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Lasinem 
Koordinator Divisi Pendidikan Sekolah Perempuan  

Gresik, Jawa Timur1 
 

Lasinem, 31 tahun, merupakan pemimpin Sekolah Perempuan di sebuah desa di Gresik. Dia merupakan anak 
kedua dari tiga bersaudara, dan ia adalah anak perempuan satu-satunya. Lasinem berasal dari keluarga miskin 
dan bapaknya bekerja sebagai tukang kebun di sebuah sekolah taman kanak-kanak di Gresik. Kondisi tersebut 
yang menyebabkan Lasinem tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Kakak laki-laki Lasinem 
berharap ia dapat melanjutkan sekolah menjahit karena keterampilan ini dibutuhkan di desa.  

“Iya, jadi nggak boleh kalau nggak jahit nggak usah sekolah. Jadi SMA nggak sekolah.” (Lasinem, desa 
penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)  

Lasinem menikah dengan laki-laki satu desa dan saat ini mempunyai tiga anak, yang terdiri diri dari anak 
kembar perempuan dan satu anak laki-laki. Setelah menikah, Lasinem menjadi ibu rumah tangga dan tidak 
bergabung dengan organisasi apapun di level desa. Lasinem berpandangan bahwa pernikahan memberi batas 
antara kehidupan luar dan di dalam rumah. Urusan domestik menjadi ranah perempuan sedangkan urusan di 
luar rumah menjadi bagian laki-laki.  

“Bisa dibilang saya itu ibu rumah tangga tulen dan memang dulu saya beranggapan kalau perempuan 
sudah berumah tangga yang namanya urusan di luar rumah tangga itu sudah terputus. Kayak seakan-
akan itu hidup seorang perempuan itu ya cuman di lingkup rumah tangga saja. Kayak misalnya ya itulah 
Mbak, di kasur, di sumur, di dapur ya semacam itu. Terus kalau kita mau berbuat baik atau amal atau 
apa itu ya kita limpahkan sama suami. Bakti kita sama suami.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 
Februari 2019)  

Pada tahun 2013, staf Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) berkunjung ke rumah 
Lasinem dan memintanya hadir pada pertemuan pertama Sekolah Perempuan yang akan dilaksanakan di Balai 
Desa. Awalnya, ia berpikir akan mendapatkan bantuan di acara tersebut karena ia belum pernah diundang ke 
pertemuan organisasi di Balai Desa. 

“Ah makanya pertama ikut Sekolah Perempuan itu, saya pikir saya mau dapat bantuan. Biasanya saya 
keluar ke Balai Desa itu biasanya kan dapat bantuan. Dulu saya pikir juga begitu. Oh berarti saya pulang 
nanti bawa sembako, atau berbentuk uang tunai, itu saya semangat, Mbak.” (Lasinem, desa penelitian 
di Gresik, 20 Februari 2019) 

Pertemuan pertama Sekolah Perempuan tersebut dihadiri oleh puluhan perempuan miskin di desa, termasuk 
Lasinem. Setelah pertemuan, Lasinem bertanya-tanya tentang materi yang diberikan tentang masalah 
perempuan, dan perbedaan antara yang dibahas dan kenyataan yang dialaminya.  

“Jadi kalau ada kegiatan Sekolah Perempuan itu, karena saya itu penasaran. Kok pertemuan kayak gitu. 
Tapi saya juga penasaran, saya ikut aja, Mbak. Mungkin nanti ada manfaatnya ... Bahkan saya tuh 
bersyukur dengan kejadian itu Mbak. Ternyata Tuhan kasih kesempatan saya untuk meskipun bukan 

 
1 Penulis: Galih Prabaningrum dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. Penyunting: Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina 
Hartoto. Disclaimer: Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan 
dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. 
Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan. 
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sekolah formal Sekolah Perempuan ya Mbak, tapi saya bersyukur bisa ikut di Sekolah Perempuan ini.” 
(Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019) 

Pada tahun 2014, seorang teman sesama perempuan yang telah lebih aktif dalam mengikuti kegiatan Sekolah 
Perempuan mengajak Lasinem untuk mengikuti sebuah aksi tentang keberagaman di Surabaya. Karena 
penasaran, untuk pertama kalinya, ia ikut longmarch dengan perempuan lainnya untuk menyuarakan 
pentingnya menghargai perbedaan, mengingat keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, seperti ras, agama, 
suku bangsa dan lain sebagainya. Sebenarnya ia merasa kurang nyaman dan malu mengikuti aksi tersebut 
karena masih menganggap bahwa “aksi” selalu sama dengan demonstrasi, yang dalam persepsinya selalu 
berakhir dengan ricuh. Pada saat itu, Lasinem menganggap bahwa Sekolah Perempuan mengajarkan untuk 
berdemonstrasi.  

