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Abstract 

 

Communication is one of the most important elements in socializing. 

Intrapersonal communication and interpersonal communication are the mostly 

used type of communication in society of Baluwarti. Communication means there 

is an exchange of information. The exchange of information is what will affect a 

person's perception.  

In this paper, authors conducted a study on the way society of Baluwarti 

thinks about women’ leadersphip and how communication takes part to build that 

perception. The study is based on the theory of interpersonal communication by 

Jalaluddin Rakhmat. This research is qualitative research. Data were collected 

through interviews with a purposive sample technique on society of Baluwarti. 

The results showed that society of Baluwarti still thinks that woman is not a 

suitable leader and they still think that being a leader is a man’s job. 

Communication takes crutial part in shaping this perception. Interpersonal 

communication is the most effective type of communication in shaping public 

perception of Java on their views on women's leadership. 

Keywords: interpersonal communication, intrapersonal communication, 

perception, women's leadership 
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Pendahuluan  

Komunikasi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Orang yang tidak 

pernah berkomunikasi dipastikan akan “tersesat,” karena ia tidak sempat 

menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasilah yang 

memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan 

menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia 

hadapi. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu 

bagaimana cara untuk bersikap, karena inti pembelajaran adalah interaksi 

dengan orang lain, yang pada intinya adalah melakukan komunikasi.   

Rudolph F. Verderber (dalam Mulyana, 2010) mengemukakan bahwa 

komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan 

kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan 

memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni 

memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat 

tertentu. Menurut Verderber, sebagian keputusan ini dibuat sendiri, dan 

sebagian lagi dibuat setelah berkonsultasi dengan orang lain. Verderber 

menambahkan, kecuali bila keputusan itu bersifat reaksi emosional, keputusan 

itu biasanya melibatkan pemrosesan informasi, dan dalam banyak kasus, 

persuasi, karena kita tidak hanya perlu memperoleh data, namun sering juga 

untuk memperoleh dukungan atas keputusan kita. 

Komunikasi pada dasarnya adalah sebuah proses pertukaran informasi dari 

komunikator kepada komunikan. Pertukaran informasi yang terjadi dalam 

komunikasi amat sangat dipengaruhi oleh persepsi komunikator terhadap 

suatu objek dan dapat mempengaruhi persepsi komunikan terhadap objek 

tersebut. Maka, persepsi merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, 

tergantung dari pengalaman pribadi dan latar belakang yang dimiliki masing-

masing individu. Inilah mengapa informasi yang kita dapatkan mempengaruhi 

persepsi yang kita miliki. 

Individu yang sedari kecil lahir dan tumbuh di lingkungan masyarakat 

yang menganut sistem patriarkhi seperti yang dianut pada masyarakat Jawa, 
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mempunyai kecenderungan untuk mempercayai bahwa pemimpin hanya bisa 

dijabat oleh kaum laki-laki. Hal ini terjadi karena sejak kecil, informasi inilah 

yang ditanamkan oleh lingkungan tempat individu bertumbuh. Informasi 

inilah yang tercermin di lingkungan sekitar individu, ketiadaan pemimpin 

perempuan dan dominasi pemimpin laki-laki, informasi ini secara terus 

menerus tertanam dalam pola pikir individu yang mengakibatkan munculnya 

persepsi bahwa pemimpin adalah laki-laki. Sistem patriakhi yang sudah 

mendarah daging di kehidupan masyarakat Jawa inilah yang pada akhirnya 

tanpa disadari, membentuk jati diri, pola pikir, kepribadian, dan pola hidup 

yang dijalani sehari-hari. Budaya Jawa belum sepenuhnya terbuka dengan ide 

perempuan sebagai figur pemimpin. 

Hal ini tercermin ketika pemimpin tertinggi Keraton Yogyakarta, Sri 

Sultan Hamengku Buwono X, mengeluarkan “sabda raja” atau perintah raja. 

Sabda raja ini memuat lima perintah, salah satunya adalah perubahan gelar 

putri sulung Sultan, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun yang 

berganti gelar menjadi GKR Mangkubumi alias putri mahkota. Pro-kontra pun 

muncul, bukan hanya dari kalangan Keraton Yogyakarta tetapi masyarakat 

luas pun ikut berkomentar.  

Seperti dilansir tribunnews.com "Penobatan GKR Pembayun sebagai putri 

mahkota berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di internal 

Keraton Yogyakarta dan di masyarakat," kata dosen Jurusan Politik dan 

Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias, Rabu (6/5/2015). 

