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Kepemimpinan Perempuan Munuju Kesetaraan 
Gender: Pembelajaran Perempuan Pemimpin 

Desa di Belu NTT

Silvia Fanggidae1

Abstrak

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang, baik secara 
global maupun nasional. Namun demikian, jumlah perempuan yang duduk 
di posisi pengambilan kebijakan publik masih sangat sedikit dibandingkan 
laki-laki, baik di sektor formal maupun informal. Demikian juga dampak 
pembangunan, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, masih timpang 
dirasakan oleh perempuan. Di Kabupaten Belu, jumlah perempuan yang 
duduk di posisi pengambilan kebijakan relatif lebih baik, dibanding 
kabupaten lain di Provinsi NTT. Sayangnya, hal itu belum mengubah 
ketimpangan dampak pembangunan bagi perempuan. 

Paper ini mempelajari latar belakang sumberdaya, kekuatan, dan tantangan 
empat orang pemimpin perempuan di komunitas pedesaan di Kabupaten 
Belu. Selain itu, paper ini juga akan melihat bagaimana kepemimpinan 
mereka berdampak pada kesetaraan gender di wilayahnya. Terungkap bahwa 
pemimpin perempuan, dengan latar belakang yang berbeda-beda, cenderung 
dapat memastikan program pembangunan menuju pada kesetaraan 
gender. Walaupun cakupan kegiatan dan program masih terbatas, serta 
belum didukung dengan pemahaman dan kapasitas yang cukup. Paper ini 
merekomendasikan kebijakan yang mendukung kepemimpinan perempuan 
dan peningkatan kapasitas perempuan untuk mencapai kesetaraan.

Kata Kunci: kepemimpinan, perempuan, kesetaraan gender, peningkatan 
kapasitas

1  Direktur Lingkar Belajar Komunitas Bervisi, Perkumpulan PIKUL.
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1. Pendahuluan

1.1. Pengantar

Berdasarkan data tahun 2013, terdapat 49,65% atau hampir separuh 
penduduk dunia maupun Indonesia adalah perempuan2. Sementara secara 
nasional, berdasarkan data 2012, persentase yang persis sama, 49,65% 
penduduk Indonesia adalah perempuan3. Tetapi jumlah yang banyak ini tidak 
sebanding dengan kondisi perempuan dalam pembangunan dan pengaruh 
pengambilan keputusan publik. Beberapa indikator pembangunan seperti 
angka buta huruf, angka kematian ibu dan partisipasi dalam pasar tenaga 
kerja menunjukan ketimpangan ini. Walau angka melek huruf pada orang 
dewasa mencapai 92%, tetapi 63% dari mereka yang masih buta huruf 
adalah perempuan. Angka kematian ibu juga masih tinggi, yakni 307 dari 
100.000 kelahiran hidup. Termasuk salah satu yang paling tinggi diantara 
Negara-negara ASEAN. Hanya 49% perempuan berpartisipasi di pasar 
tenaga kerja, dibandingkan dengan 80,2% laki-laki. 

Demikian juga posisi perempuan sebagai pengambil keputusan atau 
pemimpin. Di sektor layanan publik, jumlah perempuan mencapai 47,96% 
atau hampir setengah dari seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia. Tetapi 
pada jabatan struktural yang merupakan posisi pengambil keputusan seperti 
pada Eselon 2 dan Eselon 1, jumlah perempuan jauh lebih kecil daripada 
laki-laki. Perbandingan ini bisa dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

2 www.census.gov/population/international/data/worldpop/tool_population.php  
[Diakses 03 Januari 2014]

3 www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=40&notab=1 
[Diakses 03 Januari 2014]
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Tabel 1. Persentase Perempuan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural per 30 Juni 2013

Posisi/
Jabatan Jumlah Total Jumlah 

Perempuan % Perempuan

PNS se-
Indonesia 4.427.919 2.123.578 47,96%

PNS Eselon 4 
se-Indonesia 182.475 60.492 0,33%

PNS Eselon 3 
se-Indonesia 58.506 11.826 20,21%

PNS Eselon 2 
se-Indonesia 12.510 1.761 0,14%

PNS Eselon 1 
se-Indonesia 659 123 18,66%

Sumber: Badan Kepegawaian Nasional, 2013

Hal yang sama terjadi pada posisi-posisi pemimpin politik. Dari 33 
orang gubernur di Indonesia, hanya 1 orang gubernur perempuan. Dari 
497 kabupaten/kota, hanya 16 bupati/walikota perempuan atau 3,22%. 
Demikian juga dengan legislatif. Hanya ada 101 anggota DPR RI perempuan 
dari total 497 anggota DPR RI. Sedangkan untuk DPD, persentasenya lebih 
tinggi, yakni 28% perempuan. Tetapi, tentu saja, masih jauh dibawah laki-
laki4. Lengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

4 Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. 
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Tabel 2. Jumlah Pemimpin Politik Eksekutif dan 
Legislatif di Indonesia Tahun 2013

Posisi/Jabatan Jumlah Total Jumlah 
Perempuan % Perempuan

Gubernur se-
Indonesia 33 1 3,03%

Bupati/Walikota 
se-Indonesia 497 16 3,22%

Anggota DPR RI 560 101 18%
Anggota DPD RI 132 37 28%

Sumber: Badan Kepegawaian Nasional, 2013

1.2. Indikator pembangunan, kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan

Kondisi diatas bukan fenomena baru. Ketimpangan jumlah perempuan 
dan laki-laki dalam pembangunan dan kepemimpinan sudah menjadi 
kepedulian global. Tahun 1995, UNDP menerbitkan Human Development 
Report yang mengangkat tema gender dan memperkenalkan suatu indeks 
untuk mengukur pembangunan gender di suatu wilayah, yakni Gender 
Development Index/GDI (Indeks Pembangunan Gender/IPG). IPG merupakan 
indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama 
seperti Indeks Pembangunan Manusia/IPM dengan memperhatikan 
ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam 
dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, 
namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-
laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan 
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender 
terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG5. Diperkenalkan juga indeks 

5 Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah, Makalah Kebijakan. UNDP 2010
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yang bertujuan untuk mengukur peranan perempuan dalam bidang 
ekonomi dan pengambilan keputusan, yakni Gender Empowerment Measure/
GEM (Indeks Pemberdayaan Gender/IDG)6. IDG adalah salah satu ukuran 
tinggi rendahnya kepemimpinan perempuan di suatu wilayah, terutama 
di sektor formal. Seharusnya, bila IDG tinggi, maka sebagai dampak dari 
pemberdayaan perempuan, IPG pun tinggi dan makin mendekati atau 
menyamai IPM.

