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Laila 
Ketua Kelompok Sekolah Perempuan  

Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan1 
 

Laila (30 tahun) merupakan salah satu tokoh perempuan berdaya di salah satu desa di Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan dan mengetuai salah satu kelompok Sekolah Perempuan Pulau. Pada 2016, setelah advokasi 
Sekolah Perempuan, Laila diakui oleh pemerintah sebagai nelayan perempuan. Pengakuan ini memberinya 
status dan akses pada pelayanan yang sama dengan nelayan laki-laki. 

Saat ini, Laila tinggal bersama dengan ibunda tercintanya, karena ayahnya telah meninggal pada tahun 1999. 
Setelah menamatkan Sekolah Dasar, ia pun harus putus sekolah lantaran harus menjadi tulang punggung 
keluarga, menggantikan kakaknya yang telah berkeluarga.  

Sejak dia kecil, Laila membantu pamannya yang bekerja sebagai nelayan. Karena pendapatan yang didapatkan 
tidak seberapa, akhirnya Laila memutuskan untuk menggunakan bala-bala (perahu berukuran kecil) milik 
mendiang ayahnya untuk menjadi nelayan. Sehari-hari Laila menangkap kepiting dengan jaring dan melakukan 
budidaya rumput laut. Petani rumput laut adalah jenis pekerjaan yang baru ia lakoni sejak empat tahun 
terakhir karena rumput laut sendiri baru mulai tumbuh beberapa tahun yang lalu. Untuk pekerjaan 
menangkap kepiting, Laila bisa mendapatkan Rp. 100.000 per kilonya, namun apabila pasaran sedang kurang 
menjanjikan, ia terkadang hanya bisa mendapatkan sekitar Rp. 60.000 untuk dua kilogram. Hasil tangkapannya 
dijual pada punggawa (pengepul), yang selanjutnya menjualnya ke daerah lain.  

"Awal mulanya itu ikut sama om. Saya ikut di situ, belajar, akhirnya saya punya sampan, saya mulai dari 
situ mandiri. Saya pakai sampan itu terus melaut, sekitar daratan itu. Boleh juga saya tenggelam 
dengan sampan itu saya pakai. Datang ombak besar, langsung menghantam, tenggelam sudah. Saya 
teriak kiri kanan nggak ada orang, kebetulan ada om, ada kakak yang melihat dari jauh, akhirnya 
mereka datang … Akhirnya saya udah menguasai diri sendiri, akhirnya saya beranikan diri pergi lepas 
dari om." (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019) 

Sejak kecil, Laila sudah terbiasa melaut dan jarang dididik untuk mengerjakan aktivitas domestik. Ketika Laila 
besar, Laila menggantikan peran ayahnya mencari nafkah dengan melaut, karena dia memang mempunyai 
kapasitas dan kemampuan sebagai nelayan dan petani rumput laut.  

“Kalau saya di rumah, bukan saya yang masak. Cuma mama yang mau masak. Saya kerja di laut saja. 
Kalau di dapur itu, bekerja di dapur kalau mama pergi, baru saya menghadap di dapur ... Mama cuma 
memasak, yang ngurus rumah itu cuma tante. Kalo saya ya di laut terus. Di laut terus. Pulang langsung 
makan.” (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019) 

Awalnya, Laila diajak oleh seorang kemenakannya untuk bergabung dalam kegiatan Sekolah Perempuan pada 
tahun 2014. Laila ingin bergabung dengan harapan ia akan mendapatkan bantuan perahu untuk menunjang 
profesi yang digelutinya.  

