
1 
 

PEMENUHAN KEPENTINGAN GENDER MELALUI SEKOLAH 

PEREMPUAN DI DESA KESAMBEN KULON, WRINGINANOM, 

KABUPATEN GRESIK 

 

 

Windi Budi Lestari  

windy.tari96@gmail.com 

Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga 

This research was conducted with the aim of describing fulfillment of women’s interest through 

School of Women in Kesamben Kulon village, Wringinanom, Gresik. Schools of Women was first 

established in 2013 and sheltered by LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber 

Kehidupan). Critical  awareness is done as a form of empowering village women. The method that 

is used in this research is  descriptive qualitative with collecting data based on  observation and  

in-depth interview with  village women  as well as other subjects such as KPS2K staff, a  village 

apparatus, and religious figures of Kesamben Kulon village. The importance of gender by 

Molyneux is used to analyze, whether or not, critical awareness from village women could meet 

the gender interests practically and strategically. Thereresults from this researchcritical 

awareness which is done by KPS2K as women movement has already met the gender interests 

practically and strategically. Practical gender interests through School of Women include the 

study of literacy, garbage bank, organic farmin, maintaining reproductive health and traditional 

dance. Strategic gender interests in School of Women include the improvement of bargaining 

power of village women, participation in monitoring and organizing JKN PBI, and also 

advocating village development of the  gender responsive. 

Keywords :School of Women, village women,critical awareness 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pemenuhan kepentingan perempuan desa 

melalui Sekolah Perempuan yang ada di Desa Kesamben Kulon, Wringinanom, Kabupaten Gresik. 

Sekolah Perempuan ada sejak tahun 2013 yang dinaungi oleh LSM KPS2K (Kelompok 

Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan). Penyadaran kritis dilakukan sebagai bentuk 

pemberdayaan perempuan desa. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif 

dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam pada perempuan desa, 

serta subyek lainnya seperti staff KPS2K, perangkat desa, dan tokoh agama Kesamben Kulon. 

Dengan pendekatan etnografi peneliti memfokuskan pada kepentingan Gender dari Molyneux 

digunakan untuk menganalisis apakah dengan penyadaran kritis Sekolah Perempuan menjadi 

pemenuhan kepentingan gender. Hasil yang diperoleh bahwa penyadaran kritis yang dilakukan 

oleh gerakan perempuan KPS2K tersebut telah memenuhi kepentingan gender praktis maupun 

strategis. Kepentingan gender praktis melalui sekolah perempuan meliputi kemampuan baca dan 

tulis, bank sampah, pertanian organik, menjaga kesehatan reproduksi, dan keterampilan menari. 

Kepentingan gender strategis di sekolah perempuan meliputi meningkatkan daya tawar perempuan 

desa, kesertaan dalam pemantauan dan kepengurusan JKN PBI, serta advokasi pembangunan desa 

yang responsif gender.  

Kata kunci : sekolah perempuan, perempuan desa, penyadaran kritis 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan lingkungan 

responsif gender diperlukan untuk 

mendapatkan kesejahteraan hidup 

yang merata antara laki-laki dan 

perempuan.Ikhtisar Data Pendidikan 

tahun 2016/2017 (2017) perempuan 

putus sekolah di Indonesia mencapai 

41,93% ditingkat SD, 37,03 di 

tingkat SMP, 46,26% di tingkat 

SMA dan 35,97% di tingkat SMK. 

Konstruksi budaya tentang 

perempuan bahwa perempuan ialah 

ibu rumah tangga yang terbatas pada 

aktivitas domestik membuat 

pendidikan perempuan tidak terlalu 

diperhatikan. Nilai budaya menjadi 

pembatas ruang gerak perempuan 

sebab melakukan aktivitas diluar 

rumah dianggap tabu.Akibatnya 

kualitas hidup yang rendah masih 

banyak dialami oleh perempuan-

perempuan di Indonesia, terutama di 

desa yang salah satunya ialahdesa 

Kesamben Kulon, Kecamatan 

Wringinanom, Kabupaten Gresik. 

