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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam apa yang dialami perempuan dalam 
pencalonan diri sebagai kepala daerah dan bagaimana perempuan berupaya mencapai posisi 
kepala daerah. Penelitian yang mengkaji kepemimpinan perempuan tidak hanya pada korporasi 
bisnis tetapi juga politik yang menyebabkan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, dengan 
perempuan sebagai minoritas.  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan multiple-case study, dilakukan di Jawa Tengah pada tiga 
kabupaten yang dipimpin perempuan sebagai kepala daerah, yaitu Sragen, Grobogan, dan 
Klaten. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi kepala daerah, kolega, anggota 
DPRD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Data dianalisis dalam beberapa tahapan, yaitu 
analyzing within-case data, searching for cross-case patterns, shaping hypotheses, enfolding 
literature, dan reaching closure.  
 
Hasil penelitian menunjukkan motivasi penghargaan dan aktualisasi diri menjadi pendorong 
perempuan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, juga adanya pengaruh role model. 
Di samping itu, hasil penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perempuan untuk 
mencapai posisi pemimpin daerah, yang bersumber dari hambatan internal dan eksternal. 
Hambatan internal mencakup keyakinan terhadap kodrat perempuan, peran ganda, emosi, dan 
konflik pekerjaan-keluarga. Adapun hambatan eksternal berasal dari isu personal, isu agama 
mengenai pemimpin perempuan, serta gender stereotype. Untuk mengatasi hambatan yang 
dihadapi, penelitian ini mengungkap strategi yang dilakukan perempuan, dalam bentuk 
penguatan personal driven mencakup motivasi, komitmen, serta karakteristik pribadi perpaduan 
agentic dan communal. Selain penguatan personal driven, strategi lain yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan adalah pendekatan personal dan pengembangan jejaring.  
 
 
Kata kunci: agentic characteristics, communal characteristics, hambatan internal, hambatan 

eksternal, personal driven, pendekatan personal, jejaring     
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