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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan saling mempengaruhi antara

pemimpin dan pengikut ( bawahan ) dengan tujuan adanya perubahan nyata

yang mencerminkan tujuan bersama. Dalam hal ini seorang pemimpin harus

memiliki suatu program dan perilaku bersama-sama anggota kelompok

dengan menggunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan

mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik, mendorong, memotivasi, dan

mengkoordinasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena

itu,hal yang penting dalam sebuah kepemimpinan adalah adanya pengaruh

serta efektifnya kekuasaan dari seorang pemimpin sebagaimana yang

diungkapkan Locke dalam Sinambela (2006:103) bahwa kepemimpinan

adalah suatu titik sentral proses kegiatan suatu kelompok.

Kemampuan dalam memimpin antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda-

beda. Struktur sosial dalam masyarakat masih menjadikan  pemimpin laki-

laki lebih memegang peranan penting dalam sektor  pubik dibandingkan

dengan pemimpin perempuan. Pemimpin laki-laki sering dianggap

mempunyai status yang lebih tinggi dari perempuan. Eisenstein dalam Irianto

(2006:468) mengatakan bahwa mekanisme yang memihak kaum laki-laki
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(maskulin) telah menyatu dalam birokrasi. Dari perbedaan pandangan

tersebut terdapat perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang bekerja di

sektor publik khususnya.

Dalam sektor publik, jabatan yang dapat diduduki oleh perempuan masih

dirasa sangat sedikit. Seperti halnya kepemimpinan, budaya patriakhi di

Indonesia menyebabkan perempuan menjadi sulit untuk menjadi pemimpin

dan masih menjadi kontroversial. Patriaki adalah konsep bahwa laki-laki

memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat dalam

pemerintahan, militer, pendidikan, industri, dan lainnya. Contohnya, ketika

Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia

menggantikan K.H Abdurrahman Wahid, banyak elemen masyarakat

termasuk tokoh-tokoh agama di Indonesia yang memperdebatkan fenomena

kepemimpinan perempuan saat itu. Pencatatan sejarah pemimpin-pemimpin

perempuan belum bisa memberikan referensi untuk mengakui kemampuan

perempuan menjadi pemimpin terutama di suatu organisasi. Masih minimnya

ruang serta kesempatan yang dimiliki oleh perempuan untuk mencapai

puncak karirnya juga merupakan salah satu alasan bahwa pemimpin

perempuan belum bisa memberikan referensi yang dapat diakui

kemampuannya dalam memimpin. Berikut ini adalah tabel jumlah PNS

menurut jenis jabatan dan jenis kelamin di Indonesia.
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Tabel 1.1 Distribusi PNS Berdasarkan Kelompok Jenis Jabatan  dan Jenis
Kelamin

No. Jabatan PNS Pria Persen
( % )

Wanita Persen
( % )

1. Fungsional Umum 1.117.046 63,86 632.039 36,14
2. Fungsional

Tertentu
947.970 40,58 1.388.005 59,42

3. Struktural 195.592 70,42 82.153 29,58
4. Eselon I 529 79,91 133 20,09
5. Eselon II 11.209 84,96 1.985 0,15
6. Eselon III 49.080 79,40 12.730 20,60
7. Eselon IV 129.752 66,61 65.030 0,33
8. Eselon V 5.022 68,82 2.275 31,18

Jumah 2.260.608 51,82 2.102.197 48,18
Sumber : bkn.go.id ( Distribusi PNS berdasarkan Kelompok Jenis Jabatan & Jenis
Kelamin, Desember 2012).

Kemudian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011, peran perempuan

dalam pengambilan keputusan masih relatif kecil yaitu jika melihat

persentase pejabat struktural PNS yang dipilih menurut jenis kelamin

tampak bahwa laki- laki masih mendominasi jabatan struktural dengan

persentase sebesar 79,91 persen. Sementara persentase pejabat struktural

perempuan hanya sebesar 24,09 persen ( Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak ). Hal ini menunjukan bahwa peran

perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif kecil.