Sejak tahun 2004 sampai 2009, IPM, IPG Propinsi NTT dan Kabupaten 
terus mengalami peningkatan dan menurun di tahun 2010 dan 2011. 
Walaupun terus meningkat, tetapi kondisinya tetap timpang antara laki-laki 
dan perempuan. IPG yang masih selalu dibawah IPM menunjukkan hal 
ini.  IPM dan IPG Kabupaten Belu berada di rata-rata bawah dibandingkan 
kabupaten/kota lainnya. Di tahun 2011, IPM Kabupaten Belu menempati 
urutan ke 16 dari 21 kabupaten/kota dan IPG juga pada urutan 16. Tetapi 
uniknya, IDG Kabupaten Belu tahun yang sama menempati urutan pertama 
dibandingkan 20 kabupaten/kota lainnya7, dan selalu berada diatas rata-rata 
propinsi, seperti ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

6  Op.cit
7  Badan Pusat Statistik, 2012.
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Tabel 3. Perbandingan IPM, IPG, dan IDG 
Propinsi NTT dan Kabupaten Belu

Tahun
IPM IPG IDG

Prop NTT Kab Belu Prop NTT Kab Belu Prop NTT Kab Belu

2004 62.7 60.5 58.6 52.5 56.3 59.3

2005 63.6 61.2 59.6 54 57.3 64.3

2006 64.8 61.7 61.3 58.3 59 68.4

2007 65.36 62.82 63.1 58.9 61 68.6

2008 66.15 63.41 63.44 58.91 61.14 68.69

2009 66.6 63.91 63.74 59.11 61.94 68.71

2010 67.26 64.34 64.61 60.13 57.98 68.32

2011 67.75 64.75 65.33 60.62 58.9 68.21

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2012

Tabel di atas menunjukkan tingginya IDG Kabupaten Belu 
dibandingkan rata-rata di tingkat Provinsi NTT. Tingginya IDG seharusnya 
menunjukkan bahwa sudah terjadi proses pemberdayaan gender yang 
berdampak pada tingginya kepemimpinan perempuan di wilayah ini. Hal 
ini juga diperkuat temuan di lapangan bahwa di Kabupaten Belu terdapat 
29 kepala desa perempuan8. Selain itu, 7 dari 35 (±20%) anggota DPRD 
adalah perempuan, dibandingkan dengan fakta di level Provinsi (NTT) 
dimana anggota DPRD yang perempuan hanya ±7,27%. Lebih jauh lagi, 
di Kabupaten Belu juga terdapat 7 perempuan yang berhasil duduk di kursi 
Eselon II atau ±20% dari 35 pejabat Eselon II di wilayah ini9. Namun 
demikian, tingginya kepemimpinan perempuan di wilayah ini, dibandingkan 
dengan kabupaten lain di NTT, tidak kemudian berdampak positif terhadap 
pembangunan, terutama yang dinikmati oleh warga perempuan. Rendahnya 

8  Angka sebelum pemekaran Kabupaten Malaka.
9  Wawancara Kepala Bappeda Belu, 11 Desember 2013.
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IPM menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami diskriminasi dalam 
memperoleh manfaat pembangunan. 

1.3. Tujuan Policy Paper

Kondisi di Kabupaten Belu menarik untuk dipelajari dalam kerangka 
kepemimpinan perempuan. Di atas kertas, banyaknya pemimpin perempuan 
diharapkan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan yang sensitif 
terhadap kebutuhan-kebutuhkan praktis maupun strategis perempuan. Pada 
gilirannya, kesetaraan gender dapat dicapai atau minimal diperbaiki dari 
kondisi sebelumnya. Tetapi, indeks pembangunan dan indeks pembangunan 
manusia dan indeks pembangunan gender Kabupaten Belu menunjukkan hal 
sebaliknya. Tingginya pemberdayaan gender, termasuk jumlah pemimpin 
perempuan, tidak mempengaruhi secara positif indikator-indikator 
pencapaian pembangunan gender. Artinya, tingginya jumlah pemimpin 
perempuan di suatu wilayah, seperti Kabupaten Belu, tidak secara otomatis 
membuat perempuan lebih mendapatkan manfaat secara setara dengan laki-
laki.

Paper ini bermaksud mengupas tentang perempuan pemimpin di 
Kabupaten Belu. Latar belakang seperti apa yang memungkinkan mereka 
dapat menjadi pemimpin di wilayahnya. Apakah kapasitas dan sumberdaya 
sendiri atau merupakan perpanjangan tangan kekuasaan yang lain, terutama 
laki-laki? Apa saja yang dianggap sebagai kekuatan mereka sebagai pemimpin 
perempuan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan 
sensitif gender? Paper ini juga akan mempelajari tantangan yang secara khusus 
dihadapi oleh pemimpin perempuan. Tetapi paper ini tidak ditujukan untuk 
mengurai hubungan antara jumlah pemimpin perempuan dengan dampak 
pembangunan terhadap perempuan. Untuk tujuan itu, dibutuhkan suatu 
studi yang lebih mendalam dan komprehensif.

Selain itu, paper ini juga akan memberikan rekomendasi bagaimana 
kepemimpinan perempuan didorong dengan efektif untuk pembangunan 
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yang lebih setara. Hal ini akan penting bagi lembaga atau organisasi, baik 
pemerintah maupun non pemerintah, yang peduli pada kesetaraan gender. 
Belajar dari kasus di Belu, lembaga atau organisasi bisa memastikan dorongan 
terhadap kepemimpinan perempuan memang berujung pada kesetaraan 
gender. 