Pendidikan rendah berkaitan 

dengan angka kemiskinan yang 

semakin bertambah karenamemicu 

tingginyaangka buta aksara dan 

pernikahan usia dini. Ketidaktahuan 

perempuan akan haknya untuk 

mendapat perlakuan yang sama 

dalam pembangunan dan 

perlindungan sosial membuat 

perempuan menjadi tertinggal. 

Faktor pendukung fenomena tersebut 

ialah kurangnya kesadaran 

perempuan Kesamben Kulon akan 

pentingnya pendidikan dan 

keterpurukannya sebagai suatu 

masalah.Fenomena-fenomena yang 

ada di Desa Kesamben Kulon 

tentang budaya patriarki, tingginya 

pernikahan usia anak yang 

berpengaruh pada pendidikan yang 

rendah dan kurangnya kesadaran 

tentang pentingnya kesehatan 

reproduksi maka dapat diketahui 

bahwa kebutuhan-kebutuhan 

perempuan masih terabaikan. 

Saptatiningsih (2015) pemberdayaan 

perempuan sebagai pengentasan 

kemiskinan dapat dilakukan melalui 

pelatihan ketrampilan dengan 

melihat potensi sumber daya yang 

ada. 

Penelitian Taufiqurrohman 

tentang penyadaran kritis pada 

perempuan desa pada Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) Lestari 



3 
 

(2017) diperoleh bahwa penyadaran 

kritis sangat penting diberikan pada 

perempuandesa agar mereka mampu 

berfikir secara matang terkait 

tindakan yang seharusnya dilakukan 

maupun yang tidak seharusnya 

dilakukan. Penyadaran kritis tersebut 

dapat dilakukan dengan situasi antara 

fasilitator dan anggota  terjalin 

hubungan yang baik dan sama-sama 

belajar. Dalam penelitian Sunhaji 

(2008) juga mengungkapkan bahwa 

pembelajaran kritis menjadi suatu 

aksi terhadap seluruh tatanan sosial 

dari sistem dan struktur sosial dalam 

memerangi ketidakadilan sosial. 

Dalam membangun kesadaran kritis 

dibutuhkan pembelajaran yang tidak 

hanya bersifat mencerdaskan, tetapi 

juga berusaha menempatkan 

pesertanya sebagai pelaku utama 

bukan sebagai objek.  

Di Indonesia telah ada beberapa 

organisasi perempuan yang 

memperjuangkan kepentingan 

perempuan-perempuan miskin, salah 

satunya ialah KPS2K(Kelompok 

Perempuan dan Sumber-sumber 

Kehidupan). KPS2Kberusaha 

memperjuangkan kepentingan 

perempuan-perempuan miskin di 

Desa Kesamben Kulon tentang 

ketertinggalannya dengan 

membentuksekolah perempuan. 

Kepentingan yang diperjuangkan 

oleh gerakan perempuan terbagi 

menjadi dua yaitu kepentingan 

praktis dan kepentingan strategis. 

Gerakan perempuan yang 

memperjuangkan kepentingan gender 

praktis berawal dari keadaan 

perempuan yang seharusnya 

dipenuhi tetapi tidak melakukan 

tuntutan yang mempermasalahkan 

pembentukan gender yang selama ini 

mereka alami. Sementara gerakan 

perempuan yang memperjuangkan 

kepentingan gender strategis muncul 

dari adanya kedudukan perempuan 

yang mengalami subordinasi (Dewi, 

2001). 

Padatahun 2017 

sekolahperempuanKesambenKulonm

emilikianggotamencapai 379 orang. 

Merujuk pada penelitian yang pernah 

dilakukan di sekolah perempuan 

sebelumnya oleh Anggraeni (2017) 

bahwa penyelenggaraan sekolah 

perempuan telah menjadikan 

perempuan desa yang percaya diri 

dan mandiri. Saat ini pemerintah 

Kabupaten Gresik mendukung 
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program pemberdayaan perempuan 

ini dengan mereplikasi sekolah 

perempuan pada 10 desa di 6 

kecamatan yang ada di Gresik. Selain 

itu, perempuan miskin desa 

Kesamben Kulon kini sering 

mendapat undangan dalam 

pertemuan-pertemuan terkait 

Musrenbang, baik di tingkat desa, 

kecamatan maupun kabupaten untuk 

dapat menyuarakan pendapatnya 

(kps2k.org).  