Oleh sebab itu perlu upaya serius untuk mendorong perempuan agar dapat

setara dengan laki-laki. Kenyataan hingga saat ini pemimpin perempuan di

Indonesia masih dianggap belum menunjukan referensi yang dapat diakui

kemampuannya terutama di sektor publik, padahal sebenarnya masing-

masing pemimpin baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai

kelebihan masing-masing dalam memimpin. Dalam Amandemen UUD

Pasal 28 D ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan
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persamaan kedudukan dalam hukum, pekerjaan dan memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian semakin

jelas posisi dan kedudukan wanita dilindungi oleh hukum positif

Indonesia.

Pemimpin yang ideal tidak hanya memenuhi kriteria popularitas dan

elektabilitas, tapi juga kapabilitas dan kepemimpinan yang kuat serta tegas

(strong leadership) serta ketulusan untuk mengabdi kepada bangsa dan

negara. Diantara sejumlah pemikiran mengenai konsep kepemimpinan

yang saat ini sedang banyak dibicarakan terdapat salah satu pemikiran

bahwa perempuan lebih cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan

transformasional yaitu gaya yang tujuan utamanya adalah untuk

memotivasi orang lain dengan mengubah kepentingan individu kepada

tujuan organisasi dengan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam

organisasi, memperkuat komunikasi dan menciptakan loyalitas,

meningkatkan apresiasi kepada setiap individu dan menyemangati orang

lain dengan antusiasme serta motivasi (Rosener dalam Silvestri 2003:106).

Perempuan mempunyai kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin.

Perempuan mampu, dan selayaknya patut diberi apresiasi. Seperti yang

dikemukakan oleh  Hijab dalam Hadiz (2004:405) yang menggunakan tiga

indikator untuk menjelaskan atau menilai seberapa besar kekuasaan yang

dimiliki perempuan. 1) partisipasi dalam proses demokrasi. 2) undang-

undang yang mengatur masalah status personal. 3) akses perempuan dalam

pendidikan dan gaji kerja. Dengan begitu semakin banyak perempuan
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yang terwakili dalam lembaga pemerintahan atau parlemen; semakin

(adanya) undang-undang yang memberi persamaan hak pada pencapaian

status personal tanpa membedakan jenis kelamin;semakin tinggi tingkat

pendidikan dan gaji kerja perempuan, maka semakin tinggi/besar pula

kekuasaan yang dimiliki.

Secara kuantitas masih sangat kecil jumlah perempuan yang masih

mendapatkan ruang dan kesempatan menduduki posisi strategis karena

untuk mencapai puncak karirnya masih berhadapan dengan dominasi laki-

laki. Grant dan Tancred dalam Irianto (2006:472) mengatakan karena

adanya dual structure unequal representation, yaitu representasi

perempuan yang timpang dalam struktur birokrasi , maka sebagian besar

perempuan ditempatkan pada tempat yang tidak mempunyai kekuasaan

(powerless positions).

Salah satu contoh organisasi di Indonesia yang berhasil mendudukkan

perempuan sebagai pemimpin adalah organisasi Kepolisian. Kepolisian

merupakan organisasi yang berstruktur semi militer dengan tugas utama

untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dengan slogan

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat polisi dituntut untuk

bisa dekat dengan masyarakat. Salah satu faktor agar tujuan tersebut dapat

tercapai, dipengaruhi oleh pemimpinnya. Struktur organisasi Kepolisian

yang semi militer, menyebabkan jumlah perempuan yang bisa menjadi

pemimpin masih sedikit. Selama ini perempuan masih dianggap tidak

mampu untuk menjadi pemimpin.
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Namun tidak demikian halnya dengan beberapa polisi wanita (Polwan) di

Polda Lampung. Dari jumlah polisi wanita (Polwan) yang telah memiliki

ruang jabatan, ada beberapa polisi wanita (Polwan) yang memiliki jabatan

dan  prestasi kerja yang menonjol diantara lainnya. Hal tersebut

menunjukan bahwa pemimpin perempuan memiliki kemampuan

memimpin yang baik diantara mayoritas pemimpin laki-laki di dalam

organisasi yang berstruktur semi militer dan identik dengan maskulin.