1.4. Konseptualisasi

Dari berbagai literatur, diperoleh berbagai penjelasan tentang 
kepemimpinan yang mirip satu sama lain. Pada intinya, kepemimpinan 
didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi dan mempengaruhi 
orang lain untuk mencapainya. Creyton (2002) menekankan ciri khusus 
untuk pemimpin di tingkat komunitas. Di tingkat komunitas, memiliki 
tujuan dan semangat untuk meraihnya memang penting, tetapi tidak kalah 
penting adalah bagaimana kemampuan untuk memenuhinya. Visi memang 
besar, inovatif dan menarik, tetapi apakah berdasar pada kenyataan dan bisa 
ditindaklanjuti.  Seorang pemimpin harus memahami dinamika kehidupan 
dalam komunitas, mampu memfasilitasi dialog, konsensus-konsensus, 
berjejaring dan mengedukasi komunitas dalam jalan yang rumit dan tidak 
jarang terjadi konflik-konflik dalam mencapai visi. Tanpa kemampuan ini, 
visi akan sulit dicapai dan visi yang tidak tercapai biasanya melemahkan 
komunitas.

Kesetaraan gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik semata, 
namun jauh lebih luas pengertiannya, yakni kesamaan kondisi bagi laki-laki 
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 
manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang kehidupan. 
Sementara itu, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil 
terhadap perempuan dan laki-laki sehingga dalam menjalankan kehidupan 
tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan 
terhadap perempuan dan laki-laki. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan 
Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan 
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dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan 
kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil 
dari pembangunan.

Division for the Advancement of Women dari PBB (2008) mendefinisikan 
kesetaraan gender sebagai berikut:

Gender equality refers to the goal of achieving equal rights, 
responsibilities and opportunities of women and men and boys and 
girls. Equality does not mean that women and men will become the 
same, but that their rights, responsibilities and opportunities will not 
depend on whether they are born male or female. Gender equality is 
not a women’s issue, but should concern and fully engage men as well 
as women. Equality between women and men is both a human right 
and a precondition for and indicator of sustainable, people-centred 
development. Achieving gender equality requires that the interests, 
needs, priorities and contributions of both women and men are taken 
into consideration, while fully recognizing the diversity of different 
groups of women and men.

Dengan menggunakan definisi pemimpin komunitas sebagaimana 
diuraikan Creyton (2002), penulis mencari rekomendasi dari berbagai 
stakeholders untuk mendapatkan sosok perempuan pemimpin yang sesuai 
untuk dipelajari. Stakeholders dimaksud berasal dari pemerintah setempat 
dan organisasi non pemerintah. Pemimpin yang direkomendasikan adalah 
yang dianggap telah melakukan aksi konkrit menuju pencapaian tujuan 
pembangunan masyarakat.

Sedangkan kesetaraan gender seperti diurai dalam kerangka diatas akan 
digunakan untuk membahas bagaimana pemimpin perempuan dalam paper 
ini berupaya mencapai kesetaraan gender. Teori disini akan dilengkapi dengan 
kerangka perubahan yang memungkinkan kesetaraan gender dipahami secara 
lebih konkrit. 
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1.5. Cakupan Penulisan

Paper ini didasarkan pada pembelajaran dari Kabupaten Belu, Propinsi 
NTT. Di Belu, ada 29 orang kepala desa perempuan, 20% anggota 
DPRD perempuan dan 7 orang pejabat eselon 2 perempuan. Tetapi paper 
ini dibatasi pada pembelajaran dari kepala desa perempuan dan ketua 
Kelompok Perempuan Pendorong Pembangunan Desa (KP3D)10. Sehingga, 
kepemimpinan perempuan dalam paper ini mengacu pada konteks 
pemimpin perempuan dalam komunitas desa, dan tidak merepresentasikan 
kondisi perempuan-perempuan pemimpin di struktur politik maupun 
birokrasi pemerintahan.

Paper ini menggali latar belakang pemimpin perempuan, kekuatan, 
tantangan serta dampaknya pada kesetaraan gender. Paper ini tidak akan 
membahas tentang perbedaan (kelebihan maupun kekurangan) pemimpin 
perempuan dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Kalaupun ada 
dipaparkan, hanya dalam rangka menjelaskan kekuatan-kekuatan pemimpin 
perempuan sebagaimana dipersepsikan oleh para perempuan itu sendiri. 

Pembahasan dalam paper ini akan dimulai dengan ringkasan profil 
para pemimpin perempuan yang menjadi narasumber paper ini. Setelah 
itu, akan diurai bagian sumberdaya dan latar belakang. Dibagian ini akan 
dijelaskan sumberdaya apa yang menyebabkan para perempuan ini dipilih 
sebagai pemimpin di desanya. Bagian berikut akan menjelaskan faktor-
faktor kekuatan mereka sebagai pemimpin, yang dihubungkan dengan 

10 Kelompok Perempuan Pelopor Pembangunan Desa adalah kelompok yang difasilitasi 
oleh UN Habitat dan CIS Timor (organisasi lokal di Timor Barat) dalam proyek 
CBSPI. Kelompok ini adalah gabungan dari kelompok-kelompok perempuan di desa 
yang dimaksudkan sebagai organisasi payung perempuan di desa. Dengan adanya 
KP3D ini,  khususnya di Desa Bauho, perempuan-perempuan terorganisir di desa 
memiliki wadah untuk berdialog tentang perkembangan pembangunan di desanya. 
Bukan hanya itu, mereka juga mengakumulasi kekuatan yang sudah terorganisir untuk 
memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka telah berhasil mengadvokasi dinas-dinas 
terkait untuk memenuhi kebutuhan modal untuk usaha produktif perempuan di desanya 
dan membentuk koperasi perempuan. 
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beberapa literatur yang membahas tentang karakter pemimpin perempuan. 
Faktor kekuatan akan diikuti dengan faktor tantangan dan akhirnya paper 
ini menganalisa bagaimana kepemimpinan perempuan terkait dengan 
perubahan menuju kesetaraan gender. 