Fokus penelitian ini ialahpada 

pemberdayaan dengan penyadaran 

kritis yang dialami perempuan desa 

melalui sekolah perempuan untuk 

memenuhi kebutuhan 

mereka.Dengan tujuan 

memberdayakan perempuan 

Kesamben Kulon, sekolah 

perempuan berusaha membongkar 

apa yang diyakini perempuan, terkait 

menguntungkan tidakny bagi 

perempuan itu sendiri.  

Analisis dilakukan untuk 

mengetahui pemberdayaan yang 

dilakukan sekolah perempuan 

melalui pembelajaran penyadaran 

kritisnyasebagai pemenuhan 

kepentingan gender berdasarkan 

konsep Molyneux (1986 dalam 

Muchtar 2016) yang terbagi menjadi 

dua, yaitu kepentingan gender praktis 

dan kepentingan gender 

strategis.Kepentingan gender praktis 

menurut Molyneux muncul dengan 

dilatarbelakangioleh kondisi 

perempuan yang sebenarnya muncul 

dalam pembagian pekerjaan sesuai 

gender. Kepentingan praktis ada 

sebagai pemenuhan dari kebutuhan 

yang dirasakan perempuan supaya 

segera terpenuhi dengan tidak 

membahas ketimpangan 

gender.Berbeda dengan kebutuhan 

strategis yang ada sebagai cara 

alternatif untuk melawan aturan-

aturan yang selama ini ada. Cara 

alternatif tersebut digunakan dalam 

menyelesaikan masalah yang dilihat 

melalui cara deduktif, seperti 

subordinasi perempuan. Kepentingan 

gender strategis ialah kebutuhan 

dalam jangka panjang untuk 

menghilangkan ketidakadilan yang 

dirasa perempuan (Saptari dan 

Brigitte, 2016). 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif 
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kualitatif. Peneliti melihat 

pembelajaran penyadaran kritis yang 

dialami perempuan desa Kesamben 

Kulon dalam mengikuti sekolah 

perempuan. Peneliti juga melakukan 

wawancara mendalam dengan 

mengutamakan bahasa asli informan 

untuk lebih mengenal budaya 

setempat.  

Penentuan lokasi peneliti 

dipertimbangkanmelaluikeberadaan 

sekolah perempuan yang ada di desa 

tersebutmerupakansekolah 

perempuan pertama dari 4 sekolah 

perempuan yang ada di kecamatan 

Wringinanom, kabupaten Gresik. 

sekolah perempuan Kesamben Kulon 

memiliki anggota paling banyak 

dibandingkan dengan Sekolah 

perempuan didesa lainnya, yaitu 379 

orang. Menurut penggiat sekolah 

perempuan, Ibu Iva Hasanah bahwa 

Sekolah Perempuan yang berada di 

Kesamben Kulon merupakan sekolah 

perempuan yang paling aktif 

melakukan kegiatan pembelajaran 

dan mengikuti acara-acara baik di 

tingkat desa, kecamatan, maupun 

kabupaten. 

Pemilihan informan dilakukan 

dengan cara purposive. Penentuan 

informan didasarkan pada kriteria 

tertentu yaitu anggota sekolah 

perempuan yang aktif mengikuti 

pembelajaran penyadaran kritis 

disekolah perempuann baik ditingkat 

desa maupun di tingkat dusun, 

merasakan banyak kendala, saat ini 

telah mendapat dukungan dari 

suaminya. Orang yang dijadikan 

informan tentunya yang berkompeten 

untuk menjawab masalah dan tujuan 

dari penelitian ini, diantaranya 

melalui enkulturasi penuh, 

keterlibatan langsung dan suasana 

budaya yang tidak dikenal peneliti, 

waktu yang cukup dan non-analitis 

(Spradley 2006). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sekolah perempuan yang ada di 

desa Kesamben Kulon menjadi 

contoh dari sekolah perempuan yang 

akan dibentuk pada 10 daerah 

lainnya di kabupaten Gresik.Sekolah 

perempuan merupakan gerakan 

perempuan yang berupaya 

memberdayakan perempuan desa 

denganmelakukan penyadaran 

terlebih dahulu agar perempuan desa 
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dapat mengetahui akar permasalahan 

yang selama ini dialami oleh diri 

mereka sendiri dan penyelesaian 

yang seharusnya mereka lakukan. 