Yang pertama adalah seorang polisi wanita (Polwan) yang  berhasil

menduduki posisi sebagai Kabid Humas di Polda Lampung saat ini yaitu

AKBP. Dra. Hj. Sulistyaningsih. Berikut ini adalah daftar nama polisi

wanita (Polwan) yang menduduki jabatan strategis di Indonesia.

Tabel 1.2 Daftar Nama Polwan Yang Menduduki Jabatan Strategis

No. Nama Pangkat Jabatan

1. Ida Oetari Poernamasasi, S.Ap BRIGJEN
POL

Pati Bareskrim Polri
(Direktur PD BNN)

2. Basaria Panjaitan,S.H.,M.H BRIGJEN
POL

Widyaiswara Madya Sespim
Polri Lemdikpol

3. Soepartiwi, S.Pd.,M.si BRIGJEN
POL

Kadiklatsusjatrans Lemdikpol

4. Dra.Sri Handayani KOMBES
POL

Kasepolwan Lemdikpol

5. Siti Masitah Handayani KOMBES
POL

Kapusdik Intel Lemdikpol

6. Dra.Pudji Astuti,M.M KOMBES
POL

Dirbinmas Polda Jatim

7. Dra.Tri Isna Yulisati, M.M KOMBES
POL

Karosarpras Polda Kep.
Babel

8. Dra.Evie Suoth KOMBES
POL

Karorena Polda Gorontalo

9. Rhein Anggraini,S.E KOMBES
POL

Kabidkeu Polda Jabar

10. Dr.MS. Handayani, M.Si.,
DFM., APT

KOMBES
POL

Kalabforcab Surabaya
Puslabfor Bareskrim Polri

11. Dra.Tanti Septiyani AKBP Kapolres Wonogiri Polda
Jateng

12. Wiji Suwartini.,S.H.,S.E AKBP Kapolres Mojokerto Kota
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Polda Jatim
13. Henny Sorta Lubis, S.Sos AKBP Kapolres Sabang Polda Aceh
14. Dra.Ni Wayan Sri Yudayatni

W.,S.Ik
AKBP Kapolres Klungkung Polda

Bali
15. Esterlina Sroyer,Ba AKBP Kapolres Biak Numfor Polda

Papua
16. Dra.Henny Ja.Posumah,M.M AKBP Kapolres Minahasa Polda

Sulut
17. Josefien Marlien Tawas, S.H.,

M.H
AKBP Kapolres Tomohon Polda

Sulut
18. Endang Widowati,S.H AKBP Dirtahti Polda Jabar
19. Tri Ningsih AKBP Ka SPN Polda Maluku
20. Dra.Hj.Sulistyaningsih AKBP Kabidhumas Polda Lampung
21. Lisma Dunggio,Bsc AKBP Kabidhumas Polda Gorontalo
22. Dra.Kasiani AKBP Kabidkeu Polda Diy
23. Quintilani Mentang, S.H., M.H AKBP Kabidkum Polda Sulut
24. Drg.Agustini P.,Sp.perio AKBP Kabiddokkes Polda Banten
25. Komang Ayu Astini, S.E AKBP Kasetum Polda Bali

Sumber : Humas.polri.go.id ( Juli 2013)

Selain berhasil menduduki posisi sebagai salah satu pimpinan utama di

Polda lampung, beliau merupakan salah satu polisi wanita (Polwan) yang

memiliki kesempatan untuk menjalankan kepemimpinan dalam sektor

publik. Seperti yang dikatakan oleh de Beauvoir dalam Irianto (2006:466)

yaitu untuk menjadi manusia sempurna, menuju kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan, maka perempuan harus mempunyai akses di dunia publik.

Berdasarkan hasil pra riset dengan Kabid Humas Polda Lampung AKBP.