Di bagian terakhir, akan dipaparkan kesimpulan serta rekomendasi bagi 
para pembuat kebijakan di berbagai tingkat. Bukan saja untuk pemerintahan, 
tetapi juga organisasi-organisasi non pemerintah.

2. Perempuan Pemimpin di Desa: sumberdaya, 
kekuatan, dan tantangan

2.1. Ringkasan Informasi Karakter Narasumber

Paper ini mempelajari 4 orang pemimpin perempuan dari 4 desa di 
Belu, yakni 3 orang Kepala Desa, dan 1 orang Ketua KP3D. Tabel dibawah 
ini merupakan ringkasan informasi dari 4 orang perempuan pemimpin 
tersebut:
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Tabel 4. Ringkasan Informasi dari Narasumber (Perempuan Pemimpin)

Informasi Kades Dua Lasi 
Rai Ulun

Kades Kenebibi Kades Lasiolat Ketua KP3D Ds. 
Bauho

Terlibat dalam 
berbagai 
program/ 
kegiatan di desa
Fasilitator PPK
Fasilitator Desa 
untuk TTG 
dari BPMD.
Ketua Tim 
Penggerak 
PKK.

12 tahun 
menjadi Kader 
Posyandu.
Aktif dalam 
kegiatan di desa.

Anak dari Kades 
perempuan 
sebelumnya.
Istri seorang polisi 
di perbatasan 
(diharapkan bisa 
membantu bila 
warga mengalami 
kesulitan).

Istri Kades (Kades 
adalah anak 
laki-laki mantan 
Kades).

Pendidikan 
Formal

SMP SMA SMA SMA

Kekuatan 
sebagai 
pemimpin

Pemimpin 
perempuan 
dalam 
masyarakat 
yang keras.
Lebih dipercaya 
karena 
kepribadian 
perempuan 
lebih baik.
Sering 
pertemuan 
untuk 
penyelesaian 
masalah dan 
sosialisasi. 
Sehingga lebih 
dipercaya oleh 
masyarakat.
Dukungan 
suami

Tidak ada 
perbedaan 
khusus.
Lebih utamakan 
kepentingan 
umum daripada 
kepentingan 
pribadi.
Transparan 
(dengan aparat 
desa)
Dukungan 
suami

Solidaritas 
tinggi dan rela 
berkorban.
Menggalang 
semua kelompok.
Dukungan suami

Perempuan 
pimpin pakai 
hati sekaligus 
rasional: banyak 
pertimbangan 
sebelum 
memutuskan.
Rapat kelompok 
dan evaluasi 
bulanan.
Dukungan suami
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Informasi Kades Dua Lasi 
Rai Ulun

Kades Kenebibi Kades Lasiolat Ketua KP3D Ds. 
Bauho

Tantangan Bagi waktu 
antara kerja di 
dalam rumah, 
bertani dan 
berorganisasi.

Pro dan kontra. 
Musuh sejak 
pemilihan, 
sehingga tidak 
pilih dan tidak 
aktif dalam desa 

Pro dan kontra. 
Kelompok musuh 
sejak jaman kades 
sebelumnya.

Bagi waktu antara 
kerja di dalam 
rumah, bertani 
dan berorganisasi.
Terkadang masih 
minder.
Sering dianggap 
anak kecil, 
terutama oleh 
tokoh adat yang 
dominan laki-laki.

Perubahan 
kesetaraan 
gender?

Alokasi ADD 
untuk kegiatan 
ekonomi 
produktif 
perempuan; 
simpan pinjam 
perempuan.

Perbaikan akses 
pada air bersih.

Koperasi 
perempuan; 
meningkatnya  
kapasitas advokasi 
kelompok 
perempuan 
dan kapasitas 
perencanaan.

Capaian 
yang paling 

Award untuk 
Posyandu

Mendirikan 
kantor desa dan 
kantor LPM

Air minum karena 
berdampak positif 
untuk prempuan: 
kesehatan, beban 
angkut air, dsb.

Koperasi 
Perempuan

Sumber: hasil wawancara, 2013

2.2. Faktor Modal Sosial 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumberdaya para perempuan 
dalam menjadi pemimpin cukup beragam. Ada pemimpin perempuan 
yang mengandalkan sumberdaya sendiri, dan ada juga yang mengandalkan 
sumberdaya orang lain. Sumberdaya orang lain yang dimanfaatkan terutama 
adalah mereka yang memiliki kuasa dalam komunitas. Dalam komunitas 
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dimana posisi pemimpin didominasi laki-laki, maka tidak heran ada 
dua orang pemimpin perempuan dalam studi ini yang mengandalkan 
sumberdaya laki-laki (dalam hal ini suami). Kepala desa Lasiolat tidak hanya 
mengandalkan laki-laki, tetapi juga perempuan yang pernah memiliki kuasa 
(dalam hal ini ibundanya). 

Perempuan pemimpin yang didukung oleh sumberdaya sendiri 
bertumpu pada keaktifan mereka secara sosial di dalam komunitas sebelum 
mereka dipilih menjadi pemimpin. Ini terjadi dengan Kepala Desa Kenebibi 
dan Kepala Desa Dua Lasi Rai Ulun. Kepala Desa Kenebibi adalah kader 
posyandu selama 12 tahun sebelum menjadi kepala desa. Selain itu, 
beliau aktif di kegiatan keagamaan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
pembangunan dan kemasyarakatan di desanya. Sehingga, walaupun 
suaminya adalah orang dari luar desa, tetapi beliau berhasil terpilih sebagai 
kepala desa. Secara khusus, kekuatannya adalah ketegasan dalam memimpin, 
mengutamakan transparansi dan lebih mengutamakan kepentingan bersama 
daripada pribadi.

