organisasi/lembaga yang ta 

pimpin dalam mencapai tujuan bersama. 

2) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan perempuan menjadi syarat mutlak bagi 

perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Saat ini 

jabatan terendah (eselon IV) di lembaga pemerintah harus sudah 

memiliki ijazah sarjana (S 1 ). Meskipun tidak hanya berlaku bagi 
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perempuan, namun terkait dengan kepemimpinan perempuan dapat 

dikatakan bahwa perempuan yang tingkat pendidikannya belum 

mencapai strata-I, maka tidak bisa menjadi pemimpin. 

Selain itu jika seorang pemimpin perempuan dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi akan lebih mempertajam analisisnya 

terhadap setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat 

menghasilkan keputusan yang terbaik. 

3) Umur 

Setelah seorang perempuan menjadi pemimpin, faktor umur 

akan mempengaruhi cara ia melakukan analisis terhadap sebuah 

persoalan. Secara umum, semakin tua umur pemimpin perempuan, 

maka semakin bijak analisis yang ia lakukan sehingga berdampak 

pada keputusan yang dihasilkan. Faktor umur ini juga terkait 

langsung dengan kestabilan emosi seorang pemimpin perempuan. 

Semakin tua seorang pemimpin perempuan maka semakin tinggi 

tingkat kestabilan emosi yang ia dimiliki. 

4) Kurang percaya diri 

Rasa kurang percaya diri menjadi kendala yang cukup 

berpengaruh bagi pemimpin perempuan dalam membuat sebuah 

keputusan. Kurang percaya diri ini bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor, misalnya faktor umur, faktor tingkat pendidikan, persepsi 

masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, atau bahkan 

karena merasa ada yang lebih mampu dari pada dirinya. 
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5) Faktor fisik 

Secara fisik perempuan dilahirkan dengan kondisi fisik yang 

lebih lemah dari pada laki-laki. Hal ini pula yang menjadi pembatas 

ruang lingkup gerak pemimpin perempuan. Berkaitan dengan 

kondisi fisik perempuan tersebut, beberapa bagian dari 

pekerjaannya sebagai pemimpin, terutama pekerjaan-pekerjaan 

yang ekstrim tidak mampu ia lakukan. Sebagai contoh, seorang 

pemimpin yang saat-saat tertentu harus secara langsung melakukan 

pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Jika lokasi 

pekerjaan tersebut sulit terjangkau, misalnya di tengah hutan atau 

di atas gunung, maka ia harus mengirimkan orang lain untuk 

mewakilinya. 

Keterbatasan fisik perempuan ini juga terkait dengan kodrat 

kewanitaan yang ia miliki sebagai ibu dan istri. Sebagai contoh, 

dalam masa kehamilan dan saat melahirkan, seorang pemimpin 

perempuan tidak akan maksimal melaksanakan tugas 

kepemimpinannya. Hal ini karena tidak bisa terelakkan secara 

kodrat ia dituntut untuk lebih banyak beristirahat dari berbagai 

aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas yang terkait dengan 

kepemimpinannya. 

Selain kendala internal, dari basil penelitian juga teridentifikasi berapa 

kendala yang akan dihadapi oleh pemimpin perempuan dalam menjalankan 

tugas dan wewenangnya, yaitu sebagai berikut: 
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1) Faktor keluarga 

Secara kodrati peranan perempuan dalam keluarga sangatlah 

penting dan tidak bisa digantikan oleh siapa pun, termasuk oleh 

perempuan lain. Keberadaan perempuan sebagai seorang ibu dan 

istri dalam keluarga akan memberikan rasa nyaman bagi anggota 

keluarga dengan kualitas kenyamanan yang tidak bisa didapatkan 

dari pihak manapun yang lain, hal ini sangat disadari oleh suami 

selaku kepala rumah tangga. 

Secara alamiah, seorang suami tidak akan menghambat 

keberhasilan sang istri. Namun para informan juga menyadari 

bahwa setiap suami menjadikan kehadiran seorang istri dan ibu 

dalam rumah tangga sebagai harga mati dan tidak bisa ditawar. 