Perempuan terhalang oleh budaya yang ketat. Budaya yang ketat inilah 

yang dipercaya menghalangi perempuan karena keketatan budaya 

memprovokasi perlawanan terhadap perubahan padangan tradisional bahwa 

kepemimpinan itu bersifat maskulin yang telah terlanjur menyebar luas. 

Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem 

patriarkhi ini, lama-kelamaan menimbulkan masalah gender yaitu perempuan 

menjadi manusia kedua. Jenis kelamin bukan lagi sebuah perbedaan yang 

bersifat horizontal tetapi vertikal, bahwa laki-laki adalah manusia yang lebih 

unggul jika dibandingkan dengan perempuan. Persepsi yang menggeneralisir 
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bahwa laki-laki adalah manusia yang lebih unggul menimbulkan masalah pada 

ketidaksetaraan gender. Perempuan akan diperhitungkan apabila tidak ada 

pilihan lain, tetapi ketika adanya persaingan antara perempuan dan laki-laki, 

perempuan seperti sudah kalah sebelum berperang hanya karena individu itu 

adalah seorang perempuan, tanpa memperhitungkan kemampuan individu 

tersebut. The Glass Ceiling, langit-langit kaca, penghalang yang tak terlihat 

yang menjadikan perempuan inferior terhadap pria untuk mencapai kursi 

kepemimpinan. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa masalah ini berakar dari persepsi 

yang timbul dari budaya patriarkhi. Budaya patriakhi membentuk persepsi 

melalui komunikasi yang terjalin antar individu. Melihat keadaan yang ada 

saat ini, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui mengenai seberapa 

besarperan komunikasi terhadap pembentukan persepsi masyarakat dengan 

budaya patriarkhi yang ketatdalam “Komunikasi dan Persepsi Mengenai 

Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Jawa. (Peran Komunikasi 

Sebagai Pembentuk Persepsi Mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam 

Masyarakat Jawa).”Peneliti mengambil lokasi Kelurahan Baluwarti di 

Surakarta dengan pertimbangan Keraton Surakarta yang notabene menganut 

Budaya Jawa dengan sistem patriarkhi berada di wilayah Kelurahan 

Baluwarti. Peneliti menilai Keraton Surakarta memiliki karakteristik yang 

hampir sama dengan Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dan Keraton 

Surakarta yang kental dengan sistem patriakhinya memberikan pengaruh kuat 

terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar keraton. Maka dari itu, peneliti 

menilai bahwa masyarakat di Kelurahan Baluwarti dapat mewakili persepsi 

masyarakat Jawa yang menganut sistem patriakhi dalam memandang 

kepemimpinan perempuan. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

makapermasalahan yang hendak dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana 

persepsi Masyarakat Jawa terhadap kepemimpinan perempuan dan bagaimana 
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peran komunikasi dalam pembentukan persepsi mengenai kepemimpinan 

perempuan dalam masyarakat Jawa. 

Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahuitentang persepsi masyarakat Jawa terhadap 

kepemimpinan perempuan dan untuk mengetahui tentang peran komunikasi 

dalam pembentukan persepsi mengenai kepemimpinan perempuan dalam 

masyarakat Jawa. 

Telaah Pustaka 

1. Komunikasi 

Carl I. Hovland dalam Effendy (2005: 2) mendefinisikan 

komunikasi sebagai proses dimana seseorang (komunikator) mengoperkan 

perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-

kata) untuk merubah tingkah laku orang lain (komunikan). Dari definisi 

tersebut Effendy (2005:46) menerangkan tampak adanya penekanan 

bahwa komunikasi adalah bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi 

“untuk merubah tingkah laku orang lain”. Jelas adanya faktor tujuan 

(purpose, intention). 

Terdapat dua jenis komunikasi yang memberikan pengaruh yang 

signifikan pada proses pembentukan persepsi, yaitu komunikasi 

intrapersonal dan komunikasi interpersonal.Inti dari sistem komunikasi 

intrapersonal adalah proses pengolahan informasi. Jalaluddin Rakhmat 

(2001: 49) menulis bahwa proses pengolahan informasi yang disebut 

komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir.  

Sedangkan untuk komunikasi interpersonal Arni Muhammad 

(2002:159) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses 

pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang seorang 

lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui 

balikannya. Dengan bertambahnya orang yang terlibat dalam komunikasi, 
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menjadi bertambahlah persepsi orang dalam kejadian komunikasi sehingga 

bertambah komplekslah komunikasi tersebut. Komunikasi interpersonal 

adalah bentuk hubungan dengan orang lain. 