Sementara itu, Kepala Desa Dua Lasi Rai Ulun adalah aktivis 
pembangunan di desanya sebelum terpilih menjadi kepala desa. Beliau 
adalah fasilitator Program Pengembangan Kecamatan (PPK)11 sejak 1999. 
Sebagai fasilitator desa, beliau berpengalaman memfasilitasi perencanaan 
dan mendampingi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya. 
Selain itu, beliau juga menjadi fasilitator desa untuk program-program 
pembangunan dari Badan Pemberdayaan Masyarat Desa (BPMD) dengan 
fokus pada Teknologi Tepat Guna. Diantaranya, beliau mendampingi 
masyarakat, terutama para perempuan untuk mengolah pangan lokal secara 
kreatif. Selain itu, dalam kepemimpinan kepala desa sebelumnya, beliau 

11 PPK adalah program nasional yang dimulai tahun 1998. Pada tahun 2006 program yang 
akan berakhir ini dilebur bersama Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diluncurkan pada 
tahun 2007. Sumber: www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=162&Itemid=301 [Diakses pada 06 Januari 2014)
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adalah Ketua Tim Penggerak PKK. Bukan karena suaminya kepala desa, 
tetapi karena istri kepala desa yang seorang Pegawai Negeri Sipil tidak terlalu 
aktif menjalankan perannya. Karena pemerintah desa melihat bahwa beliau 
sangat aktif, maka diminta menjalankan peran tersebut.

Apa yang menjadi sumberdaya dari dua pemimpin perempuan ini 
bisa digolongkan sebagai modal sosial (social capital). Migheli (2007) 
mendefinisikan modal sosial sebagai sumberdaya yang ada pada orang-
orang, hubungan-hubungan dan organisasi yang bisa digunakan untuk 
memajukan hidup komunitas dan menyelesaikan masalah mereka. Modal 
sosial ini mendorong adanya saling percaya, saling membantu dan saling 
kerjasama. Bila modal sosial tinggi, maka rasa memiliki dalam komunitas 
akan meningkat, demikian juga empati dengan sesama, rasa tanggungjawab, 
serta motivasi untuk mengurus masalah bersama. Karena meningkatkan 
kohesi sosial komunitas, maka modal sosial merupakan modal yang sangat 
penting dalam pembangunan di tingkat komunitas.
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2.3. Kekuatan Perempuan Pemimpin

Kepala Desa Dua Lasi Rai Ulun berpendapat bahwa menjadi pemimpin 
perempuan di tengah masyarakat yang cenderung “keras” justru membawa 
keuntungan sendiri. Yang penting pemimpin perempuan menegakkan 
ketegasan tanpa kekerasan. Seperti pelanggaran kesepakatan-kesepakatan 
di desanya diberi sanksi yang cukup membuat orang kapok. Yakni tidak 
dilayani kebutuhan administrasinya. Sehingga walau tidak ada sanksi fisik, 
masyarakat tidak berani melanggar. 

Pendekatan pemimpin perempuanpun berbeda, menurut beliau. 
Perempuan lebih mengutamakan dialog, sehingga justru lebih efektif 
memimpin. Selain itu, menurut beliau, memang pada dasarnya kepribadian 
perempuan lebih baik sehingga masyarakat cenderung lebih percaya. 
Sementara sebagai pemimpin, beliau menekankan pada pentingnya 
komunikasi dan transparansi. Beliau mengadakan rapat desa dua sampai 
tiga kali sebulan untuk mendiskusikan masalah-masalah komunitas dan 
menyelesaikannya bersama.

Kepala Desa Lasiolat menekankan pada solidaritas sebagai kekuatan 
utama. Untuk memastikan solidaritas, semua kelompok dalam masyarakat 
digalang agar terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di desa. Untuk 
membuktikan solidaritas juga, ibu kepala desa menyumbangkan tunjangan 
kepala desa untuk menjadi tunjangan kepala suku. Karena para kepala suku 
adalah orang-orang tua yang harus dihargai, antara lain dengan memberikan 
tunjangan bagi mereka.

Ketua KP3D Bauho memiliki pendapat sendiri tentang kekuatan 
pemimpin perempuan hasil refleksi pengalamannya. Perempuan, menurut 
beliau, memimpin pakai hati dan rasional sekaligus. Artinya, pemimpin 
perempuan mempertimbangkan banyak sisi sebelum memutuskan sesuatu. 
Perempuan juga lebih telaten dalam memenuhi tuntutan pekerjaan, 
sehingga lebih dipercaya oleh aparat pemerintah desa. Misalnya, administrasi 
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kelompok perempuan biasanya lebih rapih.

Berbagai kekuatan diatas dapat dijelaskan lebih lanjut dari berbagai 
literatur tentang kepemimpinan perempuan. Seringkali kepemimpinan 
perempuan dan laki-laki dibedakan berdasarkan sifat yang membentuk 
gaya kepemimpinan12. Hassan (2008) yang mereview berbagai riset tentang 
gaya kepemimpinan perempuan menyatakan bahwa kebanyakan hasil riset 
pada umumnya kepemimpinan laki-laki lebih mempedulikan pelaksanaan 
tugas dan kepemimpinan perempuan lebih mempedulikan manusia dan 
hubungan antar manusia. Atau secara umum disimpulkan bahwa pemimpin 
perempuan lebih mementingkan hubungan baik dan demokratik, sementara 
pemimpin laki-laki lebih mementingkan pelaksanaan tugas dan autokratik. 

Dalam perkembangan terkini tentang kepemimpinan, muncul tipe 
kepemimpinan transformatif dan transaksional. Tidak seperti sebelumnya 
yang mempertentangkan antara membangun hubungan baik dengan 
memenuhi tuntutan tugas, kepemimpinan transformative-transaksional 
diposisikan sebagai sebuah kontinum, dimana seorang pemimpin bisa 
menjadi transaksional dan transformatif sekaligus. Kepemimpinan 
transaksional didasarkan pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut. 
Pengikut mendapatkan penghargaan untuk capaian spesifik dan kinerjanya. 
Sementara pemimpin yang transformatif menujukan karisma dan visioner 
secara alamiah, memimpin dan memotivasi pengikutnya lebih daripada 
sekedar pertukaran dan penghargaan. Beberapa literatur menyimpulkan 
bahwa pemimpin perempuan lebih transformatif daripada pemimpin laki-
laki (Rosener, 1990 dikutip dalam Hassan, 2008). Argumen ini didasarkan 
pada gagasan bahwa pemimpin yang transformatif lebih cenderung 
membimbing bawahan, dan mementingkan diskusi dan sosialisasi. Dan 
secara umum, kemampuan perempuan untuk membimbing lebih baik 
daripada laki-laki. 