Sebagian perempuan yang menjadi pemimpin mampu meyakinkan 

suaminya bahwa ia akan bisa membagi waktu dengan baik sehingga 

tugasnya sebagai seorang ibu dan istri tidak akan ditelantarkannya. 

Dengan demikian ia mendapat dukungan penuh dari suami dalam 

melaksanakan tugas kepemimpinannya. 

Namun demikian, berbeda halnya dengan sebagian 

perempuan yang lain. Para pemimpin perempuan yang tidak bisa 

meyakinkan sang suami bahwa meskipun menjadi pemimpin 

perempuan ia akan tetap ada di tengah-tengah keluarga, sehingga 

fungsinya sebagai ibu dan istri tetap dapat dilaksanakannya dengan 

baik, maka dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin ia 

kehilangan dukungan dari suaminya. Tidak adanya dukungan dari 
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suami merupakan sebuah kendala yang akan mengganggu kualitas 

kepemimpinan seorang perempuan, atau bahkan menjadikannya 

tidak mampu membawa organisasi/lembaga yang ia pimpin untuk 

mencapai tujuan. 

2) Faktor lingkungan masyarakat 

Kondisi lingkungan masyarakat sangat menentukan 

keberhasilan kepemimpinan perempuan. Kondisi masyarakat yang 

dimaksud adalah pola pikir masyarakat terhadap kepemimpinan 

perempuan yang dibangun oleh tingkat pendidikan masyarakat, 

pemahaman konsep gender, budaya, dan adat-istiadat. 

Semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka 

semakin sulit masyarakat menerima keberadaan pemimpin 

perempuan. Selain itu pemahaman konsep gender, budaya dan adat

istiadat masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin 

dan perempuan sebagai pihak yang dipimpin dapat menjadi kendala 

yang cukup sulit untuk diterobos. Kondisi masyarakat seperti ini 

menjadikan pemimpin perempuan kehilangan kewibawaannya. 

Konsep gender, budaya, dan adat-istiadat masyarakat yang 

menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai 

pihak yang dipimpin tersebut sejalan dengan pendapat Simatupang 

(2009:14), yang mengungkapkan bahwa "Budaya patriarkhi di 

kalangan masyarakat masih mengakar dan mendominasi dalam 

kehidupan; bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, 

nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di perdesaan" 
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3) Faktor lingkungan kerja 

Sudah menjadi konsumsi publik bahwa meskipun tidak 

mustahil, namun budaya disiplin masih sulit ditemukan di lembaga-

lembaga pemerintahan. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi 

keberhasilan pemimpin perempuan dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya. Selain itu, lingkungan kerja yang kurang 

simpatik terhadap kepemimpinan perempuan juga merupakan 

kendala yang cukup sulit untuk dicarikan solusinya sehingga akan 

berdampak pada kinerja kepemimpinan. 

4) Faktor ajaran agama 

Menurut basil penelitian, faktor ajaran agama dapat menjadi 

kendala bagi kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. 

Konsep ajaran agama yang dipahami masyarakat menempatkan 

perempuan sebagai pihak yang dipimpin, sementara laki-laki 

merupakan pemimpin. Konsep ini disandarkan pada Al-Qur'an 

Surah An-Nisa ayat 34, yang artinya: 

"Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 
lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah 
memberikan nafkah dari harta mereka ..... " 

Selain itu, konsep ini juga didasarkan pada Hadits Riwayat 

Imam Bukhari dari Al-Hasan dari Abu Bakrah radiyallahu 'anhu, 

yang artinya: 

"Sungguh Allah telah memberi aku manfaat dengan satu 
kalimat yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam pada hari perang Jamal, setelah hampir saja aku 
bergabung dengan Ashabul Jamal dan berperang bersama 
mereka." Beliau (Abu Bakrah) berkata: "Tatkala sampai 
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(khabar) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bahwa penduduk Persia menobatkan putri Kisra sebagai ratu 
mereka, beliau bersabda: 'Tidak akan berbahagia/berjaya 
suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita 
(mengangkat wanita sebagai pemimpin)'". (H.R. Bukhari) 

5) Adanya tekanan dari pihak lain 

Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin perempuan 

cenderung melibatkan emosi (perasaan). Hal ini dapat menjadi 

kendala bagi perempuan dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya, terutama jika ada tekanan dari pihak lain. 

