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Lastri 
Koordinator Sekolah Perempuan Level Kabupaten 

Gresik, Jawa Timur1 
 

Lastri, 30 tahun, merupakan Koordinator Sekolah Perempuan tingkat Kabupaten Gresik. Dia terlahir dalam 
keluarga miskin dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Lastri menikah dengan laki-laki desa 
tetangga, dan saat ini mereka telah mempunyai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.  

Ia menamatkan pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), seperti banyak teman 
sebayanya. Sejak lulus Sekolah Dasar (SD), orang tuanya bahkan melarang Lastri untuk melanjutkan sekolah 
karena faktor ekonomi. Lastri berasal dari keluarga buruh tani dan dengan pendapatan yang rendah 
keluarganya susah membiayai kehidupan sehari-hari, apalagi untuk pendidikan. Kondisi yang sama juga dialami 
oleh kedua kakaknya. Kakak pertama Lastri merupakan lulusan SD sedangkan kakak keduanya lulus SMP. Lastri 
pun bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP berkat usahanya dalam mencari dan menemukan sekolah 
yang menyediakan beasiswa. Mimpinya pupus ketika ia tidak bisa lanjut ke bangku Sekolah Menengah Atas 
(SMA) karena alasan ekonomi.  

“Saya mulai dari SMP itu kan saya sudah ingin sekolah. Tapi orang tua kan melarang. Awalnya sih 
sudah mulai lulus SD itu saya sudah nggak boleh sekolah, Mbak. Karena orang tua saya nggak mau 
membiayai saya. Tapi saya nekat ingin sekolah SMP itu saya mencari sekolah sendiri yang ada 
beasiswanya, gitu lho. Akhirnya untuk yang SMA itu, itu karena kepikiran saya dulu itu kalau sekolah 
SMA itu kan biayanya semakin besar, jatuhnya itu khawatirnya orang tua bener-bener nggak mampu. 
Jadi saya kerja saja, gitu.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019) 
 

Pada tahun 2004, pada usia 15 tahun, Lastri memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu 
keuangan keluarga. Ia bekerja sebagai buruh borongan di pabrik roti dengan pendapatan harian tidak tetap, 
berdasarkan banyaknya roti yang diselesaikan. Setiap harinya Lastri dapat membawa pulang antara                 
Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000. Lastri sempat berhenti karena jam kerja yang terlalu panjang, dari pagi sampai 
jam sembilan malam, namun kembali ke perusahaan semula. Di pabrik ini, pada tahun 2008, Lastri bertemu 
dengan laki-laki yang menjadi suaminya.  
 
Ketika pabrik tempatnya bekerja terbakar, Lastri harus dipindahtugaskan ke bagian lain. Akibatnya, Lastri harus 
memulai dari awal sebagai buruh borongan, bukan lagi buruh harian. Lastri tidak terima karena proses 
pemindahan ini dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Lastri sempat 
menemui manajemen pabrik untuk menyampaikan keberatannya, tetapi pihak pengelola mementahkannya. 
Pada akhirnya Lastri memutuskan untuk keluar pada tahun 2013 dan menjadi buruh angkut sayur di pasar.  
 
Pada tahun yang sama, Lastri telah bergabung dengan Sekolah Perempuan, yang diawali dengan adanya Staf 
Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) yang berkunjung ke rumah dan 
mengundangnya untuk menghadiri pertemuan pertama Sekolah Perempuan. Undangan tersebut tentu saja 
membingungkan Lastri yang belum pernah diundang untuk menghadiri pertemuan di kantor desa. Selama ini, 

 
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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Lastri mendatangi kantor desa hanya untuk mendapatkan bantuan maupun memberikan suara pada saat 
Pemilu atau Pemilihan Kepala Desa.  

 
Awalnya, teman-teman sesama buruh Lastri menyarankan untuk tidak hadir, tapi setelah diajak staf KPS2K 
mendatangi rumahnya dan menelepon setelahnya, Lastri akhirnya memutuskan untuk hadir karena ingin tahu 
lebih lanjut tentang seluk-beluk kegiatan tersebut. 