"Kita diundang ke sana untuk ikut pertemuan. Terus disuruh menggambar pulau, kebetulan kan saya 
ndak tahu menggambar pulau bagaimana baru kali ini disuruh. Dari situlah saya berpikir semoga aja di 
sinilah tempat saya untuk membuka pikiran saya dan mengadu kenapa saya tidak pernah dapat 

 
1 Penulis: Ulya Niami Efrina Jamson dan Hening Wikan Sawiji. 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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bantuan. Saya mau ikut karena saya mau mencoba. Mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin 
ini jalan satu-satunya yang harus saya lakukan. Karena saya dulu kan, saya tidak berani bercerita. 
Jangankan sama Pak Desa, sama Pak Dusun saja saya takut. Daripada kita cerita begini salah lagi. 
Dimarahin lagi. Ketakutan, emang takut.” (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 
Februari 2019) 

Setelah berkenalan dengan Sekolah Perempuan, Laila mulai aktif berkegiatan di dalamnya. Dengan tekun, ia 
mengikuti pelatihan dan berbagai sesi diskusi. Tidak jarang, dalam forum besar dan formal, Laila membagikan 
kisah hidupnya sebagai nelayan, dan tantangan yang ia hadapi ketika melakoni peran tersebut. Pada waktu itu, 
pertemuan Sekolah Perempuan dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap bulannya. Waktu yang dipilih juga 
berkisar pada siang atau sore hari sehingga tidak mengganggu pekerjaan Laila. Karena keaktifan dan jiwa 
kepemimpinan yang dimiliki Laila, ia berhasil menjadi Ketua Sekolah Perempuan di desanya, Sekolah 
Perempuan Rakkang Jaya, yang memiliki sekitar 40 anggota. 

Sejak kepemimpinan Laila, Sekolah Perempuan Rakkang Jaya secara rutin melaksanakan pertemuan dan 
diskusi. Anggota Sekolah Perempuan ini biasanya dipandu oleh tim fasilitator Yayasan Kajian dan 
Pengembangan Masyarakat (YKPM) yang menyampaikan modul pendidikan adil gender. Pertemuan biasanya 
dilakukan di kediaman koordinator Sekolah Perempuan yang berada di pulau yang lain. Untuk pergi ke sana, 
Laila menggunakan uang transportasi untuk mengganti biaya sewa perahu ke sana, yang sebagian ditabung 
sebagai modal simpan pinjam kelompok. Diskusi tersebut memperluas keterampilan Laila, membangun 
kesadaran kritis mengenai hak-haknya, dan mendorongnya untuk lebih berani bersuara di ruang publik.  

“Sebelum ada Sekolah Perempuan saya tidak berani. Keluar saja dari rumah kalau ada orang dari pake 
baju dinas jalan di dermaga saja saya sembunyi. Saya takut, takut mengeluarkan sesuatu, takut salah. 
Akhirnya Sekolah Perempuan jalan satu tahun, di situlah muncul keberanian saya. Bahwa saya punya 
tempat di sini, saya punya hak di sini. Saya sudah tahu bahwa hak saya ada di sini, dulu kan kita tidak 
tahu hak kita di mana, kita mau cerita di mana. Kegiatannya 3 kali satu bulan kayaknya. Materinya itu 
kayak tentang gender, membuka pola pikiran ibu-ibu, yang dulunya tinggal suntuk aja bercerita di 
depan forum di depan bapak-bapak kan tidak berani, tidak ada keberanian. Tapi sekarang semenjak ada 
anggota Sekolah Perempuan Alhamdulillah ibu-ibunya udah memberanikan diri memberikan apa yang 
ada di pikirannya." (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019) 

Sejak 2015, Laila juga menjalankan peran sebagai salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) di pulaunya. 
Penunjukan dirinya dilakukan oleh Kepala Desa dan dilanjutkan pada periode berikutnya oleh Kepala Desa 
terpilih. Laila bersedia mengambil peran sebagai Ketua RT setelah diyakinkan oleh Kepala Desa bahwa ia harus 
berani mencoba mengambil tanggung jawab secara formal, terlebih setelah selama ini Laila sudah mendapat 
berbagai materi perihal kepemimpinan perempuan.  

Keadaan tersebut bukannya berjalan tanpa halangan. Kepala Dusun, yang sebenarnya memiliki hubungan 
darah dengan Laila, tidak semudah itu menerima kehadirannya terutama karena perempuan dianggap tidak 
memiliki kemampuan untuk menjalankan peran kepemimpinan. Hubungan keduanya berangsur membaik 
karena kinerja dan koordinasi yang dilakukan oleh Laila dianggap baik.  