Selain itu penyadaran dilakukan agar 

perempuan desa dapat terus 

menerapkan ilmu-ilmu yang 

diperolehnya dalam kehidupan 

mereka meskipun program 

pemberdayaan yang dilakukan oleh 

LSM telah selesei. 

Molyneux (1986 dalam Muchtar 

2016) mengenai kepentingan gender 

terbagi menjadi 2 yaitu kepentingan 

gender praktis dan kepentingan 

gender strategis. Beberapa gerakan 

perempuan menitikberatkan pada 

salah satu kepentingan gender saja, 

tetapi ada juga gerakan perempuan 

yang memfokuskan kedua 

kepentingan tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di sekolah 

perempuan diketahui bahwa gerakan 

perempuan ini berusaha menjadi 

pemenuhan kedua kepentingan 

gender. 

Sekolah Perempuan Sebagai 

Pemenuhan Kepentingan Gender 

Praktis 

Kepentingan gender praktis 

menurut Molyneux yaitu 

kepentingan yang didasarkan pada 

kebutuhan perempuan yang harus 

segera dipenuhi. Kepentingan gender 

praktis dilakukan dengan tidak 

mempermasalahkan pembagian 

status sosial yang terjadi antara 

perempuan dan laki-laki (Molyneux 

1986 dalam Muchtar 2016). Melalui 

kegiatan dan materi yang diberikan 

di sekolah perempuan yang menjadi 

pemenuhan kepentingan gender 

praktis ialah sebagai berikut: 

a. Kemampuan Baca danTulis 

Berdasarkan data yang 

dihasilkan melalui PRA (Partipatory 

Rural Appraisal) sebagai salah satu 

metode pengembangan masyarakat 

dilapangan yang digunakan untuk 

mengetahui kondisi setempat dengan 

partisipasi masyarakat bersangkutan 

bahwa jumlah perempuan buta 

aksara di desa Kesamben Kulon 

adalah 337 orang (Profil Sekolah 

Perempuan).Dampaknya ialah pada 

rendahnya pendapatan karena 

pekerjaan yang dimiliki hanya 

sebatas buruh. Selain itu juga 

berakibat pada minimnya 

pengetahuan yang diterima sehingga 

mengakibatkan semakin terbelakang 



7 
 

kehidupan mereka. Untuk melatih 

kemampuan menulis anggotanya 

maka beberapa kali sekolah 

perempuan meminta setiap anggota 

menuliskan identitas diri, pendapat, 

dan masalahnya pada 

kertasmetaplan. Lalu untuk melatih 

kepercayaan diri perempuan desa 

maka mereka harus menempelkan 

tulisannya pada kertas plano yang 

sudah disediakam fasilitator agar 

dapat diketahui semua anggota 

sekolah. 

Kemampuan anggota sekolah 

perempuan yang sudah bisa 

membaca dan menulis semakin 

ditingkatkan melalui pembuatan 

koran yang diterbitkan oleh sekolah 

perempuan. Koran yang dinamakan 

Gema Perempuan Pedesaan ditulis 

dan dikelola oleh anggota sekolah 

perempuan sendiri yang terbagi 

dalam beberapa divisi seperti tim 

penanggung jawab, reporter, 

redaktur, distributor, pimpinan 

redaksi, dan sekretaris. Setiap 

anggota selalu dilibatkan dalam 

penulisan isi koran, entah itu menjadi 

bagian pengelola maupun sebagai 

informan dalam artikel. Bahkan 

dalam koran-koran yang telah 

diterbitkan juga terdapat bagianyang 

memuat karya-karya komunitas 

sekolah perempuan terkait resep 

makanan, puisi hingga cara 

menabung di bank sampah.Koran 

menjadi media informasi tentang 

perempuan desa serta penunjuang 

dalam penyampaian aspirasi 

perempuan desa Kesamben Kulon 

kepada masyarakat luas.Oleh karena 

itu tulisan karya perempuan desa 

Kesamben Kulon tersebut selalu 

dibawa pada acara-acara diskusi dan 

pertemuan baik tingkat daerah 

maupun nasional. 