 
“Kemudian saya juga, bukan hanya pendapat suami, saya juga itu, kan galau ya, bahasanya sekarang 
kan galau, ya. Saya itu sampai minta pendapat teman saya yang di pabrik. Saya itu diajak orang 
datang ke rumah, saya diajak ngumpul ke Balai Desa, kemudian itu gimana, ya. Saya ikut atau tidak? 
... ‘Nggak usah melok ngunu [ikut begitu], Las. Sampean itu digowo mata-mata [kamu itu dibawa 
mata-mata]. Nggak usah melok, yo? [Nggak usah ikut, ya?]’. Akhirnya saya putuskan nggak ikut. Terus 
ditelepon terus kan sama KPS2K, ikut nggak? Ikut nggak? Weslah [sudahlah], dari hati saya sendiri, ikut 
aja. Nanti ngapain sih di sana, nanti dilihat aja di pertemuan ini.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 19 
Februari 2019)  
 

Selepas pertemuan, Lastri menceritakan kepada suami bahwa Sekolah Perempuan akan dibentuk. Suami 
Lastri, dan juga orang tuanya, tidak memberikan izin sama sekali untuk Lastri untuk bergabung dengan 
organisasi tersebut. Mereka berpendapat bahwa Sekolah Perempuan tidak akan menghasilkan uang. 
Pendebatan di dada Lastri semakin berkelebat, walaupun dilarang, ia merasa bahwa selama ini ia belum 
pernah berorganisasi dan juga tidak sempat melanjutkan mimpinya untuk bersekolah. 
 

“Kendalanya yang pertama ya itu Mbak, pada diri saya sendiri. Bagaimana mengambil keputusan 
dengan tentangan dari keluarga dan dari suami, kan terus dilarang terus kan. Itu bagaimana saya bisa 
tetap melanjutkan ikut sekolah. Itu saya meyakinkan hati saya itu sangat lama Mbak, misalkan antara 
ikut atau tidak … Tidak melanjutkan SMA. Nah kebetulan di Sekolah Perempuan itu saya memiliki 
kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Karena pikiran saya itu Sekolah Perempuan ada sama dengan 
sekolah SMA, gitu lho. Jadi saya itu apa ya, punya keinginan untuk belajar gitu lho, Mbak, sebenernya 
masihan.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)  
 

Tidak banyak waktu yang dimiliki Lastri untuk mengikuti Sekolah Perempuan karena dia harus bekerja sebagai 
buruh di pasar. Walaupun demikian, Lastri sempat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan 
Perlindungan Sosial tahap 1 pada 2014. Pada saat pelatihan, Lastri mendapatkan materi tentang kesetaraan 
gender, khususnya materi tentang hak-hak perempuan dalam keluarga. 

 
“Sebenarnya perempuan itu punya hak untuk mengambil keputusan, untuk mana yang salah mana 
yang benar, misalnya dalam lingkungan keluarga. Kemudian kita itu perlindungan sosial itu punya hak 
untuk memperjuangkannya, begitu. Sampai rumah, akhirnya saya terapkan.” (Lastri, desa penelitian di 
Gresik, 19 Februari 2019) 

Suaminya merasa berang ketika Lastri menjelaskan apa yang ia dapatkan dalam pelatihan, dan meminta Lastri 
memilih antara sekolah atau suami dan keluarga. Lastri memilih keduanya, baginya ini adalah kesempatan 
yang berharga untuk membuktikan kekuatan perempuan. Seringkali, Lastri diberikan tugas tambahan oleh 
suaminya ketika ia meminta izin akan berkegiatan, seperti mencari makanan ternak, membersihkan kandang, 
hingga memandikan ternak. Terkadang, Lastri juga harus menerima jika suami memarahinya ketika dari 
kegiatan Sekolah Perempuan. Bukannya merasa lemah, malahan Lastri menjadikan hal tersebut sebagai 
strategi untuk bernegosiasi dengan suami untuk terus mengikuti Sekolah Perempuan. Ketika ia sudah 
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menyelesaikan seluruh pekerjaan maka sudah tidak ada alasan lagi bagi suaminya untuk melarang Lastri 
berkegiatan.  
 