Dari pengertian komunikasi interpersonal yang telah diuraikan di 

atas, dapat diidentifikasikan beberapa komponen yang harus ada dalam 

komunikasi interpersonal. Menurut Suranto A. W (2011: 9) komponen-

komponen komunikasi interpersonal yaitu sumber (komunikator), 

encoding,pesan, saluran, penerima (komunikan), decoding, respon, dan 

gangguan (noise). 

2. Persepsi 

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran 

(interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik  dengan penyandian-balik 

(decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas tampak pada definisi 

John R. Wenburg dan William W. Wilmot: ”Persepsi dapat didefinisikan 

sebagai cara organisme memberi makna”. (Mulyana, 2010: 167). 

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak 

akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang 

menentukan kita memiliki suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. 

Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, dan sebagai 

konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau 

kelompok identitas. 

Desiderato dalam Jalaludin Rakhmat (2001: 51) mengatakan 

persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Secara sederhana persepsi adalah memberikan makna 

pada hasil cerapan panca indera. Selain dipengaruhi oleh sensasi yang 

merupakan hasil cerapan panca indera, persepsi dipengaruhi juga oleh 

perhatian (attention), harapan (expectation), motivasi dan ingatan.  

Dari defenisi persepsi yang dikemukakan oleh Pareek (dalam 

Sobur, 2003:451) yaitu proses menerima, menyeleksi, mengorganisir, 

mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca 
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indra dan data, tercakup beberapa segi atau proses dalam pembentuka 

persepsi yaitu proses menerima rangsangan, proses menyeleksi 

rangsangan, proses pengorganisasian, proses penafsiran, proses 

pengecekan, dan proses rekasi.  

Sedangkan Julia T. Wood (2013: 70) membagi proses 

pembentukan persepsi menjadi lebih sederhana yang terdiri dari tiga 

proses, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi.  

Komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pembentukan persepsi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi 

nonverbal. Rakhmat (2001: 82) menyebutkan deskripsi verbal, petunjuk 

paralinguistik (bagian dari komunikasi verbal); petunjuk proksemik, 

kinesik, wajah, dan artifaktual (bagian dari komunikasi nonverbal) sebagai 

faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal.  

Pengaruh komunikasi dalam pembentukan persepsi juga nampak 

pada penelitian Minas N. Kastanakis dan Benjamin G. Voyer (2014) 

dalam artikel jurnal The Effect Of Culture On Perception And Cognition: 

A Conceptual Framework. Jurnal ini menjelaskan bahwa rekonseptualisasi 

orientasi persepsi dan kognitif konsumen di seluruh dunia secara 

signifikan dibentuk oleh praktik kolektif yang dihasilkan dan dibagikan 

dari nilai-nilai, norma, dan keyakinan dibalik budaya –melalui 

komunikasi, serta pandangan diri dan bahasa.  

Sementara itu John A. Bargh dan Paula Pietromonaco (1982) 

dalam artikel jurnal Automatic Information Processing and Social 

Perception: The Influence of Trait Information Presented Outside of 

Conscious Awareness on Impression Formation juga menemukan 

hubungan antara hubungan pengolahan informasi (dalam hal ini adalah 

dasar dari komunikasi intrapersonal) dan persepsi. Bargh dan 

Pietromonaco mengemukakan bahwa aksesibilitas dari sebuah kategori di 

memori telah ditujukkan untuk mempengaruhi pemilihan dan interpretasi 

informasi sosial. Dapat disimpulkan bahwa rangsangan sosial yang tidak 

disadari dapat mempengaruhi penilaian sadar seseorang. 
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3. Budaya Jawa 

Partini (2013: 211) mengatakan pandangan-pandangan hidup orang 

Jawa lebih merupakan wujud abstraksi atau pengaturan mental dari 

pengalaman hidup serta pada akhirnya mengembangkan sikap terhadap 

hidup. Perempuan secara general memiliki beberapa status sekaligus. 

Yaitu sebagai individu, sebagai ibu rumah tangga, ibu dari anak-anaknya, 

sebagai menantu, dan sebagai istri yang melayani suami. Berhubung 

perempuan melayani suami, yang bersangkutan berada di posisi bawah 

dibandingkan dengan orang yang dilayani. Dengan kata lain status 

perempuan tersubordinasi suaminya. Jika kenyataan tersebut diterapkan 

secara lebih luas yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, maka berarti 

perempuan adalah nomor dua setelah laki-laki. Kedudukan seperti ini 

terbawa dalam segala aspek kehidupan sosial sehingga perempuan 

hanyalah merupakan manusia kelas dua. 