12 https://www.boundless.com/management/leadership/trait-approach/
leadership-and-gender/ [Diakses pada 06 Januari 2014]. 
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Departemen Urusan Ekonomi Sosial PBB (tanpa tahun) menyingkat  
karakter kepemimpinan perempuan sebagai: 1) kepedulian terhadap keadilan 
dan dimensi etis dari politik yang dipelajari dari pengalaman ketidakadilan 
yang dialaminya sebagai perempuan; 2) kemampuan membuat priortas dan 
menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus. Ini dipelajari dari keharusan 
menyeimbangkan tugas-tugasnya dalam rumahtangga, pekerjaan dan 
komunitas; 3) kesadaran akan pentingnya dialog, konsensus dan kesepakatan; 
dan 4) kepedulian akan generasi penerus.

Selain beragam kekuatan yang dijabarkan diatas, empat orang perempuan 
pemimpin mengemukakan satu kekuatan yang sama, yakni dukungan 
dari keluarga, terutama suami. Mangunsong (2009) mengemukakan hal 
yang sama dalam penelitiannya terhadap perempuan pemimpin di sektor 
bisnis yang berasal dari empat kelompok etnis. Salah satu kesimpulannya 
menyatakan:

Dalam mempersepsi hal-hal yang diperlukan untuk 
keberhasilan usaha, dukungan keluarga yaitu suami dan anak 
merupakan hal yang paling penting dan utama bagi keempat 
kelompok etnis yang diteliti, khususnya dalam pengambilan 
keputusan. 

Keempat perempuan pemimpin ini merasa bahwa dukungan suami 
sangat mempengaruhi kinerja mereka sebagai pemimpin. Jenis dukungan 
yang mereka terima mencakup: pertama, langsung mendukung pekerjaan 
sebagai pemimpin perempuan. Misalnya suami dari Kepala Desa Lasiolat turut 
mengangkut bahan bangunan untuk memberikan contoh dan menstimulasi 
warga agar bisa mandiri memperbaiki sumber air di desanya. Bentuk kedua 
adalah menjadi teman diskusi dan konsultasi untuk memecahkan masalah 
dan menemukan solusi sebagai pemimpin. Bentuk dukungan ketiga, yakni 
dengan mengijinkan sang pemimpin terlibat dalam banyak kegiatan di luar 
rumah. Bagi para perempuan ini, ijin suami sangat meringankan langkah 
mereka menjadi pemimpin.
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 Secara singkat, kekuatan para pemimpin perempuan ini berasal 
dari dalam diri mereka sendiri, yang membuat perempuan lebih cenderung 
menjadi pemimpin yang transformatif; serta kekuatan dari luar, terutama 
dari keluarga, yang mendorong dan mendukung perempuan menjadi 
pemimpin dalam masyarakat.

2.4. Tantangan Pemimpin Perempuan

Setiap pemimpin, laki-laki maupun perempuan, pasti menghadapi 
tantangan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Apalagi bagi para 
pemimpin yang dipilih langsung melalui prosedur pemilihan pemimpin yang 
demokratis. Sama seperti pemimpin lainnya, banyak menyisakan kelompok 
pro dan kontra. Apabila tidak pandai-pandai melakukan rekonsiliasi dan 
memastikan semua orang merasa diperlakukan adil, maka biasanya ada 
kelompok kontra yang selalu menghadirkan tantangan dalam menjalankan 
peran sebagai pemimpin. Hal ini juga diakui oleh dua dari tiga orang kepala 
desa perempuan yang dipelajari disini. 

Tetapi sebagai perempuan pemimpin di lingkungan komunitas yang 
didominasi laki-laki, para pemimpin perempuan ini menghadapi tantangan 
yang khas, seperti:

Pertama, menyangkut anggapan bahwa perempuan, apalagi yang 
masih muda, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Anggapan 
seperti ini dialami oleh Kepala Desa Lasiolat dan Ketua KP3D Bauho. 
Anggapan ini terutama datang dari tokoh adat dan tokoh masyarakat lain 
yang didominasi oleh laki-laki. Anggapan ini tidak jarang menyebabkan 
pemimpin perempuan masih merasa tidak percaya diri. 

Tantangan yang dihadapi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu 
bentuk ketidakadilan gender, yakni stereotipe (lihat misalnya dalam Fakih, 
1996). Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 
tertentu. Dalam hal ini stereotipe yang bersumber pada pandangan bahwa 
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perempuan tidak mampu menjadi pemimpin dalam masyarakat. Juga 
stereotipe bahwa perempuan yang banyak beraktivitas di luar rumah 
dipandang menyalahi ‘kodrat’ sebagai perempuan.

Hal seperti ini juga digambarkan oleh Program Local Government 
Innovation for Communities in Aceh (LOGICA, 2011) dalam studi mereka 
tentang Kepemimpinan Perempuan di Birokrasi Pemerintah Daerah. Salah 
satu tantangan yang diidentifikasi dalam studi tersebut adalah keraguan pihak 
lain dalam birokrasi tentang kemampuan perempuan untuk memimpin. 
Perempuan terus mengalami proses sosialisasi tentang ketidakmampuan 
mereka, dan pada akhirnya membatasi pikiran mereka sendiri, menimbulkan 
keraguan dan ketidakpercayaan diri dalam memimpin dan mengambil 
keputusan. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka itu karena mereka 
perempuan. Kondisi ini seolah menegaskan bahwa perempuan memang 
tidak layak untuk berpartisipasi atau memiliki peran untuk pengambilan 
keputusan-keputusan penting bahkan untuk memperbaiki nasib mereka 
sendiri. 