Tekanan dimaksud akan menyulitkan pemimpin perempuan dalam 

mengambil keputusan yang independen. 

Kendala-kendala tersebut di atas senada dengan uraian Ibrahim ( dalam 

Tan, 1991:16) tentang beberapa hambatan yang muncul dari kepemimpinan 

perempuan, yaitu sebagai berikut: 

1) Pertama, Hambatan fisik. Perempuan, katanya, di be bani tu gas 
"kontrak" untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. 
Keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk aktif terns 
menerus dalam berbagai bidang kehidupan. Bayangkan jika 
perempuan hams melahirkan sampai lebih selusin anak. Pastilah 
usia produktifnya habis dipakai untuk tugas-tugas reproduktif yang 
mulia itu. 

2) Kedua, Hambatan teologis. Untuk waktu yang lama, perempuan 
dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk lelaki. 
Termasuk mendampingi mereka, menghibumya, dan mengurus 
keperluannya. Perempuan, menurut cerita teologis seperti ini, 
diciptakan dari rusuk lelaki. Cerita ini telah jauh merasuk dalam 
benak banyak orang, dan secara psikologis menjadi salah satu 
faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran yang 
berarti. 

3) Ketiga, Hambatan sosial budaya. Terutama dalam bentuk 
stereotipikal. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk 
yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan. 
Sebaliknya, lelaki dinilai sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, 
mandiri, dan sebagainya. Pandangan ini menempatkan lelaki secara 
sosial-kultural lebih tinggi "derajatnya" dibanding perempuan. 
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4) Keernpat, Harnbatan sikap pandang. Harnbatan ini antara lain bisa 
dirnunculkan oleh pandangan dikotornistis antara tugas perernpuan 
dan lelaki. Perernpuan dinilai sebagai rnakhluk rurnah, sedangkan 
lelaki dilihat sebagai rnakhluk luar rurnah. Pandangan dikotornistis 
seperti ini bolehjadi telah rnernbuat perernpuan rnerasa risih keluar 
rurnah, dan visi bahwa tugas-tugas kerurnahtanggaan tidak layak 
digeluti lelaki. 

5) Kelirna, Harnbatan historis. Kurangnya narna perernpuan dalarn 
sejarah di rnasa lalu bisa dipakai rnernbenarkan ketidakrnarnpuan 
perernpuan untuk berkiprah seperti halnya lelaki. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Tanggapan tokoh masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam 

pemerintahan di Kabupaten Simeulue 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan pada bah IV, 

maka terkait dengan tanggapan tokoh masyarakat terhadap kepemimpinan 

perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Simeulue dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue memandang positif keterlibatan 

perempuan dalam pemerintahan. Perempuan dianggap sudah terwakili 

dalam pemerintahan daerah dan aspirasi kaum perempuan dapat 

tersampaikan dengan baik. 

b. Tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue berpendapat bahwa dalam 

pengisian jabatan pada berbagai tingkatan eselon, Pemerintah Kabupaten 

Simeulue tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sejauh 

mempunyai kapasitas dan kompetensi, kaum perempuan pun mempunyai 

peluang yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam 

pemerintahan, termasuk menjadi pem1mpm di lembaga-lembaga 

pemerintah. 

c. Tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue tidak merasa keberatan dengan 

adanya kepemimpinan perempuan. Meskipun demikian para tokoh 

masyarakat mengikat perempuan dengan sifat kodrati, agama, dan adat-
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istiadat. Maknanya adalah walaupun seorang perempuan telah menjadi 

pemimpin tertinggi pada satu lembaga pemerintah, namun ia tidak 

diperbolehkan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan istri, 

yaitu melahirkan, mendidik mengurus anak, mengabdi kepada suami, dan 

fungsi-fungsi lainnya yang merupakan kodrat seorang perempuan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemimpin perempuan dalam pemerintahan di 

Kabupaten Simeulue. 