Tjitrosubono (1998) mengatakan bahwa masyarakat priyayi pada 

umunya bersifat patrilineal, menonjolkan kaum laki-laki. Sedangkan 

perempuan mendapat peran serta kedudukan kurang terkemuka. Peranan 

ibu secara wajar menciptakan peranan pendidikan anak serta segala 

pengaturan rumah tangga sehingga lebih terikat pada keluarga dan rumah 

tangga. Dari sini muncul istilah-istilah: kanca wingking, swargo nunut 

neroko katut; perempuan tidak banyak bertindak keluar, namun pasif dan 

statis, serta taat dan tunduk pada kepala keluarga. Perempuan harus dapat 

mempertahankan lambang-lambang kehidupan priyayi yang halus, setia, 

patuh, sabar, rela dimadu, dan lain-lain.Oleh karena itu, tidaklah 

mengherankan jika ajaran-ajaran tersebut menjadi pola mayoritas yang 

akhirnya membentuk stereotype untuk perempuan secara keseluruhan, dan 

melembaga dalam kehidupan bermasyarakat.  

Davidson dan Cooper (1992) melihat bahwa perempuan terkena 

perangkap budaya (the cultural trap). Perangkap budaya tersebut 

merupakan kontrak yang besar dari proses pembelajaran peran yang 

berdasarkan jenis kelamin (sex role learning) oleh perempuan selama fase 
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awal kehidupannya. Pembelajaran tersebut kemudian diterjemahkan 

kedalam pikiran. Davidson dan Cooper menunjukkan empat macam 

pernagkap budaya bagi perempuan, yaitu perempuan terperangkap dalam 

harapan yang rendah (low expectation trap) terutama ketika melakukan 

tugas stereotype laki-laki, perempuana mungkin juga belajar untuk takut 

sukses dalam kaitannya dengan pekerjaan yang tidak tipikal, tidak mesti 

terkait dengan gender, perempuan sering kali disosialisasikan untuk tidak 

menjadi agresif dan atau mencari kekuasaan, dan perempuan dianjurkan 

untuk mengejar peranan tergantung (dependent role).  

4. Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut Anoraga (2003:2) diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, melalui 

komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud 

untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, 

kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak 

pemimpin itu. 

Menurut Wahjosumidjo (1991:154) secara garis besar indikator 

kepemimpinan adalah bersifat adil, memberi sugesti, mendukung tujuan, 

katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber 

insirasi, bersikap menghargai. 

Secara teoritis, seharusnya perempuan dan laki-laki mempunyai 

kesempatan yang sama dalam hal memegang kursi kepemimpinan. Dalam 

teori yang disebutkan diatas, tidak ada yang secara terang-terang 

mengharuskan jabatan seorang pemimpin adalah laki-laki ataupun 

melarang seorang perempuan untuk menduduki jabatan tersebut. Jadi 

seharusnya siapapun itu yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang 

pemimpin mempunyai hak yang sama untuk diperhitungkan sesuai dengan 

kemampuan yang mereka miliki tanpa harus menghiraukan jenis kelamin 

sang calon pemimpin. Namun pada kenyataannya terdapat sebuah garis 

pembatas yang tidak terlihat antara perempuan dan kursi kepemimpinan 

yang sangat sulit dilewati oleh perempuan, sehingga seolah-olah terbentuk 
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pemikiran bahwa kepemimpinan adalah hak prerogatif yang otomatis 

diperoleh laki-laki.  

5. Gender  

Fakih (2007: 8) mengatakan konsep gender merupakan suatu sifat 

yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruki 

secara sosial maupun kultural. Ini berarti bahwa gender secara umum 

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari 

segi sosial budaya.  Dengan demikian, gender adalah pembedaan antara 

laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada konstruksi sosial dan 

budaya, bukan secara biologis. Pembedaan antara laki-laki dan perempuan 

dikaitkan dengan kekuatan yang melekat, misal perempuan identik dengan 

kelembutan dan laki-laki identik dengan keperkasaan. Kondisi ini 

menyebabkan adanya ketidakadilan perlakuan antara perempuan dan laki-

laki. 

Partini (2013: 17-18) menulis bahwa ideologi gender merupakan 

ideologi yang mengkotak-kotakkan peran dan posisi ideal perempuan di 

dalam rumah tangga dan masyarakat. Peran inilah yang akhirnya menjadi 

sesuatu yang baku dan stereotip. Ideologi gender seingkali memojokkan 

perempuan ke dalam sifat feminin, yaitu karakteristik kepantasan yang 

dianggap sesuai dengan keperempuanannya. Karakteristik kepantasan 

yang berlaku di dalam masyarakat, dan yang semakin baku ini , berkaitan 

erat dengan kebudayaan setiap daerah karena gender yang berlaku di 

dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat yang 

bersangkutan.   

