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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KAUM 
PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN 

Neuneung Ratna Hayati' 

Abstract 

Peran cUm status kaum perempuan saat ini mengalami perubahan paradigm yang dipacu 
oleh perkembangan masyarakat dan wilayah dilingkungannya. Kaum perempuan dlpacu 
untuk memiliki persyaratan yang lebih tinggi dalam menunJukkan kompetensmya dlbandm~ 
dengan kaum pria. Secara umum kompeten.si yang harus din:iliki berkaiumdenl,an kompetenSl 
teknik (pendidikan maupun pengalaman) serta non teknik (karaktenshk. pnbadl, ~enlaku 
kepemimpinan). Perubahan mindset kaum perempuan dalam pola kemandman yang dlhadapl,. 
mengharuskan kemauan dan kemampuan p~rempua.n untuk multitaskm~ '0n memlilki 
komitmen yang tinggi dalam pengembangan dm. Berpyak dan hallnt, penellhan 1111 dllakukan 
untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong kaum perempuan dalam mcwuJudkan 
eksistensi dan cita-cita dalam bekerja dan berkarya bagi kemajuan bangsa. 

Kata Kunci .' Kompetensi, Kepemimpinan. 

• Pendahuluan 

Peran dan status kaum perempuan saat ini mengalami perubahan para
digm yang dipacu oleh perkembangan masyarakat dan wilayah 
dilingkungannya. Frankel (2006) berpendapat, jika ada satu waktu dalam 
perjalanan sejarah di mana kepemimpinan perempuan. be~ar-benar 
diperlukan, maka sekaranglah saatnya. Karena, masa kepeffilmpman y~g 
bercorak perintah dan kendali pada masa sekarang semakm tldak blsa 
dipertahankan. Saat ini, dibutuhkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang 
banyak di antaranya kualitas-kualitas alamiah seorang perempuan. 

Perempuan dinilai memiliki kelebihan untuk menjadi pemimpin yang 
sukses dalam lingkungan atau suatu organisasi, yang diperoleh secara 
alarniah maupun yang terbentu dari pola asuh. Hasil riset Catalyst di Amenka 
dalam Frankel (2006) menyatakan bahwa walaupun pe:empuan merupakan 
46,4 % dari tenaga kerja, hanya ada 8 CEO perempuan di perusahaan kategon 
Fortune 500. Serta, hanya 5,2 % perempuan yang termasuk dalam jajaran ~ranl?i 
berpenghasilan tertinggi dan hanya 7,9 % yang menyandang Jabatan ter!:lnggt 
dalam perusahaan-perusahaan itu. Namun, isyara.t akan adanya perubahan 
positii ditunjukkan oleh penelitian Catalyst yang lam, yang mendapah bahwa 
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perusahaan dengan posisi manajemen senior sebagian besar dipegang oleh 
perempuan mempunyai laba atas ekuitas 35 % lebih tinggi, dan totallaba atas 
investasi pemegang saham 34 % lebih tinggi. 

Jika dibandingkan dengan di Indonesia, dari riset yang dilakukan SWA 
terhadap seluruh perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia dan 
yang masuk SWAI00, jumlah CEO perempuan ada 19 orang dari 398 CEO 
perusahaan publik atau 4,77%. Adapun persentase CEO perempuan di perusahaan 
publik yang masuk dalam SWAl00 hanya 2%. Dari jwn1ah direktur perusahaan 
publik yang mencapai 1.289 orang, persentase direktur perempuan hanya 12,02% 
atau 155 orang. Fenomena ini menggambarkan bahwa sebetulnya peluang yang 
dimiliki oleh kaum perempuan masih sangat terbuka, tetapi yang menjadi 
permasalahan adalah bagaimana peluang tersebut dimanfaatkan oleh kaum 
perempuan untuk menunjukkan eksistensinya. 