b. Bank Sampah 

Di sekolah perempuan terdapat 

kegiatan bank sampah yang juga 

menjadi kecakapan perempuan desa 

dalam memilah sampah keluarga 

agar dapat menghasilkan uang. Tidak 

jauh berbeda dengan bank-bank pada 

umumnya, bank sampah di sekolah 

perempuan terdiri dari direktur, 

teller, dan bendahara yang dikelola 

oleh anggota sekolah sendiri.Bank 

sampah dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan anggota sekolah 

perempuan terkait kebersihan 

lingkungan dalam menjaga 
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kesehatan. Sampah dilingkungan 

tempat tinggal sering menumpuk dan 

mengganggu warga. Dengan bank 

sampah perempuan diajari untuk 

memanfaatkan sampah rumah 

tangganya. Sampah yang telah 

terkumpul dapat ditukarkan di bank 

sampah menjadi uang yang 

dimasukkan pada buku tabungan 

yang dimiliki. Sehingga setiap 

anggota sekolah perempuan memiliki 

buku tabungan bank sampah. 

Sekolah perempuan tidak 

mengajarkan anggotanya untuk 

memulung, melainkan menjaga 

kebersihan lingkungan dengan 

mengelola sampahnya sendiri. Dalam 

hal ini kemandirian dan ketrampilan 

perempuan juga dilatih untuk dapat 

berorganisasi serta mengenal budaya 

korporat seperti yang ada di bank 

pada umumnya, baik itu pengelola 

maupun anggota dari bank 

sampah.Uang anggota yang disimpan 

di bank sampah dapat diambil 

menjelang lebaran agar membantu 

dalam mencukupi kebutuhan pribadi 

maupun keluarganya. Tetapi diluar 

waktu yang disepakati tersebut, 

anggota sekolah perempuan juga 

dapat mengambil uangnya ketika 

membutuhkan. Dengan adanya bank 

sampah ini perempuan desa menjadi 

sadar bahwa sampah dapat 

dimanfaatkan untuk mendapatkan 

uang sehingga tidak membiarkan 

sampah terbuang bahkan menumpuk 

disekitar lingkungan tempat tinggal 

mereka yang dapat mengganggu 

kesehatan. 

c. PertanianOrganik 

Pertanian organik merupakan 

program yang dilakukan di sekolah 

perempuan sebagai penyadaran 

perempuan terkait lingkungan yang 

sehat dan pemanfaatan lahan 

pekarangan. Di sekolah perempuan 

pemberdayaan yang dilakukan tidak 

hanya memberi bantuan dana untuk 

menanam sayuran, tetapi di mulai 

dengan upaya mengubah pola pikir 

perempuan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan mereka. 

Merubah pola pikir dilakukan dengan 

tujuan agar perempuan sadar dan 

pertanian organik dapat terus 

berlangsung meskipun program 

pemberdayaan oleh pemerintah 

selesei. 

Pemerintah juga pernah 

memberikan P2KP (Percepatan 
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Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan) pada sekolah perempuan. 

Dengan program ini dapat 

memersatukan anggota sekolah 

perempuan untuk ikut bekerjasama 

membangun green house dan 

merawat tanaman yang ada. Dengan 

green house proses penghijauan 

lingkungan menjadi daya tarik 

tersendiri dari para anggota 

komunitas dengan memiliki kegiatan 

bersama dalam melestarikan 

lingkungan.Hasil pertanian organik 

sering dijual ketika anggota sekolah 

mendatangi undangan-undangan di 

kantor pemerintahan. Uang yang 

didapat melalui penjualan 

dimasukkan dalam kas kelompok 

yang dapat digunakan kembali untuk 

modal ulang pengembangan 

pertanian organik.  