Perempuan yang berada pada wilayah domestik dan laki-laki 

bekerja di luar rumah terjadi karena adanya konstruk dari masyarakat 

sehingga wacana itu menjadi hal yang wajar. Laki-laki dengan sifat 

maskulin yang melekat di tubuhnya terus mewacanakan sebagai diri yang 

kuat sehingga layak untuk berada di luar. Sementara itu, perempuan 

dengan feminim yang melekat dicitrakan sebagai pribadi yang hanya 

mampu berada di dapur, kamar, dan sumur. Dengan kata lain, perempuan 
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cukup berada di rumah saja dengan melakukan pekerjaan yang ringan 

seperti memasak dan mencuci. Padahal perempuan juga membutuhkan 

aktualisasi diri dalam masyarakat tempat ia tinggal, bukan sebagai 

individu yang menjalankan fungsinya dalam lingkup rumah tangga saja. 

Akan tetapi, lebih dari itu perempuan memerlukan sarana dalam pergaulan 

sosial tetapi memperhitungkan adanya perbedaan seperti agama, ras, etnis, 

dan sebagainya. Peran tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sudah 

terlebih dahulu dilakukan oleh pihak laki-laki (Sugihastuti dan Saptiawan, 

2007: 84). 

Dalam sudut pandang gender, perempuan dikatakan sebagai orang 

yang lemah dan tidak dapat merombak struktur yang telah dikonstruk oleh 

laki-laki. Semua aturan-aturan yang telah dibuat oleh laki-laki selalu 

dituruti oleh perempuan. Perempuan menerima semua aturan-aturan yang 

telah diterapkan tersebut. Hal seperti itu memberikan dampak marginal 

bagi seorang perempuan karena tidak dapat memunculkan kreativitas dan 

potensi kekuatan yang lain. 

Metodologi  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, artinya data 

yangdigunakan merupakan data kualitatif deskriptif. Apabila data yang 

diperlukan telahterkumpul, lalu diklasifikasikan dalam data yang bersifat 

kualitatif, yaitu yangdigambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-

pisahkan menurut kategoriuntuk memperoleh kesimpulan. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknikwawancara mendalam (indepth interview). Dalam wawancara, 

penelitimenggunakan petunjuk umum berupa daftar pertanyaan yang telah 

disusunsebelumnya. Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga 

komponenpokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 

denganverifikasinya. Triangulasi data digunakan untuk validitas data pada 

penelitianini. 
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Sajian dan Analisis Data 

1. Persepsi Masyarakat Jawa tentang Kepemimpinan Perempuan 

Budaya Jawa merupakan budaya yang menganut sistem patrilineal. Di 

dalam sistem patrilineal terkandung sistem patriakhi yang sampai sekarang 

masih dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dampak negatif dari sistem patriakhi 

ini adalah terbentuknya stigma bahwa laki-laki berkuasa dan perempuan 

dikuasai. Dengan perlakuan dan stigma seperti ini diterapkan secara turun-

temurun, lama kelamaan stigma ini akan menjadi sebuah kebenaran absolut di 

pikiran masyarakat. Pandangan tentang sebuah fenomena yang dipikir adalah 

kebenaran absolut sangatlah sulit untuk dirubah. Ini merugikan untuk kaum 

perempuan. Perlakuan kesetaraan gender yang telah diperjuangkan para 

perempuan dunia, termasuk di Indonesia, masih berdampak sangat kecil atau 

bahkan tidak berdampak sama sekali bagi masyarakat yang masih lekat 

dengan budaya Jawa, terutama di lingkungan sekitar keraton Surakarta. 

Sosok kepemimpinan ideal di benak mayoritas narasumber adalah 

kepemimpinan yang berkarakter maskulin, dan karakter ini mereka anggap 

hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, mereka memandang 

sebelah mata kepemimpinan perempuan dan masih menganggap bahwa 

perempuan belum mampu dan tidak lebih baik dari laki-laki untuk menjadi 

pemimpin. Tidak peduli seberapa baik perempuan memiliki skill memimpin, 

perempuan dipandang sebagai makhluk yang feminim yang tidak cocok untuk 

menduduki kursi kepemimpinan yang dianggap mempunyai karakteristik 

maskulin.  