Kedua, menyangkut pembagian waktu antara urusan reproduksi sosial 
(mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya) dengan perannya 
sebagai pemimpin di komunitas. Secara khusus, tantangan ini menjadi 
lebih berat bagi Ketua KP3D Bauho, karena semua anggota kelompoknya 
perempuan. Sehingga sang pemimpin sendiri maupun anggotanya sulit 
membagi waktu untuk pertemuan-pertemuan maupun kegiatan lainnya.

Terlepas dari dukungan suami sebagai kekuatan yang diakui semua 
pemimpin perempuan, tetapi tantangan membagi waktu ini menunjukkan 
bahwa masih belum maksimal pembagian kerja di dalam rumah tangga. 
Artinya bahwa empat perempuan pemimpin yang dipelajari disini masih 
mengalami beban kerja ganda. Padahal, pembagian tanggungjawab di urusan 
reproduksi sosial antara laki-laki dan perempuan sangat penting. 
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Fakih (1996) menggolongkan kondisi ini sebagai ketidakadilan 
berbasis gender, dimana tugas-tugas reproduktif dalam rumah tangga 
dianggap sebagai tugas perempuan. Tugas-tugas reproduktif ini tidak 
dianggap produktif, karena menguntungkan secara ekonomi. Karena itu, 
tugas-tugas ini dianggap sebagai tugas kelas dua. Sehingga dalam kondisi 
dimana perempuan berperan juga di masyarakat sebagai pemimpin, masih 
ada keengganan dari laki-laki, dalam hal ini suami, untuk turut mengambil 
bagian dalam tugas reproduktif. Akibatnya perempuan yang berperan juga 
di publik, seperti perempuan pemimpin, mengalami beban ganda dan lebih 
sulit membagi waktu dan enerji.

Dalam riset mereka tentang kepemimpinan perempuan dalam 
komunitas yang didampingi oleh lima organisasi di Asia, Oxfam (2011) 
menyimpulkan bahwa akar masalah ketidaksetaraan ada di rumahtangga. 
Ketidaksetaraan terjadi ketika suami menganggap bahwa sebagai kepala 
rumahtangga, pengambilan keputusan adalah haknya dan perempuan tidak 
boleh melanggar “nilai-nilai” kultural dan tradisi yang sebenarnya tidak adil. 
Termasuk dalam hal pembagian peran dalam rumahtangga.

Demikian pentingnya urusan pembagian peran ini, sampai Laporan 
Konferensi PBB tentang Perempuan yang keempat menempatkan pembagian 
kerja dalam rumah tangga ini sebagai sesuatu yang krusial bagi rumah tangga 
itu sendiri, dan juga bagi konsolidasi demokrasi13:

“Equal rights, opportunities and access to resources, equal sharing of 
responsibilities for the family by men and women, and a harmonious 
partnership between them are critical to their well-being and that of 
their families as well as to the consolidation of democracy.” 

13 United Nations, Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 
September 1995. New York, UN, 1995.
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2.5. Dampak terhadap Kesetaraan Gender

Pertanyaan pamungkas terhadap kepemimpinan perempuan adalah, 
apakah perempuan pemimpin memang menghasilkan dampak positif 
terhadap keadilan gender. Sebagaimana dipaparkan diatas, Memphan (2012) 
mendefinisikan kesetaraan gender sebagai status, kesempatan, dampak dan 
hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pembuatan 
keputusan. Kesetaraan gender termasuk penghapusan diskriminasi dalam 
hal akses ke sumberdaya, kesempatan dan layanan dasar, serta promosi hak 
yang setara. Karena kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah bagian 
integral dari hak asasi manusia yang universal.

Untuk bisa mengukur perubahan menuju kesetaraan gender yang 
terjadi, Oxfam (2012) mengadopsi Kerangka Perubahan dari Wibler, sebagai 
berikut:

Gambar 1. Kerangka Perubahan Kesetaraan Gender
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Kerangka diatas membagi perubahan menuju kesetaraan gender di 
dua tingkatan, yakni perubahan individual dan perubahan sistemik; baik 
yang bersifat formal maupun informal. Dalam upaya-upaya melakukan 
perubahan, organisasi maupun program lebih banyak mentargetkan 
perubahan yang bersifat formal, baik di tingkat individual maupun sistemik. 
Alasannya, terutama karena perubahan-perubahan tersebut lebih bersifat 
kuantitatif, sehingga capaiannya bisa diukur. Akan tetapi, perubahan-
perubahan tersebut tidak akan benar-benar berarti tanpa perubahan 
yang sifatnya informal, dan sayangnya sulit untuk diukur. Hal ini cukup 
menjelaskan, mengapa secara tingginya Indeks Pemberdayaan Gender yang 
notabene berisi faktor-faktor kuantitatif tidak secara konsisten berhubungan 
dengan Indeks Pembangunan Gender.

Dalam konteks pemimpin perempuan, tiga dari empat pemimpin 
perempuan tahu bahwa pemimpin harus berpihak pada perempuan dan 
memenuhi kebutuhan khusus perempuan. Dua diantaranya adalah mereka 
yang terpilih karena latar belakang keluarga (suami dan ibu), sementara 
yang satu adalah yang dengan sumberdaya sendiri. Salah satu pemimpin 
perempuan yang terpilih atas sumberdaya sendiri justru cenderung gender 
blind. Ini menunjukkan bahwa latar belakang atau sumberdaya yang dimiliki 
perempuan tidak menentukan kepedulian mereka akan isu gender. 

Tetapi hanya satu orang pemimpin perempuan yang pernah mengikuti 
pelatihan tentang gender dan kepemimpinan perempuan. Secara umum, 
pengetahuan tentang gender masih bersifat common sense dan tidak mendalam. 
Tetapi tiga orang pemimpin diatas secara praktis bisa menjelaskan mengapa 
kegiatan dan program mereka dapat dikatakan mempertimbangkan 
kesetaraan gender. 

Adapun perubahan yang diupayakan kebanyakan adalah dengan 
mengalokasikan anggaran pembangunan khusus untuk memenuhi 
kebutuhan perempuan. Kebutuhan ini ada yang bersifat strategis seperti 
akses dan kontrol pada modal usaha, maupun praktis seperti akses atas air 
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bersih. Selain itu ada juga upaya mendorong perempuan untuk berperan 
sebagai pemimpin dalam komunitas. Dengan kerangka diatas, maka upaya-
upaya yang dilakukan para pemimpin perempuan ini masih bersifat formal. 