Masih dalam tahun 2014, Sekolah Perempuan mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan 
Perlindungan Sosial Tahap 1 di Prigen, Jawa Timur. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama empat hari dan 
menginap di hotel. Lasinem memutuskan untuk tidak ikut karena ia menganggap kegiatan di hotel identik 
dengan hal-hal yang kurang baik dalam norma sosial. 

“Saya nggak ikut Mbak untuk kepemimpinan perempuan tahap pertama itu, karena saya kan masih 
bingung. Kok diajak ke hotel? Pikiran saya kan aneh-aneh. Ngapain ke hotel? Pelatihan apa ke hotel 
itu? Terus kata suami saya, saya izin sama suami saya, kata suami saya gini, nggak usah ikut dulu. 
Kamu lihat aja nanti. Nek koncomu itu nggak diapa-apain. Gitu, saya lihat contohnya dulu. Saya nggak 
boleh ikut, jadi saya tahap pertama nggak ikut.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019) 

Setelah pelatihan, Sekolah Perempuan menyelenggarakan sosialisasi hasil pelatihan kepada perangkat desa 
dan masyarakat. Lasinem ikut hadir dalam pertemuan tersebut, ia menyaksikan teman-temannya yang ikut 
pelatihan terlihat senang. Lasinem pun mengajukan beberapa pertanyaan tentang kegiatan di Prigen. Respon 
mereka hampir sama, mereka menjawab bahwa pelatihan di Prigen mirip dengan pendidikan di sekolah pada 
umumnya. Lasinem merasa tergugah dengan pengalaman teman-temannya, dan membulatkan tekad untuk 
mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan selanjutnya.  

Pada tahun 2015, Lasinem mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Perlindungan Sosial Tahap 2 di 
Surabaya. Materi yang diberikan pada saat itu tentang konsep seks dan gender. Ada pertentangan dalam diri 
Lasinem ketika menerima pengetahuan baru tersebut. Sejak kecil, orang tua dan lingkungan sosialnya 
mengajarkan Lasinem untuk tidak boleh berani pada suami dan selalu patuh terhadap suami, sedangkan 
materi yang disampaikan pada pelatihan berbeda. Perlahan, ia menyadari bahwa sebenarnya perempuan 
memang melakukan pekerjaan rumah yang lebih berat dari laki-laki, jadi tidak masalah jika tugas tersebut 
dibagi dengan suami.  

“Terus ternyata, selama ini, saya itu tidak tahu hak saya itu sebenarnya. Saya itu tidak tahu. Terus yang 
masalah pekerjaan rumah tangga itu, ya. Iya ya, memangnya kenapa kalau suami saya nyapu? Masak 
kenapa? Toh, sapu itu nggak ada jenis kelaminnya. Misalkan suami saya pegang sapu, apakah sapu itu 
bisa hamil? Apakah ada vaginanya? Saya seperti itu. Ya padahal kalau dipikir itu memang benar, 
pekerjaan perempuan itu lebih banyak dari pada laki-laki. Lebih menguras tenaga, waktu.” (Lasinem, 
desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019) 

Berkat kepandaian Lasinem dalam bernegosiasi, suaminya yang dahulu tidak pernah mengerjakan pekerjaan 
rumah saat ini sudah mau membantu dan menggantikannya. Lasinem juga mengalami perubahan dalam 
mendidik anaknya, yang semula berorientasi pada hasil atau nilai yang bagus berubah dengan 
mengedepankan komunikasi yang aktif kepada anaknya. Sebelum mengikuti Sekolah Perempuan, Lasinem 
menganggap bahwa anak perempuannya harus pintar masak, pintar dandan, maupun pintar bersih-bersih, 
sehingga menyebabkan Lasinem mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anaknya. Saat ini Lasinem 
lebih terbuka untuk berdiskusi kepada anaknya tentang apa yang dirasakan.  
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Selain menambah pengetahuan, Lasinem mengakui bahwa pelatihan yang ia ikuti merangsang kepercayaan 
diri untuk berbicara di depan umum. Selama ini, Lasinem tidak pernah berbicara di depan umum maupun di 
dalam forum. Selama bergabung dengan Sekolah Perempuan, Lasinem digenjot untuk berani bersuara dan 
beropini di depan umum. Alhasil, Lasinem tidak takut lagi berbicara dan mengajukan usulan, bahkan di forum-
forum besar seperti dalam pertemuan desa.  