Program ini diadakan 

berdasarkan kebutuhan perempuan 

Kesamben akan makanan sehat dan 

kurangnya kemampuan mereka 

dalam memenuhinya. Adanya green 

house menjadi daya tarik anggotanya 

untuk menanam sayuran 

dipekarangan rumah. Dengan adanya 

pertanian berkelanjutan, diharapkan 

perempuan dapat mengurangi biaya 

belanja karena beberapa sayuran 

sudah tersedia di pekarangan rumah 

sehingga tidak perlu membeli di 

tukang sayur. 

d. MenjagaKesehatanReproduksi 

Kesehatan reproduksi 

perempuan sering tidak diperhatikan, 

terutama oleh perempuan desa yang 

berada dikelas bawah. Kebutuhan 

akan sandang, pangan, dan papan 

telah menghantui mereka sehingga 

kebutuhan untuk menjaga kesehatan 

reproduksi terlupakan.Kurangnya 

pengetahuan perempuan terkait 

kesehatan reproduksi menambah 

angka perempuan yang terkena 

penyakit reproduksi. Sekolah 

perempuan berusaha menguatkan 

kepercayaan diri anggotanya untuk 

berani menceritakan masalah 

reproduksi yang dirasakan tanpa 

adanya rasa malu dan pandangan 

tabu.  

Masalah kesehatan reproduksi 

yang banyak dialami oleh perempuan 

ialah keputihan. Namun banyak 

perempuan yang menganggap bahwa 

keputihan merupakan hal yang wajar. 

Masalah keputihanpada perempuan 

seharusnya segera diperiksakan 
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karena keputihan dapat menjadi 

gejala penyakit reproduksiyang 

membahayakan. Selain itu 

terabaikannya masalah keputihan 

pada perempuan miskin juga 

disebabkan karena kendala biaya. 

Untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat miskin di Indonesia telah 

diberikan program perlindungan 

sosial. Namun banyak perempuan 

yang tidak mengetahui bahwa 

pemeriksaan kesehatan reproduksi 

dapat menggunakan kartu jaminan 

kesehatan yang dimilikinya. 

Pemeriksaan kesehatan 

reproduksi pernah dilakukan oleh 

sekolah perempuan secara gratis. 

Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual 

Asam Asetat) dilakukan untuk 

mengetahui gejala kanker leher 

rahim secara dini. Namun pandangan 

masyarakat Kesamben Kulon bahwa 

pemeriksaan IVA merupakan hal 

tabu yang seharusnya tidak dilakukan 

oleh para perempuan. Pada 

pemeriksaan tersebut ditemukan 

beberapa perempuan yang positif 

mengalami gejala kanker leher rahim 

dan diakui sering mengalami 

keputihan. Tetapi karena dirasa 

keputihan merupakan hal yang wajar 

membuat perempuan tidak terlalu 

merisaukannya. Melalui sekolah 

perempuan, perempuan desa 

disadarkan bahwa penting baginya 

untuk melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut karena menyangkut hidup 

mereka. 

e. KeterampilanMenari 

Pelatihan tari menjadi salah satu 

kegiatan sekolah perempuan untuk 

melatih kekompakan dan daya ingat 

anggota sekolah perempuan melalui 

gerakan-gerakan yang diajarkan. 

Dengan menari anggota sekolah 

perempuan diharapkan dapat 

melupakan sejenak masalah-masalah 

yang sedang dihadapinya. Latihan 

menari yang dimulai sejak tahun 

2014 ini telah membantu 

meningkatkan kepercayaan diri 

anggota sekolah perempuan. Selain 

itu melalui pelatihan menari juga 

dapat memunculkan rasa mencintai 

kesenian-kesenian tradisional. 