Berdasarkan basil penelitian yang sudah dikemukakan pada bab IV, 

maka terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemimpin 

perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Simeulue dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Faktor internal yang dapat menjadi kendala bagi pemimpin perempuan 

dalam pemerintahan di Kabupaten Simeulue adalah ketidakmampuan 

mengatur waktu, tingkat pendidikan, kurang percaya diri, umur dan 

lemahnya fisik perempuan. 

b. Faktor ekstemal yang dapat menjadi kendala bagi pemimpin perempuan 

dalam pemerintahan di Kabupaten Simeulue adalah faktor keluarga, 

lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, ajaran agama, dan adanya 

tekanan dari pihak lain. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan pada bab IV, maka 

peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut: 
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1. Untuk pemerintah daerah 

Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu mempertahankan keterwakilan 

perempuan dalam pemerintahannya sehingga setiap kebijakan yang dibuat 

dapat memperhatikan aspirasi kaum perempuan. Selain itu, peningkatan 

kapasitas dan kompetensi kaum perempuan juga dapat diupayakan oleh 

pemerintah daerah dengan melaksanakan program-program pemberdayaan dan 

pengembangan kapasitas perempuan sehingga mereka lebih siap untuk terlibat 

dalam kepemimpinan di pemerintahan daerah dan berkiprah dalam 

pembangunan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga di tingkat desa. 

2. Untuk kaum perempuan 

Kesempatan dan peluang yang terbuka lebar untuk perempuan sebagai 

upaya mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam pemerintahan 

kiranya dapat ditanggapi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi 

perempuan itu sendiri. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ini dapat 

dilakukan dengan mengikuti pendidikan formal, pelatihan-pelatihan serta 

berbagai kegiatan sosial lainnya. 

3. Untuk masyarakat 

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat merupakan 

salah satu stakeholder yang sangat menentukan. Dalam hal ini diharapkan 

seluruh komponen masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap 

keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di Kabupaten Simeulue, 

termasuk dukungan kepada pemimpin perempuan yang mengisi jabatan di 

berbagai tingkatan eselon dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian 
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diharapkan aspirasi kaum perempuan dapat terakomodir dengan baik dan 

menjadi bagian dari program-program pembangunan yang dicanangkan. 
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LAMP IRAN 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

A. Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan di Kabupaten Simeulue 

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kepemimpinan perempuan dalam 
pemerintahan? 

2. Apakah Bapak/Ibu setuju perempuan memimpin satu lembaga pemerintahan? 

3. Kalau setuju, apa alasan Bapak/Ibu? 

4. Kalau tidak setuju, apa alasan Bapak/Ibu? 

5. Apakah menurut Bapak/Ibu kepemimpinan perempuan lebih mengandalkan 
logika atau emosi (perasaan)? 

6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kewibawaan kepemimpinan perempuan? 

7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketegasan kepemimpinan perempuan ( dalam 
pengambilan keputusan)? 

8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kemampuan kepemimpinan perempuan dalam 
memotivasi bawahan untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan bersama? 

9. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kestabilan emosi kepemimpinan perempuan? 

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana efektifitas kepemimpinan perempuan? 

B. Kendala-Kendala Dalam Mewujudkan Kepemimpinan Perempuan Dalam 
Pemerintahan di Kabupaten Simeulue 

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala internal yang dimiliki seorang perempuan 
sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya? 

2. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala ekstemal yang dihadapi seorang 
perempuan sehingga dapat menjadi kendala dalam melaksanakan tugas 
kepemimpinannya? 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah lemahnya fisik seorang perempuan ( dibandingkan 
laki-laki) dapat menjadi kendala dalam melaksanakan tugas kepemimpinan? 

4. Menurut Bapak/lbu apakah sifat emosional (mcngedepankan perasaan) 
seorang perempuan dapat menjadi kendala dalam melaksanakan tugas 
kepemimpinan? 