Lastri merasa beruntung memiliki teman-teman Sekolah Perempuan yang mendukung, mereka memaklumi 
setiap kali Lastri datang terlambat ke acara-acara organisasi. Tak jarang pula, teman-temannya rela menunda 
kegiatan dan memilih menunggu Lastri menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Sekolah Perempuan semakin 
mempererat hubungan Lastri dengan teman-temannya, dengan kompak perempuan-perempuan tersebut 
saling berbagi susah dan senang, masalah satu orang bisa menjadi masalah bersama.  
 
Semenjak ikut pelatihan dan rutin beraktivitas di Sekolah Perempuan, Lastri merasa bahwa kemampuannya 
dalam memahami keadilan gender dan berstrategi meningkat. Lastri juga semakin memahami cara 
bernegosiasi yang baik dengan suami setelah saling berbagi dan membangun kesadaran kritis dengan teman-
temannya di Sekolah Perempuan.  
 

“Kayak misalkan marah nggak seperti dulu, marah ya marah. Kan saya sekarang juga bernegosiasi, 
kalau dulu suami marah-marah saya ikut marah-marah, akhirnya bertengkar. Sekarang kalau suami 
marah-marah, aku biarkan dulu Mbak, kalau hatinya sudah dingin, baru kujelaskan.” (Lastri, desa 
penelitian di Gresik, 22 Februari 2019) 

Lambat laun suaminya sudah bersedia untuk membantu pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu rumah 
maupun mencuci piring. Lebih penting lagi, dia mulai menyadari kemampuan dan kekuatan istrinya sendiri.  
 
Semakin hari Lastri tambah peka soal-soal keperempuanan, ia ingin bergerak lebih jauh dengan membagikan 
pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh kepada perempuan lain di sekitar rumahnya. Dalam banyak 
kesempatan, Lastri selalu mengajak perempuan-perempuan di desanya untuk mengikuti Sekolah Perempuan. 
Awalnya banyak perempuan desa yang melabeli Sekolah Perempuan sebagai organisasi yang tidak benar 
karena mengajarkan perempuan untuk sering keluar rumah dan melawan suami, mereka bahkan dituduh 
sebagai “mata-mata kabupaten”. Lastri dan teman-teman Sekolah Perempuan berusaha menepis tudingan itu 
dengan pembuktian-pembuktian yang nyata, seperti menjalin kerja sama dengan BPJS (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan) dan membantu masyarakat mengurus BPJS, KIS (Kartu Indonesia Sehat), maupun 
berbagai pelayanan sosial lainnya.  
 
Pada tahun 2015, Lastri diberi kesempatan oleh KPS2K untuk mewakili Sekolah Perempuan dalam pelatihan di 
Jakarta. Sebelum berangkat, Lastri mengira hamil setelah melakukan tes kehamilan dengan testpack dan 
mengalami pendarahan, tapi ia tetap berangkat. Saat di Jakarta, Lastri harus dilarikan ke rumah sakit karena 
pendarahan dengan biaya rumah sakit ditanggung oleh penyelenggara. Pada tahun yang sama, Lastri divonis 
menderita kanker serviks. Walaupun gejala sudah dirasakan Lastri sejak masih bekerja di pabrik, seperti 
keputihan dan gatal yang terus-menerus, ia tidak pernah memeriksakan diri. Upaya penyembuhan yang 
dilakukan Lastri sebelumnya, juga atas saran dari suaminya, menggunakan cara tradisional seperti minum jamu 
kapur sirih. Melalui Sekolah Perempuan, Lastri lebih paham tentang hak-hak kesehatan perempuan dan seluk 
beluk penyakit yang sering dihadapi para perempuan. Dia juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat Penerima 
Bantuan Iuran (PBI-KIS). Dengan kartu tersebut, Lastri bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis di RSUD 
yang bermitra dengan Sekolah Perempuan. Setelah diperiksa, dia baru tahu bahwa dirinya menderita kanker 
serviks.  
 