Latihan menari anggota sekolah 

perempuan dilakukan dengan 

mendatangkan pelatih tari dari 

sanggar Raff dance Sidoarjo. Tarian 

yang dikuasai oleh anggota sekolah 

perempuan ialah tari remo dan tari 
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javin. Sekolah perempuan sering 

mendapat undangan untuk mengisi 

tarian di beberapa acara, seperti 

penyambutan Bupati Gresik di desa 

Dermo kecamatan Cerme, Pawai 

Budaya HUT kabupaten Gresik 

2017, Jambore Nasional Buruh 

Migran Indonesia di Universitas 

Jember, dan seminar Refeksi 

Bersama Memperkuat Platform 

Gerakan Perempuan Dengan 

Perspektif Feminisme dan Pluralisme 

yang diadakan di Universitas 

Airlangga. Melalui acara-acara 

tersebut anggota sekolah perempuan 

dapat mempromosikan diri agar lebih 

dikenal oleh masyarakat luar dengan 

kemampuannyamenari. Pelatihan 

menari di sekolah perempuan 

memang tidak dilakukan rutin seperti 

pertemuan reguler, tetapi 

kemampuan menarinya juga dapat 

memenuhi kebutuhan terkait 

kepengurusan surat-surat di 

pemerintahan yang menjadi lebih 

mudah karena sudah dikenal.  

 

Sekolah Perempuan Sebagai 

Pemenuhan Kepentingan Gender 

Strategis 

Berbeda dengan kepentingan 

gender praktis yang 

mengesampingkan permasalahan 

gender, kepentingan gender strategis 

mengupayakan gerakan perempuan 

untuk dapat menyelesaikan masalah 

perempuan yang berkaitan dengan 

ketidakadilan (Molyneux 1986 dalam 

Muchtar 2006). Melalui sekolah non 

formal untuk perempuan miskin dan 

marginal, sekolah perempuan sebagai 

gerakan perempuan yang 

memberikan pembelajaran adil 

gender untuk memenuhi 

kepentingan-kepentingan gender 

praktis, diantaranya: 

a. MeningkatkanDayaTawarPerem

puanDesa 

Pemiskinan perempuan menjadi 

masalah yang banyak dialami 

perempuan desa Kesamben Kulon. 

Budaya patriarki yang masih 

dipegang teguh oleh masyarakat 

Kesamben Kulon memenjarakan 

perempuan untuk menomorsatukan 

laki-laki. Semua kegiatan 

diutakaman pada laki-laki, seperti 

makan yang mendahulukan suami, 

bahkan pendidikan juga 

mengutamakan kaum laki-laki. 
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Sementara pendidikan bagi 

perempuan tidak diperhatikan karena 

dirasa tidak terlalu dibutuhkan.  

Anggapan masyarakat desa 

Kesamben Kulon bahwa setelah 

menikah, perempuan hanya 

berkewajiban menjadi seorang ibu 

rumah tangga yang tidak boleh 

melakukan kegiatan diluar rumah. 

Mengurus anak, memasak, dan 

membereskan pekerjaan rumah 

lainnya dianggap sebagai pekerjaan 

perempuan. Namun tidak sedikit dari 

perempuan desa yang juga 

membantu perekonomian keluarga 

dengan menjadi buruh tani atau 

buruh pabrik karena pendidikannya 

yang rendah.Pendapatan yang 

diterima juga tidak sebanding dengan 

pekerjaan yang dilakukan. 

Fenomena-fenomena yang terjadi 

tersebut menimbulkan beban ganda 

pada perempuan desa.Sekolah 

perempuan berusaha meningkatkan 

daya tawar perempuan desa agar 

dapat negosiasi dengan suami terkait 

beban kerja yang dialami perempuan 

dilingkup domestik. Negosiasi 

dilakukan untuk bisa berbagi peran 

dengan suaminya untuk 

menyelesaikan kegiatan rumah dan 

mengurus anak. 