5. Menurut Bapak/Ibu apakah pemahaman konsep gender dalam masyarakat 
dapat menjadi kendala kepemimpinan perempuan? 

6. Menurut Bapak/Ibu apakah sifat kodrati seorang perempuan (mendidik anak, 
melahirkan, mengabdi kepada suami dan sebagainya) dapat menjadi kendala 
pelaksanaan tugas kepemimpinannya? 
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7. Menurut Bapak/Ibu apakah gaya komunikasi seorang perempuan yang 
cenderung lembut dapat menjadi kendala seorang pemimpin perempuan dalam 
mengarahkan/memberikan perintah kepada bawahannya? 

8. Menurut Bapak/lbu apakah faktor budaya dapat menjadi kendala bagi 
partisipasi perempuan dalam pemerintahan? 

9. Menurut Bapak/lbu apakah faktor ajaran agama dapat menjadi pengbambat 
bagi kepemimpinan perempuan? 

10. Menurut Bapak/lbu apakah faktor sistem sosial budaya dapat menurunkan rasa 
percaya diri perempuan dalam berpartisipasi dalam kepemimpinan? 
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Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara 

Wawancara dengan Bapak 
Rislan Syamsuddin, SHI 

Wawancara dengan 
Bapak Julian 

Wawancara dengan lbu 
Hasanah Erna, SHI 
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Wawancara dengan Bapak 
Aham, S.Pd. 

Wawancara dengan 
Ibu Widowati, SE 

Wawancara dengan Bapak 
Rinaldi lswan, ST, M.Sc. 
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Lampiran 3. Surat Permintaan Izin Penelitian 

........ ----_.., 
~ 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Norn or 
Lamp. 
Pcrihal 

Unit Program Belajar Jank Jauh ( UPBJJ-UT) Banda Aceh 
JI. PendidikanlBahagia. Punge Slang Cut, Banda Aceh 23234 

Telepon: 0651-44749, 44750, Faksimile: 0651-44757 
Laman · ut-bandaaceh@.ut.ac.id 

Permintaan lzin Penclitian 

Yth. Bupati Kahupaten Simeulue 

Kami informasikan bahwa mahasiswa kami : 

Sama 

Sil.I 

Program studi 

Ab mat 

: Yusmadi. S.Si 

. ~()l)()J3 J~S 

: !\fagister .-'1.dministrasi Publik I MAP) 

· Sinabang 

akan mclak,anai..an penelitian dabm rangka mcnvcksa1an studinya. 

Sehubungan dcngan itu. kami mohon dengan hormat l:lapak hcrkenan memberikan izin 

kepada mahasiswa tc~cbut untuk melaksanakan penclitian : 

lopik p<.:nclitian 

Tempat 

Waktu 

Kepemimpinan Percmpuan Dalam Pemerintahan di Kabupaten 

Simeulue 

Kabupatcn Simeuluc 

13 Maret s.d. ln 1\pril 2015 

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perh:1tian dan perkenan l:lapak. kami 

ucapkan terim• bsih. 

Band;1 i\c:eh. 18 ~!:ire! 21l I~ 

J!<epala. 

~ 
Drs. Fnang ~~~yal]'.L_M.r,J 
NIP !%3l!l~l l<J~i-iil.' 11~1.\ 
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Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian 

• 
. 

-

a. Dasar 

h. f\knimbang 

c. Mcngingat 

d. \lcmpcrhatikan 

PEMER!NTAH KABUPATEN SlMEULCE 
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK& PERLINDl!NGAN MASYARAKAT 

(BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS) 
TI.. Bono! Desa Air Dingin Telp. (0650) 8001029 Fax. (0650) 8001029 

S I N A B A N G Kode Po> 238'l1 

REKOMENDASl 
:\omor : 0701052:2015 

: Surat Kepala lJnit Pro!:=m Bclajar Jar.i.k Jauh Lni,cr>itas krbuka (l'Pl3JJ - U'I) 
Kcmcntcrim1 Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh /\:omor 
121:;_,.L.NJ l.2::!/LL:'1015 tangg.1! 18 :\-laret 2015 tentang Pcnnintaan lzin Pcnclitian. 
Bah"a untuk 1ertib admmistras1 dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan dilingl..ungan Pemerimahan Kabupatcn Simculuc pcrlu dikcluarkan 
Rekomcndasi Pcnclitian. 