Ketiadaan sosok pemimpin perempuan di masa lalu membuat mesyarakat 

mengambil asumsi bahwa perempuan, bahkan sampai sekarang tidak mampu 

untuk menjabat posisi pemimpin, bahwa dengan tidak adanya contoh 

pemimpin perempuan masa lalu, masyarakat memandang sebelah mata sosok 

pemimpin perempuan, masyarakat tidak memberikan kesempatan perempuan 

untuk membuktikan diri. Padahal seperti yang telah disebutkan diatas 

“manusia cenderung memperlakukan objek tersebut seperti sebelumnya, 
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padahal terdapat rincian lain dalam objek tersebut,” keadaan perempuan dulu 

dan sekarang amat sangat jauh berbeda. Perempuan telah memperoleh 

pendidikan dan pengetahuan setara dengan laki-laki. Tetapi karena kegagalan 

mereka untuk memandang bahwa perempuan jaman sekarang mempunyai 

kemampuan yang setara dengan laki-laki membuat peluang perempuan untuk 

mengeksplorasi potensi mereka sangat terbatas. 

2. Komunikasi Mengambil Peran Dalam Pembentukan Persepsi 

Mengenai Kepemimpinan Perempuan  

Komunikasi pada intinya adalah proses penyampaian informasi. 

Kandungan informasi yang disampaikan pada proses komunikasi amat sangat 

bergantung pada persepsi yang dimiliki oleh komunikator. Penerimaan 

informasi tersebut akan membentuk sebuah persepsi atau akan menguatkan 

persepsi yang telah dimiliki oleh komunikan dari interaksi dengan 

komunikator lainnya.  

Komunikasi dibagi ke dalam dua bentuk yaitu komunikasi intrapersonal 

dan komunikasi interpersonal. Kedua jenis komunikasi ini mengambil peran 

penting dalam proses interaksi masyarakat. Komunikasi intrapersonal adalah 

dimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri dari sensasi yang kita 

dapatkan dari komunikasi interpersonal. Sedangkan komunikasi antarpersonal 

adalah komunikasi yang terjadi antar individu.   

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi seseorang dengan 

dirinya sendiri. Artinya seseorang setelah medapat stimulus dari 

lingkungannya, memproses stimulus tersebut di dalam dirinya 

sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Maka dari itu, inti dari 

sistem komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi. 

Menrut Jalaluddin Rakhmat (2001: 49) proses pengolahan informasi 

yang disebut komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, 

memori, dan berpikir. 

Keraton merupakan bagian penting dari masyarakat Surakarta, 

khususnya Baluwarti. Keraton merupakan sebuah kerajaan yang masih 
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dipandang dan dipercayai oleh masyarakat Baluwarti. Maka dari itu 

masyarakat Baluwarti masih memegang teguh segala adat dan budaya, 

serta masih menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh keraton, 

seperti bagaimana pemerintahan Indonesia dengan warganya.  

Masyarakat Baluwarti terbiasa dengan kepemimpinan bersistem 

patriakhi. Hal ini dikarenakan Kelurahan Baluwarti merupakan 

wilayah dimana Keraton Surakarta berada. Pola pemerintahan yang 

dianut oleh Keraton Surakarta terlihat jelas mempengaruhi pola 

pemerintahan masyarakatnya. Sistem pemerintahan patriarkhi yang 

dianut keraton Surakarta tercermin dalam pola pikir dan kehidupan 

masyarakat yang bermukim di lingkungan sekitar keraton tersebut. 

b. Komunikasi Interpersonal 

Masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di wilayah sekitar 

keraton, masih dengan teguh menganut sistem kerabatan patrilineal, 

yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari 

pihak ayah. Dalam sistem kekerabatan patrilinear ini terdapat budaya 

patriarkhi, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki 

sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. 

Sistem ini telah berlaku dan dipergunakan secara turun-temurun –dari 

orang tua ke anak– oleh masyarakat Jawa sehingga pada akhirnya 

pesan tersirat dari sistem ini tertanam kuat di benak masyarakat Jawa, 

yaitu pemimpin adalah laki-laki. John A. Bargh dan Paula 

Pietromonaco (1982) dalam artikel jurnal Automatic Information 

Processing and Social Perception: The Influence of Trait Information 

Presented Outside of Conscious Awareness on Impression Formation 

mengatakan rangsangan sosial yang tidak disadari dapat 

mempengaruhi penilaian sadar seseorang. 

Jadi, ketika orang tua dari sistem patrilineal secara sadar maupun 

tidak sadar menanamkan nilai-nilai patriakhi kepada anak-anak 

mereka, anak-anak ini akan memiliki presepsi bahwa pemimpin adalah 

laki-laki itu sudah semestinya, yang lama kelamaan akan menjadi 
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sebuah kebenaran dalam pikiran mereka. Hal ini diperkuat dengan 

interaksi-interaksi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka 

yang menganut paham yang sama, ini akan menjadi fakta yang 

nantinya akan seolah-olah menjadi bahan pembenaran dan penegasan 

persepsi mereka tersebut. 