“Sebelumnya saya RT kan memang kayak tadinya misal pak dusun, itu ragu gak mau untuk ngangkat 
saya, tapi kan Pak Bahrudin sama anggota Sekolah Perempuan bilang ‘kok diremehkan, kan belum 
bertugas kenapa kita ragukan kita liat dulu, kalo ga memuaskan ya kita berhentikan’. Akhirnya kan saya 
jalan 1 tahun, mungkin akhirnya pak dusun udah melihat enak-enaknya dan merasa bagus.” (Laila, desa 
penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 1 Maret 2019) 
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Bagi Laila, ilmu yang ia dapat merupakan sebuah tanggung jawab moril yang harus diaplikasikan. Laila semakin 
peduli terhadap segala permasalahan dan kebutuhan perempuan di lingkungannya. Menurut Laila, perempuan 
di desanya sangat membutuhkan pengadaan bak air, kakus umum, dan akses terhadap listrik. Pemberian 
bantuan berupa bak air menjadi penting karena warga seringkali mengalami kesulitan air tawar terutama di 
musim kemarau. Para perempuan harus memutar otak untuk dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari, 
biasanya mereka menggunakan air tawar. Apabila suami mereka pergi melaut dan tidak ada kapal yang bisa 
dibonceng untuk membeli air, maka para perempuan tersebut terpaksa memanfaatkan air asin sebagai satu-
satunya yang tersedia.  

"Penampungan air bersih supaya ibu-ibu dan perempuan kita agar nggak bingung ambil air bersih 
apalagi kemarau lihat aduh air habis, kalau anak ambil ke [pulau lain] gak mau, beban lagi ke 
perempuan, kalau ada tampungan kan tidak kesulitan lagi. Oh ya jelas, urusan air urusan perempuan. 
Karena pagi-pagi laki-laki ke laut. Kalau anak mau, suami mau dari [pulau lain] angkat air ya nggak 
beban, kalau merekanya nggak mau, jadi beban, pasti kepikiran, air sudah habis." (Laila, desa penelitian 
di Pangkajene dan Kepulauan, 1 Maret 2019) 

Pada tahun 2017, Laila mengusulkan bak air sebanyak 25 unit bagi warga pulaunya melalui mekanisme 
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa. Akan tetapi, hanya sebanyak 15 unit yang dapat 
terealisasi karena permintaan yang sama juga diusulkan pulau lainnya. Di tahun berikutnya, Laila kembali 
mengusulkan bak air sebanyak 20 unit. 

Fasilitas kakus umum juga menjadi kebutuhan kunci perempuan karena masih banyaknya warga yang tidak 
memiliki kakus di rumah mereka. Akibatnya, mereka harus menggunakan laut untuk mandi dan buang air 
besar, bahkan pada malam hari sekalipun. Adanya tiga unit kakus umum yang tersedia membantu para 
perempuan untuk tidak perlu lagi pergi ke kawasan pantai yang begitu gelap ketika malam. Kebutuhan ini 
merupakan salah satu usulan yang dikemukakan oleh Laila, dan anggota Sekolah Perempuan lainnya, pada 
Musrenbangdes. 

“Sebelum Musrenbang desa, kita Musrenbang dusun dulu, kita undang masyarakat yang mau hadir, kita 
tanyakan apa-apa saja dia butuhkan walaupun nanti itu masyarakat ditanya bilang begini karena pak 
desanya lagi kayak gimana kan.” (Laila, desa penelitian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 25 
Februari 2019) 

