
ABSTRAK 
 
TERPILIHNYA KEPALA DESA PEREMPUAN 
(Studi Deskriptif Kemenangan Calon Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 
2007 di Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk) 
 
 
 Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka dapat dilihat dan 

disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat dua faktor yang mendorong kemenangan 

calon kepala desa perempuan yaitu Nurnaningsih dalam Pemilihan Kepala Desa 

(Pilkades) di desa Klagen, kecamatan Rejoso, Kabpaten Nganjuk pada tahun 2007, yaitu 

faktor persepsi masayarakat desa Klagen terhadap figur pemimpin perempuan dan 

strategi politik yang dilakukan oleh Nurnaningsih. Faktor persepsi masyarakat yaitu 

disebabkan dengan semakin terbukanya sikap dan cara pandang masyarakat desa Klagen 

terhadap sosok pemimpin perempuan. Masayarkat desa Klagen semakin terbuka dan 

semakin rasionalitas terhadap afiliasi politiknya. Mereka tidak mempermasalahkan 

siapapun yang menjadi pemimpin desa, baik perempuan maupun laki-laki. Faktor ini 

meliputi kepribadian, image atau pencitraan dalam masyarakat, serta kemampuan para 

kandidat calon kepala desa Klagen untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan faktor 

strategi politik yang dilakukan oleh Nurnanngsih juga sanagt mempengaruhi dalam 

meraup dukungan suara dari masyarakat desa Klagen. Strategi yang digunakan adalah 

dengan melakukan kaderisasi masyarakat desa Klagen untuk dijadikan sebagai mesin 

politik. Kaderisasi ini juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan politik terhadap 

masyarakat desa Klagen yang meliputi semua elemen dan kelompok yang terdapat di 

desa Klagen.   

 Popularitas dan image yang positif telah berhasil dibangun oleh Nurnaningsih 

beserta para tim suksesnya. Selain itu, faktor lainnya yang juga mendukung kemenangan 
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seorang Kepala Desa perempuan adalah kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh 

Nurnaningsih. Sepak terjangnya dalam berbagai aktivitas di desa Klagen selalu dihadiri 

khsusnya adalah aktivitas yang melibatkan para ibu-ibu, maka menjadi nialai lebih 

baginya untuk dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan oleh seorang Kepala Desa. 

Selain itu kegiatan sosial, kesenian dan keagamaan juga menjadi prioritas.   

 Selain itu faktor sejarah kepemimpinan yang terjadi di desa Klagen juga sangat 

berpengaruh. Fnomena terpilihnya Nurnaningsih sebagai kepala desa perempuan untuk 

pertama kalinya mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk 

menjadi seorang pemimpin. Perpolitikan yang terjadi di desa Klagen sangat dinamis dan 

menunjang sekali, transformasi gender yang terjadi di desa Klagen menandakan semakin 

terbukanya peluang dan pintu politik bagi perempuan untuk memberikan ruang geraknya 

yang lebih leluasa untuk berpartisipasi dalam politik dan ranah publik.   
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