Dalam melakukan komunikasi interpersonal terdapat tujuh 

komponen seperti yang dikatakan Suranto A. W (2011: 9) yaitu 

komunikator, encoding, pesan, saluran, komunikan, decoding, respon, 

dan gangguan. 

Ketika kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita berarti kita 

sedang melakukan komunikasi interpersonal. Dari komunikasi 

interpersonal itu komunikan mendapatkan stimuli-stimuli yang 

nantinya akan diproses secara internal atau disebut dengan decoding. 

Dalam proses decoding inilah komunikasi intrapersonal terjadi dan 

persepsi terbentuk.  

Pareek (dalam Sobur, 2003:451) mendefinisikan persepsi sebagai 

proses menerima, menyeleksi, mengorganisir, mengartikan, menguji, 

dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra dan data. Dari 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses 

pemaknaan dari stimuli yang diterima oleh komunikan. Sedangkan 

pengertian decoding menurut Suranto A. W (2011: 9) adalah kegiatan 

internal dalam diri penerima secara bertahap dimulai dari proses 

sensasi, yaitu proses di mana indera menangkap stimuli. Jadi decoding 

adalah proses pemaknaan dari stimuli yang didapatkan komunikan. 

Maka dari itu proses pembentukan persepsi dalam komunikasi 

interpersonal terdapat pada tahap decoding. Pada titik inilah bukti 

dimana komunikasi interpersonal mempengaruhi persepsi. 

Komunikator yang ketika berperan sebagai komunikan mendapat 

stimuli-stimuli dan pesan dari lingkungan tentang bagaimana laki-laki 

adalah sosok pemimpin yang seharusnya, menganggap bahwa menjadi 

seorang pemimpin merupakan tugas yang bersifat maskulin. Maka dari 
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itu ketika komunikan berubah menjadi komunikator, di dalam dirinya 

terjadilah proses encoding yang akan berdampak pada pemilihan 

simbol-simbol verbal ataupun nonverbal dalam penyampaian 

persepsinya untuk mengkomunikasikan karakter-karakter maskulin 

dalam sebuah kepemimpinan kepada komunikan lain. 

Kegiatan encoding dan decoding pada komunikator dan 

komunikan akan terus berulang menjadi sebuah siklus yang tak 

terputus. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepi seseorang itu amat 

sangat dipengaruhi oleh proses encoding dan decoding yang terjadi 

dalam proses komunikasi. 

Hasil dari proses komunikasi interpersonal yang dilakukan 

narasumber terkait dengan tema kepemimpinan ini adalah respon. 

Secara general, narasumber yang notabene adalah masyarakat 

Baluwarti memberikan respon buruk terhadap kepemimpinan 

perempuan. Ini terlihat dari kepercayaan lebih yang mereka berikan 

terhadap laki-laki daripada perempuan untuk menjadi seorang 

pemimpin. Enam dari tujuh narasumber dalam penelitian ini ketika 

dihadapkan dengan pilihan yang ditanyakan peneliti antara laki-laki 

dan perempuan untuk jadi pemimpin, mereka dengan yakin menjawab 

laki-laki tanpa sedikitpun mempertimbangkan kemampuan-

kemampuan individu. 

Kesimpulan  

Masyarakat Jawa khususnya di Kelurahan Baluwarti memiliki persepsi 

bahwa yang dimaksud kepemimpinana adalah kepemimpinan laki-laki. 

Apabila ada kepemimpinan perempuan, maka kepemimpinan tersebut masih 

jauh kualitasnya dibanding dengan kepemimpinan laki-laki. Bagi mereka 

sosok pemimpin adalah seorang laki-laki bukan perempuan, tidak peduli 

bagaimana kualifikasi dari masing-masing individu. Hal ini dikarenakan tidak 

adanya contoh pemimpin perempuan di sekitar lingkungan mereka, dan 

ditambah lagi dengan dominasi budaya patriakhi keratin Surakarta yang 
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memang menganut kepemimpinan laki-laki. Maka dari itu masyarakat 