Dra. Hj. Sulistyaningsih pada tanggal 15 November 2013, sebelum

menjabat sebagai Kabid Humas Polda Lampung beliau sudah melakukan

promosi jabatan untuk menjadi seorang Kapolres, namun berdasarkan

promosi jabatan tersebut beliau di percaya dan diberi tanggung jawab oleh

atasannya untuk melaksanakan tugas sebagai Kabid Humas di Polda

Lampung. Berdasarkan hal tersebut menurut Morison dalam Irianto
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(2006:471)  menegaskan bahwa perhatian atasan merupakan salah satu

faktor penting untuk mendobrak glass ceiling bagi perempuan. Hierarki

wewenang ini menjadi peluang jika atasan yang laki-laki ataupun

perempuan memiliki perspektif gender. Hal ini menjadi bagian penting

untuk memajukan karir perempuan dalam birokrasi. Berdasarkan riwayat

jabatan beliau dan program unggulan yang dimiliki, Kabid Humas Polda

Lampung bersama 7 Polda di seluruh Indonesia lainnya terpilih menjadi

salah satu dari 31 Polda seluruh Indonesia yang ditunjuk oleh kedutaan

Amerika untuk mengikuti Pelatihan media dan polisi di kedutaan Amerika.

Kemudian yang kedua adalah salah satu polisi wanita (Polwan) yang saat

ini menduduki jabatan sebagai Kanitdikmas di Ditlantas Polda lampung

yaitu AKP.Entiyati . Selama masa jabatannya telah banyak pengalaman

yang beliau dapatkan dari berbagai kesempatan menduduki jabatan yang di

dapatkan. Riwayat Jabatan beliau antara lain adalah : 1) Pama Polda

Lampung, 2) Paur Jianma Ditlantas Polda Lampung, 3) Kanit Dikmas

Lantas Poltabes Bandar lampung, 4)Pamin Sat PJR Ditlantas polda

Lampung, 5) Panit II Dikmas Lantas Polda Lampung, 6) Kanitdikmas

Lantas Ditlantas Polda Lampung, 7) Kanit Dikyasa Polda Lampung, 8)

Kanitdikmas Lantas Ditlantas Polda Lampung.

Kemudian yang ketiga merupakan salah satu polisi wanita (Polwan) yang

bertugas sebagai Panit PJR Induk 01 yaitu Ipda. Rusnawati yang saat ini

menjadi satu- satunya opsnal di lapangan dari polisi wanita (Polwan) yang

membawahi 7 anggota dalam regunya di PJR Induk 01. Sebelum Menjadi
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Panit PJR Induk 01 seperti sekarang ini terdapat berbagai pengalaman

yang didapatkan beliau dalam bertugas dan salah satunya yaitu berkat

kemampuannya sebagai penembak jitu (sniper) dapat membawa beliau

menjadi anggota pengamanan Ring 1 Kepresidenan, semasa presiden

Soeharto dan bertanggung jawab mendampingi tamu VVIP

Negara,diantaranya saat APEC di Jakarta beliau bertanggung jawab

mendampingi istri orang nomor satu di Amerika Serikat yaitu Hillary

Clinton. (Sumber : Majalah Lantas Lampung Edisi 20 bulan September

2013).

Memperhatikan permasalahan di atas yaitu minimnya kesempatan bagi

para perempuan untuk mencapai puncak karirnya kemudian dengan

melihat beberapa prestasi kerja serta keberhasilan beberapa Polisi Wanita

(Polwan) di Polda Lampung menjadi seorang pemimpin perempuan

diantara jajaran pimpinan utama Polda Lampung yang didominasi laki-laki

serta melihat riwayat jabatannya maka peneliti tertarik untuk meneliti

tentang “ Kepemimpinan Perempuan di Polda Lampung “



10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah penelitian adalah:

1. Apakah faktor - faktor yang menentukan perempuan dapat menjadi

pemimpin di Polda Lampung ?

2. Apakah kepemimpinan perempuan di Polda Lampung menggunakan

gaya kepemimpinan transformasional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis apakah faktor - faktor yang

menentukan perempuan dapat menjadi pemimpin di Polda Lampung ;

2. Menganalisis apakah kepemimpinan perempuan di Polda Lampung

menggunakan gaya kepemimpinan transformasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi studi Ilmu

Administrasi Negara, khususnya mengenai mata kuliah

Kepemimpinan.
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2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang

terkait mengenai Kepemimpinan Perempuan di Polda Lampung.