• Kepemimpinan 
Kepemimpinan mencakup berbagai pemahaman (1) karakter, perilaku, 

pengaruh, pol a interaksi, peran relasi dan pekerjaan pada suatu posisi, (2) 
kemampuan artikulasi visi, melekatkan nilai-nila dan menciptakan 
lingkungan agar sesuatu bisa dicapai dan diwujudkan, (3) satu bentuk yang 
diciptakan dari satu atau lebih tindakan yang terpirnpin dan (4) kemampuan 
mempengaruhi perilaku manusia untuk menyelesaikan suatu misi, dan (5) 
kemampuan mempengaruhi sekelompok orang bergerak mencapai tujuannya. 

Terdapat 3 (tiga) mitos yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan 
pemimpin, yaitu (1) Mitos the Birthright berpandangan bahwa pemimpin itu 
dilahirkan bukan dihasilkan (dididik), (2) Mitos the For All - Seasons 
berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin selamanya dia akan 
menjadi pemimpin yang berhasil dan (3) Mitos the Intensity berpandangan 
bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak karena pekerja 
itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. 
Mitos tersebut menimbulkan suatu pemikiran akan perubahan mindset 
terhadap kaum perempuan dalam pola kemanclirian yang dihadapi, sehingga 
mengharuskan adanya kemauan dan kemampuan perempuan untuk 
multitasking dan memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan cliri. 

Kaum perempuan cenderung menjadi pemimpin pada organisasi 
pe.rempuan dan sosial. Tetapi saat ini, di era 2000, terjadi telah perubahan 
yang menuntut kaum perempuan untuk perempuan dipacu untuk merniliki 
persyaratan yang lebih tinggi dalam menunjukkan kompetensinya dibanding 
dengan kaum pria. Secara umum kompetensi yang harus dirniliki berkaitan 
dengan kompetensi teknik (pendidikan maupun pengalaman) serta non teknik 
(karakteristik pribadi, perilaku kepemimpinan) . Hal ini pun dipacu dari sisi 
external opportunities yang banyak memberikan peluang agi kaum pe.rempuan 
yang memiliki kemampuan dan dapat memenuhi requirements dalam 
memimpin organisasi . 

Berbagai stereotype negatif muncul dalam proses kepemimpinan yang 
dilakukan oleh kaum perempuan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai 
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hambatan yang sulit untuk dihindari dan menjadi dilematis sehingga lambat 
laun dapat menghambat terhadap optimasi tingkat produktivitas kaum 
perempuan dalam organisasi . Latief (2004) mengatakan bahwa dalam 
menjalankan peran sebagai pemimpin, perempuan mempunyai karakteristik, 
yaitu percaya diri, disiplin, memimpin orang lain bukan menguasai orang 
lain, bersikap tegas, bekerja untuk kepentingan orang lain, kerja keras, 
berkompetensi diri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Karakteristik 
ini pun dikemukakan Cantor dan Bernay (1998) dalam Women in Power, 
yang mengatakan bahwa kepernimpinan perempuan sebagai perpaduan 
antara kompetensi diri, agresi kreatif, dan kekuasaan perempuan.mental 
(perempuan) yang bersangkutan. 

Anita Roddick dalam Helgesen (1990) mengambil contoh dari apa yang 
diungkapkan oleh Anita Roddick - as afounder of Body Shop- dalam Female advan
tage, women's ways ofleadership: "perempuan dalam mernirnpin tidak menghiraukan 
adanya jenjang hierarki, tetapi menganggap staf sebagai "ternan" yang dihargai" 
yang disebut Roddick feminine principles. Buku Women in Power: The Secret of 
Leadership menguraikan hasil survei yang dilakukan oleh Cantor dan Bemay 
(1992), bahwa para pemimpin perempuan yang sukses sangat "memahami" 
makna kekuasaan, mereka tidak hanya sekadar "mengetahui". Makna kekuasaan 
bagi pemimpin perempuan yang sukses itu adalah kemampuan untuk 
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menyelesaikan sesuatu; kesempatan untuk menghasikan sesuatu yang berarti 1. Peningkatan korr 
bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini haus dilihat bahwa kepemimpinan pengetahuan (kn 
akan berkaitan erat dengan kekuasaan. behavior). Hal ini 