Wawasan yang ia dapatkan dari pelatihan Sekolah Perempuan benar-benar telah menggugah sisi 
kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan perempuan. Ada sebuah beban yang ia rasakan setelah 
pelatihan, tentang beratnya hidup yang dijalankan banyak perempuan. Ia merasa lebih memahami perasaan-
perasaan perempuan yang mengalami segala permasalahan kehidupan, soal kesenjangan hak sosial, 
kekerasan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Sebelum disadarkan Sekolah Perempuan, Lasinem 
termasuk orang yang sering menyalahkan perempuan. Dalam kasus poligami, misalnya, Lasinem pernah 
beranggapan bahwa hanya perempuan yang kurang pandai melayani suamilah yang dimadu. Ia juga sempat 
menyalahkan perempuan-perempuan yang dilecehkan secara seksual karena dianggap sering berpakaian tidak 
sopan. 

“Sama seperti ada yang dengar kok saya apa itu Mbak, kalau dulu itu saya iya saya menyalahkan 
perempuannya Mbak. Kenapa pakai rok mini, kenapa tidak pakai jilbab, kan emang mengundang 
syahwatnya laki- laki. Tapi ternyata toh, banyak kejadian yang nenek-nenek tua loh diperkosa. Itu apa 
ya salah neneknya? Terus yang perkosa loh siapa. Kayak sekarang itu masalah cukup banyak ya Mbak 
ya.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019) 

Pikiran dan pandangan Lasinem semakin terbuka dan empatinya terhadap sesama perempuan semakin tinggi. 
Lasinem berusaha untuk membagikan pengetahuan yang didapatkannya kepada tetangga sekitar. Biasanya, 
perempuan-perempuan di sekitar rumah Lasinem berkumpul untuk bergosip belaka. Sejak Lasinem bergabung 
dengan Sekolah Perempuan, topik pembicaraan mulai bergeser ke arah yang lebih serius dan penting, 
persoalan perempuan. Mereka saling berbagi soal masalah rumah tangga, tentang hak-hak seorang istri hingga 
masalah kekerasan dan kesehatan perempuan. Meskipun beberapa orang masih berpandangan bahwa 
Sekolah Perempuan mengajarkan untuk berani terhadap suami, Lasinem terus berbagi kepada sekelilingnya. 
Dedikasi dan ketekunan yang ditunjukkan Lasinem dalam memperjuangkan hak-hak perempuan membuat ia 
terpilih menjadi koordinator Sekolah Perempuan di desanya. Ia juga diakui oleh banyak anggotanya sebagai 
seorang pemimpin Sekolah Perempuan yang berpengaruh di desa. 

Sebagai Koordinator Divisi Pendidikan Sekolah Perempuan, Lasinem mempunyai andil yang besar dalam 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum desa. Meskipun sudah banyak perempuan yang terlibat 
dalam Musrenbangdes, namun pemerintahan desa masih menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai 
bidang yang tidak diprioritaskan. Pembangunan yang mereka rencanakan masih berorientasi pada 
infrastruktur.  

Lasinem juga berpikir bahwa perempuan masih belum mendapatkan keadilan soal pendidikan, mereka masih 
dipinggirkan secara kultural. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan lebih penting 
bagi laki-laki karena mereka akan menjadi kepala rumah tangga dan mencari nafkah, dan sebaliknya untuk 
perempuan. Dalam segi kesehatan, ia berpandangan bahwa masih banyak perempuan yang menyepelekan 
soal kesehatan reproduksi dan penyakit-penyakit lainnya. Ia sering menasihati perempuan-perempuan di 
lingkungannya untuk lebih mencintai diri mereka sendiri dengan menjaga kesehatan. Lasinem juga berharap 
adanya upaya pencegahan pernikahan anak bagi perempuan, karena umumnya merugikan dan 
menyengsarakan kehidupan perempuan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Lasinem sangat berharap 
bahwa seluruh perempuan di desanya juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan dirinya untuk 
mendapatkan pengetahuan melalui Sekolah Perempuan. 