: a. l'ndang- Undat\S Nomor \ \ faht1n 20% tentang Pemerintah Oaerah 
ti. Peraturan \1enteri Dalam 1'egcri Nomor 64 Tahun 2011 tcntang pcdoman pencrbiran 

Rckomcndas1 P••nclitian 
'· Qai1un Kahupaten Simeulue :-;,,,n<1f 8 Tahun ~007 Lcntang: Susunan Org.anisasi di 

Tata Kcrja L<·mbaga I d.nis 
Pcrrnintaru1 llin Pcnelitian Ybs. 

Dengan ini mcmbcrikan rd.omenda,i '° iLin untuk melakukan penelitian kepada 
Nama/NIM Yusmadi.S.Si/500013148 
Alamat 

Peke~jaan 

Program Studi 

Topik Penelitian 

Tern pat 

Lama Pcnclitian 

lan~al 

Pcnang:gung Jal\ ab 

Mak;ud Tujuan 

Sinabang Kahupaten Simeulue 

: Maha,iswa pada Lnit Program Jklajar Jarak Jauh L:ni•cr;ita;, Tcrbuka t LIP!3JJ - UT) 

Kementerian Pendidikan clan Kcbmla~aan Banda Acch 

· Magi~ter Administra'i Publik (M.API 

: Kepemimpinan Pcrcmpuan Dalam Pcmcrintahan Dacrah Kabupat.:n 'iimeulue. 

: Kahupatcn Simculue 

. 25 (dua pnluh lima) hari 

· 23 \laret s/d 16 April 2015 

: Ors. Enang: Rus~ana. M.Pd 

: l ntuk lzin Penelitian pada Sekretariat Daerah Kabupatcn Simculuc. 

!Jeng.an ketenruan seba!rni berikut 
I. l'enditian yang dilal..ukan harus scsuai dcngan Proposal pcnclitian atau ''"uai Jcngan Topi"' Pcnclitian 
"" Pcm:litian haru.s mentaati ketentuan pcramran pe-rundang - m1dongan. m::trma - nnnrn1. ad.at ist;adtH yan~ berlaku 

ditcmpat pcnclitian. 
3. l"i<lak melakul..an p.:n.:litian ~ang <lapat m~nimbulkan k.:rc>aha11 .Jala111 mas~ ara~at. disinteg.ra51 ba11,:sa a tau 

ketentuan NKRI 
4. Apabila masa bcrlaku rckom.:ndasi su<lah bcrakhir. s•:tlangkan pclal..sanaan penditian belum sclesai. maka dapat 

mengajukan surat perpanjangan dengan menyatakan lap<>ran ha-;il kegiatan pcnc\itian yang sudah dil?.kukan 
scbclumnya. 

5. Surat izin ini akan dicabut 1..embah da11 dinyatakan tidal.. bcrlaku lagi. apabila tem~ata pemegnni.- surat ini tidnk 
mentaatiimengindahkan ketcntuan - kctcntuan scpcrti tcrsehut diata'\ 

6. Sctclah scksai mcngadakan kcgiatan agar mcmbcrikan laporan /Jasil penclitian kepada Kepala fladan Kestran!lP<' I 

lembusan: 
I. Kepala Bak.,;bangpol dan Linma' Aceh di Banda Acch 
2. Bupati Simcu\ue di Sinabang 
3. '>ckrc!llris Daerah K.ahupaton Simculuc di Sinabang 

Dikduarl.an '-;inahang 

~d~Ja™al · 09 April 20 I~ 
~- Kepala Ba<.tan Kcshang{k1I dan Linma, {?) 

Kahupaten Simeuluc. 

~~-
'°10HD. ARJH. SH 

Pembina 
NIP. 19660210 19~'ll l 1 001 
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