yang dimiliki sec 
• Kompetensi Perempuan dalam Kepemimpinan 

Lyle M. Spencer, Jr. dan Signe M. Spencer menulis dalam bukunya Com
petence at Work, Models for Superior Performance (1993), kompetensi adalah 
karakteristik dasar dari seseorang yang biasanya terkait dengan kinerja efektif 
menurut criteria tertentu dan/ atau kinerja superior dalam sebuah pekerjaan 
atau situasi. Selanjutnya, Lyle dan Signe menjelaskan, karakteristik dasar 
tersebut mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, berlaku dalam 
berbagai situasi dan bertahan hingga batas waktu yang lama. Karakteristik 
kompetensi diuraikan kedalam 5 (lima) tire, yaitu motives, traits, self-concept, 
knowledge, and skill. Kenneth H. Pritchard, CCP., mendefinisikan kompetensi 
sebagai kombinasi pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), kebisaan (abili
ties), karakteristik personal (personal charaCteristics) dan faktor-faktor indi
vidual lainnya yang membedakan kinerja superior dari kinerja rata-rata pada 
situasi spesifik tertentu. 

2. 

apa yang telah c 
diri dalam menn 
komitrnen dalarr 
Keberanian untul 
berkompetisi dar 
menunjukkan be 
perilaku yang k 
Anggapan sepe! 
budaya dan adat 
seperti yang dise 
kreatif merupak 
berusaha keras; 
ambisi; mempun: 
pandangan orisi 
dan mampu mel 

CEO sebagai suatu level strategic leadership dalam organisasi memiliki 
peran berbeda dari kepemimpinan di tingkat operasional. Menurut 
pendekatan Development Dimensions International (perusahaan konsultan 
SDM yang berpusat di Pittsburg. AS), ada 9 peran yang perlu dijalankan oleh 
pemimpin strategis, yakni navigator (cepat dan jelas dalam menyikapi 
kompleksitas, isu-isu utama, permasalahan dan peluang yang membutuhkan 
tindakan), strategist (menyiapkan rencana. jangka panjang dan sejumlfu~ tar
get pencapaian agar selaras dengan visi organisasi); enterpreneur (mengenali 
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dan menggali peluang untuk menghasilkan prod uk, pelayanan, dan 
memasuki pasar yang baru), mobilizer (seeara poaktif membangun dan 
menyelaraskan antara pemangku kepentingan, kemampuan organisasi dan 
swnber daya untuk menyelesaikan segal a sesuatu dengan eepat dan meneapai 
berbagai tujuan); talent advocate (meneari, mengembangkan dan 
mempertahankan talenta, serta memastikan bahwa orang-orang dengan 
keahlian dan motivasi yang tepat dapat memenuhi kebutuhan bisnis pada 
tempat, posisi dan waktu yang tepat); captivator (membangun semangat dan 
komitmen terhadap tujuan yang sarna); global thinker (mengintegrasikan 
iruormasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan perspektif yang 
menyeluruh dan beragam untuk meningkatkan kinerja perusahaan), change driver 
(menciptakan lingkungan yang berubah, menjalankan perubahan termasuk yang 
radikal, dan membantu orang lain menerima ide-ide barn); enterprise guardian 
(memastikan meningkatnya nilai bagi pemegang saharn melalui pengambilan 
keputusan yang berani dan mendukung kepentingan seluruh organisasi). 
Kemampuan dalam mengintegrasikan 9 (Sembilan) peran inilah yang mampu 
mendorong kompetensi individu seseorang yang mengerucut ke arah pemenuhan 
kompetensi yang dibutuhkan organisasi (Swa : 2009). 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kepemimpinan Kaum 
Perempuan 
1. 	 Peningkatan kompetensi individu dengan kompetensi minimal meliputi 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan perilaku (attitude/ 
behavior). Hal in.i memiliki makna bahwa dengan peningkatan kompetensi 
yang dimiliki seeara terus-menerus - dalam arti tidak eepat puas dengan 
apa yang telah dieapai- maka perempuan akan memiliki rasa pereaya 
diri dalam mentransformasikan kepernimpinan yang dimiliki sehingga 
komitrnen dalam memajukap organisasi dapat diwujudkan. 