Lastri mendapatkan pemeriksaan berkat jaringan yang dimiliki karena ia dan teman-temannya membantu 
masyarakat untuk mengurus BPJS, KIS, dan semacamnya. Meskipun, sikap suami Lastri mengenai pentingnya 
pemeriksaan kesehatan belum berubah, Lastri sudah mampu memperjuangkan haknya sendiri.  
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“Nah terus akhirnya yang kedua itu, itu kan saya awalnya juga terdeteksi kanker serviks kan mbak, 
keputihan. Itu suami saya juga masih marah-marah. Saya disuruh jamu suruh gitu aja. Nggak boleh ke 
rumah sakit. Tapi saya berangkat sendiri dulu sama Mbak Indah [Leader Sekolah Perempuan] 
sama Mbak Nurul [Leader Sekolah Perempuan] yang bagian lapangan. Akhirnya kan untuk, terapi itu 
kan butuh tanda tangan suami, itu kan dia harus nggak kerja, itu saya dimarahi Mbak dari rumah sakit 
sampai rumah itu dimarahin terus. Saya nggak butuh tanda tanganmu [suami], saya nggak ngajak, 
saya bilang gitu mbak. Akhirnya yang kedua untuk kontrol itu saya berangkat sendiri, naik angkot.” 
(Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019) 

Berdasarkan pengalamannya tersebut, Lastri bersama Sekolah Perempuan menginisiasi kegiatan pemeriksaan 
IVA bagi masyarakat sebagai bentuk deteksi dini kanker serviks dan penyakit vital lainnya yang sering menjadi 
masalah utama perempuan di desanya. Banyak perempuan yang awalnya tidak mau memeriksakan diri karena 
merasa bahwa penyakit organ reproduksi adalah hal tabu dan tidak perlu diketahui orang lain. Melalui 
pemeriksaan gratis yang dilakukan sebanyak tiga kali, secara berturut-turut, pada tahun 2015, 2016 dan 2017, 
dan sosialisasi, membuat para perempuan semakin berani untuk ikut berpartisipasi. Kegiatan ini merupakan 
perwujudan kerja sama yang dilakukan Sekolah Perempuan dengan Rumah Sakit Ibnu Sina, Dinas KBPPPA 
Kabupaten Gresik dan instansi lainnya. Kegiatan tersebut menjadi titik balik bagi perempuan di desanya untuk 
lebih memperhatikan kesehatan sebagai bagian dari perjuangan hak-hak perempuan.  
 
Satu hal penting yang Lastri rasakan setelah berkecimpung dalam dunia organisasi keperempuanan adalah soal 
kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Dia mengaku merasa gugup dan cemas jika harus 
berpendapat dalam sebuah forum, tapi lamban laun semakin percaya diri sampai menjadi pembicara di acara 
tingkat nasional. 
 

“Pada saat diundang, ya udah kan ngumpul satu desa ngumpul di balai desa. Nah disuruh 
memperkenalkan diri, nah orang-orang yang nggak tau biasanya di rumah, disuruh memperkenalkan 
diri aja sudah gemetar kayak ketakutan gitu Mbak.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019) 

Kesungguhan Lastri dalam menyerap semua wawasan yang diberikan Sekolah Perempuan membuahkan hasil, 
ia semakin berani untuk bersuara dalam banyak kesempatan di level desa, kecamatan, hingga kabupaten. 
Berkat usahanya, ia bahkan berhasil mengadvokasi Sekolah Perempuan agar diikutsertakan dalam forum 
Musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), sehingga mendapatkan alokasi dana desa sebesar           
Rp. 10.000.000 per tahun. Saat ini, Lastri bahkan dipercayai untuk menjadi Koordinator Sekolah Perempuan 
tingkat kabupaten. Lastri berharap agar ia selalu bisa melanjutkan komitmennya bagi perempuan lain, 
terutama mereka yang miskin, dengan selalu mewakili mereka untuk mendapatkan hak-hak dan kesetaraan.