Sedangkan infrastruktur berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menyuplai listrik pulau ini 
menjadi kebutuhan perempuan karena membantu para perempuan desa mendapatkan cukup banyak 
istirahat. Dengan adanya akses listrik, pekerjaan yang tertunda dapat mereka selesaikan pada malam hari 
setelah waktu siang mereka digunakan untuk melaksanakan pekerjaan domestik dan beristirahat. Proses 
advokasi pengadaan PLTS diawali dengan pendiskusian urgensi PLTS dalam Sekolah Perempuan. Selanjutnya 
hal tersebut diusulkan pada Kepala Desa di pulau tetangga melalui lobi pribadi dan Musrenbangdes. Laila, 
sebagai wakil dari Sekolah Perempuan, juga pernah menyampaikan maksudnya secara langsung kepada Bupati 
Pangkep yang sedang menyambangi pulau Laila untuk berkampanye atas pencalonan kembali dirinya pada 
Pilkada tahun 2015. Akhirnya, PLTS terlaksana di pulaunya pada tahun 2017. 

Laila yang dianggap menginspirasi para perempuan kemudian mendapatkan kesempatan untuk menceritakan 
tantangan hidupnya di hadapan Bupati Pangkep dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan di 
Makassar. Beberapa bulan setelah kegiatan tersebut, Laila mendapatkan bantuan berupa sejumlah dana dari 
KAPAL Perempuan yang memungkinkan ia merakit bala-bala dan mesin katinting (perahu) secara mandiri. 
Meski advokasi bersama, Laila masih belum memiliki kartu nelayan maupun kartu asuransi nelayan. Hingga 
pada tahun 2016, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan sedang mengadakan pendataan di rumah Kepala 
Dusunnya, nama Laila pun ikut didaftarkan. Satu bulan kemudian, kartu nelayan Laila diterbitkan, beserta 
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kartu asuransi nelayan lima bulan setelahnya. Kartu-kartu tersebut adalah langkah yang penting bagi nelayan 
perempuan di pulau ini agar hak-hak mereka diakui secara resmi.  

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2016, kepala dusun tersebut dapat mempertahankan jabatannya karena ia 
merupakan kawan dari Kepala Desa baru. Karena ketidaksukaan Kepala Desa terpilih kepada Sekolah 
Perempuan yang dianggap sebagai pendukung dari lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Desa, Laila 
hendak dicopot dari posisi Ketua RT. Berkat kerja sama yang terjalin dengan baik antara Laila dengan Kepala 
dusun membuat Kepala Dusun mempertahankan Laila untuk tetap berada di posisinya. 

“Katanya kalau saya ini gampang diajak komunikasi, tidak sungkan, tidak merasa gak enak, kalau ada 
yang dibantu, misal ke kantor desa, nggak malu-malu minta tolong sama Laila. Iya, karena punya 
perahu sendiri juga. Misal sakit mau dianter ke Pustu [Puskesmas Pembantu]. Nggak merasa berat, 
langsung saja." (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 1 Maret 2019) 

Tantangan yang selama ini dihadapi oleh Laila dalam menjalankan peran kepemimpinan perempuan dengan 
posisinya sebagai ketua RT dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam Sekolah Perempuan. Warga pulaunya 
acapkali menyalahkan Laila ketika mereka tidak mendapat bagian pada saat pemberian bantuan baik dari 
pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Hal tersebut sempat membuatnya ingin berhenti dari 
jabatannya pada tahun 2018, namun ia tetap dikuatkan oleh teman-temannya di Sekolah Perempuan. 

Laila merupakan sosok perempuan yang sangat kuat. Walaupun sering dipandang sebelah mata, nyatanya, ia 
telah bekerja keras sejak kecil. Perjalanan Laila semakin menginspirasi karena ia selalu ingin “keluar dari zona 
nyaman”, seperti yang pernah dikatakannya ketika wawancara ini berlangsung. Ia juga berani membuka 
lembaran-lembaran baru yang belum pernah dibacanya. Ia kemudian dilimpahi pengetahuan dan pengalaman 
yang banyak, hingga ia menjadi salah satu tokoh perempuan terkemuka di desanya. Melalui Sekolah 
Perempuan, Laila akan selalu berjuang untuk perempuan miskin. Melalui Sekolah Perempuan, ia berharap para 
perempuan dicerdaskan.  

 