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa para 
pemimpin perempuan di pedesaan memiliki latar belakang, kekuatan dan 
tantangan yang unik, yang merupakan bagian dari menjadi perempuan. Ada 
dua jenis latar belakang pemimpin perempuan yang memungkinkan dia 
terpilih menjadi pemimpin. Yang pertama adalah atas sumberdaya sendiri, 
yakni mengandalkan modal sosial yang dimiliki. Modal sosial perempuan 
didapat dari aktivitas sosial kemasyarakatan yang dilakukannya sebelum 
dia menjadi pemimpin. Latar belakang kedua adalah karena ada orang 
lain, terutama keluarga (dalam kasus ini suami dan ibu) yang dilihat oleh 
masyarakat sebagai orang yang penting bagi kehidupan masyarakat. Karena 
itu, sang perempuan dipilih sebagai pemimpin. 

Kekuatan utama dari pemimpin perempuan yang menjadi narasumber 
paper ini sejalan dengan gagasan di berbagai literatur tentang kepemimpinan 
perempuan. Perempuan dipercaya lebih cenderung menjadi pemimpin 
yang transformatif dengan mengandalkan ketegasan tanpa kekerasan, 
mengutamakan dialog, komunikasi dan transparansi serta meninggikan 
solidaritas. Kekuatan yang diakui sama oleh semua narasumber adalah 
dukungan keluarga, terutama suami. Peran suami dalam mendukung 
perempuan pemimpin beragam, mulai dari langsung terlibat menunjukkan 
dukungannya, menjadi teman diskusi, maupun sekedar  memberikan ijin 
pada istri untuk berkegiatan di luar rumah.
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Sementara itu ada dua tantangan utama yang khas pemimpin perempuan. 
Yang pertama adalah stereotype tentang perempuan yang lemah dan tidak 
mampu menjadi pemimpin di ruang publik. Pada gilirannya stereotype ini 
terinternalisasi dan mempengaruhi kepercayaan diri perempuan. Sedangkan 
kedua adalah pembagian waktu dan energi karena beban ganda yang harus 
dipikul sebagai pemimpin di publik dan sebagai pengurus rumah tangga.

 Tantangan yang dihadapi serta perbedaan latar belakang tidak 
mempengaruhi upaya yang dilakukan pemimpin perempuan untuk 
mencapai kesetaraan gender. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, 
para pemimpin perempuan ini mengalokasikan anggaran dan kegiatan yang 
secara khusus ditujukan untuk memenuhi kepentingan khusus perempuan, 
baik yang bersifat strategis maupun praktis. Tetapi apa yang dilakukan ini 
tidak dipahami dalam kerangka besar kesetaraan gender. Apa yang dilakukan 
lebih didorong oleh kepedulian akan kondisi perempuan dan/atau didorong 
oleh tindakan afirmasi program-program pembangunan dari daerah maupun 
pusat.

3.2. Rekomendasi Kebijakan

Berangkat dari kenyataan lokal yang sudah dipaparkan di atas, beberapa 
rekomendasi dapat ditawarkan baik kepada pemerintah di tiap tingkatan, 
maupun lembaga non pemerintah dan komunitas-komunitas terorganisir 
lainnya.

Pertama, pemerintah hendaknya lebih berkomitmen terhadap upaya 
mewujudkan keadilan gender dengan mengeluarkan kebijakan yang 
mendukung upaya-upaya memperbanyak pemimpin perempuan dalam 
masyarakat dari berbagai latar belakang. Pendekatan kuota cukup baik, 
tetapi lebih penting dilakukan edukasi tentang kesetaraan gender dan 
pembelajaran-pembelajaran baik tentang pemimpin perempuan yang sudah 
ada.
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Kedua, edukasi tentang kesetaraan gender harus dimulai dari tingkat 
keluarga. Karena itu, keterlibatan laki-laki dewasa dan anak laki-laki adalah 
faktor penting. Salah satu aspek yang paling penting untuk diedukasi sejak 
dini adalah penyesuaian pembagian peran dalam rumahtangga. Pemerintah 
perlu mereview materi-materi pendidikan formal yang telah bias gender sejak 
tingkat sekolah dasar.

Ketiga, edukasi tentang kesetaraan gender harus mencakup secara 
seimbang aspek-aspek formal (kuantitatif ) dan aspek-aspek non formal 
(kualitatif ). Karena aspek-aspek informal ini menyangkut perubahan 
kesadaran individual dan kultural sistemik, maka pendekatan budaya dan 
seni akan lebih efektif digunakan dalam upaya ini.

Keempat, penting adanya upaya peningkatan sumber daya manusia 
(SDM) melalui skema program pembangunan khusus untuk memastikan 
perempuan pemimpin memahami isu gender, kesetaraan gender, sampai pada 
siklus program/proyek yang berperspektif gender. Dalam hal ini mulai dari 
perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Sekali lagi, tindakan afirmasi 
dalam hal kesadaran dan pengetahuan ini harus berimbang antara aspek 
formal dan aspek informal, sehingga tidak hanya berakhir di angka-angka 
tanpa perubahan konkrit.

Kelima, peguatan inisiatif perempuan untuk menjadi pemimpin 
penting dikembangkan melalui skema peningkatan kapasitas perempuan 
menuju pada kepemimpinan yang transformatif. Dalam hal ini perempuan 
pemimpin harus ditingkatkan kemampuan sebagai fasilitator komunitas 
yang mampu mengarahkan pencapaian visi komunitas.

Untuk para perempuan di komunitas, direkomendasikan untuk 
memperbanyak aktivitas sosial dalam komunitas sebagai langkah 
memperbesar modal sosial. Dengan demikian maka ketika perempuan akan 
menjadi pemimpin, kekuatan yang dimiliki sudah cukup untuk mengatasi 
tantangan-tantangan dan mencapai visi komunitas, termasuk kesetaraan 
gender.
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