Baluwarti menilai bahwa menjadi seorang pemimpin merupakan tugas yang 

bersifat maskulin yang lebih cocok untuk dilakukan oleh laki-laki. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi. Informasi inilah 

yang diperlukan untuk membentuk sebuah persepsi. Pada penelitian ini 

terdapat dua jenis komunikasi yang diteliti yaitu komunikasi intrapersonal dan 

komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi 

seseorang dengan dirinya sendiri untuk mengolah informasi yang didapatkan 

dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah 

proses pertukaran informasi antar individu. Informasi yang diperoleh melalui 

komunikasi interpersonal inilah yang nantinya akan diolah dalam komunikasi 

intrapersonal, sedangkan hasil dari komunikasi intrapersonal akan menjadi 

sebuah pesan atau informasi yang akan disampaikan nantinya pada 

komunikasi intrapersonal. Proses inilah yang dinamakan decoding dan 

encoding. Decoding dan encoding inilah yang nantinya akan membentuk 

persepsi seseorang. Meskipun komunikasi intrapersonal dan komunikasi 

interpersonal memiliki peran masing-masing dalam pembentukan persepsi, 

tetapi peneliti menemukan fakta bahwa komunikasi interpersonal mengambil 

peran yang lebih dominan dalam pembentukan persepsi masyarakat Baluwarti 

dalam kepemimpinan perempuan. 

Saran  

Selama melakukan penelitian, peneliti tentu menghadapi beberapa kendala 

yang diharapkan dapat diminimalisir untuk penelitian sejenis di kemudian 

hari. Peneliti diantaranya menemukan beberapa informan yang kurang 

kooperatif dan memiliki resistensi terhadap peneliti dengan berbagai alasan, 

sehingga beberapa masalah tidak dapat diungkapkan secara lebih mendalam. 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat melakukan pendekatan 

(entry) dengan lebih intensif terhadap subjek penelitian. Namun yang perlu 
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diingat adalah peneliti juga harus bisa membatasi dirinya sejauh mana peneliti 

bisa terlibat dengan subjek penelitiannya. 

Kepemimpinan perempuan memang menjadi suatu polemik tersendiri 

dalam masyarakat Jawa yang masih mewakili budaya patriakhi. Di satu sisi, 

masyarakat memang harus menghormati budaya yang sudah dianut secara 

turun temurun. Namun di sisi lain, masyarakat tidak dapat menghindari proses 

perubahan sosial. Sebab sifat masyarakat tidaklah statis, melainkan dinamis 

yang akan berubah mengikuti perkembangan jaman. Cepat atau lambat nilai-

nilai sosial yang terkandung dalam adat budaya pada masyarakat akan berubah 

seiring dengan waktu, maka dari itu sebaiknya adat budaya yang dianut 

masyarakat Jawa janganlah bersifat kaku agar tidak ditinggalkan dan masih 

tetap lestari sepanjang jaman.  

 

 

 

Daftar Pustaka 

Anoraga, Pandji. (2003). Psikologi Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta   

A.W, Suranto. (2011). Komunikasi Interpersonal .Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Bargh, John A. dan Paula Pietromonaco. (1982). Automatic Information 

Processing and Social Perception: The Influence of Trait Information 

Presented Outside of Conscious Awareness on Impression Formation. 

Journal of Personality and Social Psychology.43 (3): 437-449. 

Davidson, Marylin J. dan Cary L. Cooper. (1992). Shattering the Glass Ceiling: 

The Women Manager. London: Paul Chapman Publishing Ltd 

Effendy, Onong Uchjana. (2005). Komunikasi dan Modernisasi. Bandung: 

Mandar Maju 

Fakih, Mansour. (2007). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta 

Pustaka Pelajar 



19 
 

 

Kastanakis, Minas N. dan Benjamin G. Voyer. (2014). The Effect Of Culture On 

Perception And Cognition: A Conceptual Framework. Journal of Business 

Research. 67 (4): 1-37 

Muhammad, Arni. (2002). Komunikasi Organisasi. Bandung: Remaja Rosdakarya  

Mulyana, Deddy. (2010). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya 

Partini. (2013). Bias Gender dalam Birokrasi. Yogyakarta: Tiara Wacana 

Rakhmat, Jalaluddin. (2001). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja 

Rosdakarya  

Sobur, Alex. (2003). Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia  

Tjitrosubono, Siti Sundari Maharto. (1998). “Kedudukan Wanita dalam 

Kebudayaan Jawa” dalam Wacana Perempuan dalam KeIndonesiaan dan 

Kemoderanan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo bekerja sama dengan 

Universitas Islam Indonesia dan yayasan IPPSDM 

Wahjosumidjo. (1991). Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta: Balai Pustaka 

Wood, Julia T. (2013). Komunikasi Teori dan Praktek (Komunikasi dalam 

Kehidupan Kita). Edisi ke 6. Penterjemah Putri Aila Idris. Jakarta: 

Salemba Humanika 

 