2. 	 Keberaruan untuk mengambil inisiatif, memimpin orang lain, berani untuk 
berkompetisi dan menyatakan sikap. Terdapat beberapa hasil survei yang 
menunjukkan bahwa beberapa sikap tersebut masih dianggap sebagai 
perilaku yang kurang pantas, apalagi jika dikaitkan dengan budaya 
Anggapan seperti ini masih berlaku terutama jika dikaitkan dengan 
budaya dan adat istiadat yang berlaku, seperti di Indonesia. Karen Homey 
seperti yang disebutkan oleh Yanti (2004) menggambarkan bahwa agresi 
kreatif merupakan "kemampuan untuk bekerja .. . mempunyai inisiatif; 
berusaha keras; menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas; mempunyai 
ambisi; mempunyai prinsip hidup; membela diri bila diserang; mempunyai 
pandangan orisinal dan mengemukakarmya; mempunyai tujuan hidup 
dan mampu membuat reneana berdasarkan tujuan tersebut". 

3. 	 Perempuan yang twnbuh menjadi pemimpin dipilih menjadi pemimpin 
bukan hanya karena kemampuarmya dalam memimpin atau melalui 
pembelajaran seeara teori semata, tetapi yang paling utama adalah berasal 
dari kemampuannya untuk berkembang dan maju minimal untuk dirinya 
sendiri dan bukan didasari oleh pembuktian untuk bisa berkinerja lebih 
baik dibandingkan kawn pria. 

4. 	 Kf'mauan untuk terus belajar menjadi seorang pemimpin tennasuk sifat 
mandiri. Hal in.i sangat diperlukan karena untuk menjadi pernimpin yang 

Kepemimpinan Berperspektif Gender dalam Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan - 217 



baik dan benar, terdapat suatu kondisi yang mengharuskan perempuan 
untuk mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. 

• 	 Kesimpulan 

Kaum perempuan harus terus berupaya dalam mewujudkan eksistensi 
dan cita-citanya dalam bekerja dan berkarya bagi kemajuan bangsa. Hal-hal 
yang harus dilakukan secara konsisten adalah : 
1. 	 Tetap bekerja secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang maksimal 

dengan salah satu indikatomya adalah mampu memberikan output yang 
minimal memenuhi target yang telah ditetapkan. 

2. 	 Dalam menjalankan proses kepemimpinarmya, kaum perempuan harus 
berusaha untuk melakukan pendekatan yang professional serta membuat 
nyaman lingkungarmya - terutama tidak membuat kaum pria merasa 
terintimidasi. 

3. 	 Melakukan pekerjaan yang selarna ini dianggap sui it atau bahkan tidak 
popular untuk dilakukan oleh perempuan, sehingga ketika kaum 
perempuan dapat menyelesaikannya, maka lingkungan bekerja dapat 
memberikan apresiasi yang lebih tinggi. 

4. 	 Konsisten memegang kejujuran, integritas, dan motivasi yang tinggi dalam 
menunjukkan eksistensinya . 

5. 	 Mengubah paradigm terkait dengan bidang pekerjaan untuk kaum 
perempuan dengan memasuki bidang yang selama ini dianggap tidak 
cocok untuk digeluti oleh kaum perempuan. 

6. 	 Memiliki komitment yang tinggi untuk maju yang ditunjukkan dengan 
usaha yang secara konsisten terus dilakukan sehingga kompetensi dan 
potensi yang dirniliki terus dapat berkembang dan menjadi sosok yang 
dewas a, mandiri dan tangguh. 

7. 	 Tidak menunjukkan sikap pantang menyerah termasuk meminta 
keistimewaan dalam proses kepemimpinan yang dijalani. Hal in i 
ditunjukkan dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan 
semua keputusan yang diambil termasuk dalam resiko yang dihadapi. 

8. 	 Tetap mencari titik keseirnbangan antara kehidupan pribadi dan sosial 
yang dihadapi. 
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