Kemampuantawaranggotasekola

hperempuanmenjadi simbol 

kesadaran kritis perempuan desa 

yang tidakhanyaterbataspadasuami, 

tetapi juga 

padapemerintahuntukdapatmemenuhi

kebutuhanperempuanmelaluipemban

gunan-pembangunan yang responsif 

gender, baikitupemerintahdesa, 

kecamatan, 

maupunpemerintahkabupaten.Anggo

ta sekolah perempuan telah berani 

mengungkapkan pendapat-

pendapatnya dalam setiap 

musyawarah. 

b. KesertaanDalamPemantauand

anKepengurusan JKN PBI 

(JaminanKesehatan Nasional 

PenerimaBantuanIuran) 

JKN PBI (Jaminan Kesehatan 

Nasional Penerima Bantuan Iuran) 

merupakan salah satu bentuk 

perlindungan sosial yang diberikan 

pemerintah untuk menjamin 

kesehatan masyarakat miskin. Dalam 

pelaksanaannya jaminan kesehatan 

yang seharusnya menjadi hak 

masyarakat miskin tersebut tidak 
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semua dapat diterima oleh orang-

orang yang tepat. Masyarakat desa 

Kesamben Kulon juga banyak yang 

mengalami hal serupa. Berdasarkan 

hasil PRA pada tahun 2015 oleh 

sekolah perempuan ditemukan 

sekitar 257 perempuan miskin yang 

belum menerima jaminan kesehatan 

(Profil Desa Kesamben Kulon). 

Terkadang kartu telah dimiliki, 

namun berdasarkan pengalaman 

pemilik yang pernah mengaksesnya 

bahwa pelayanan yang diterima tidak 

begitu baik. Oleh karena itu menjadi 

alasan diadakannya program Gender 

Watchyang dilaksanakan pada akhir 

2017 oleh sekolah perempuan. 

Progam Gender 

Watchdilaksanakan Sekolah 

Perempuan yang bekerjasama 

dengan Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan kualitas hidup 

perempuan melalui kemampuan 

mereka dalan melakukan 

pemantauan program perlindungan 

sosial yang berupa JKN PBI. Dengan 

pemantauan yang dilakukan anggota 

sekolah perempuan melakukan 

wawancara kepada keluarga 

penerima JKN PBI dengan 

memfokuskan pada Jamkesmas 

(Jaminan Kesehatan Masyarakat) 

atau yang saat ini ialah KIS (Kartu 

Indonesia Sehat). Informan yang 

diwawancara ialah 100 KK (Kartu 

Keluarga) laki-laki dan 100 KK 

perempuan sebagai kepala keluarga 

di Desa Kesamben Kulon. Penentuan 

informan dipilih secara acak 

berdasarkan data penerima JKN PBI 

yang diperoleh dari Dinas Sosial 

Kabupaten Gresik.Pemantauan 

dilakukan oleh 24 anggota sekolah 

perempuan yang menjadi TP-Kom 

(Tim Pemantau Komunitas) yaitu 

anggota sekolah yang aktif mengikuti 

sekolah perempuan dan telah 

mengikuti pelatihan-pelatihan 

kepemimpinan perempuan dan 

perlindungan sosial.  

Saat ini anggota sekolah 

perempuan desa Kesamben Kulon 

mampu menguruskan jaminan 

kesehatan baik untuk dirinya sendiri, 

keluarga, sesama anggota sekolah, 

maupun tetangga yang termasuk 

warga miskin namun tidak menerima 

jaminan kesehatan. Anggota sekolah 

perempuan dapat saling menolong 

dalam kepengurusan JKN PBI. 

Melalui pengorganisasian yang yang 

telah dibentuk di sekolah perempuan, 
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maka anggota sekolah perempuan 

dapat saling membahu menguruskan 

anggota sekolah perempuan maupun 

orang lain yang sedang mengalami 

kesulitan melakukan pengobatan 

dirumah sakit karena kendala biaya. 

Bahkan di sekolah kini memiliki 

sosok perempuan yang ahli dalam 

kepengurusan kartu perlindungan 

sosial, yaitu Bu Bulan.  

c. Advokasi Pembangunan Desa 

yang Responsif Gender 

Advokasi sebagai aksi dari 

perempuan desa sering dilakukan 

sejak ada sekolah 

perempuan.Advokasitersebutdilakuk

anuntukmemperjuangkanhak-

hakperempuanterkaitpembangunan 

yang tentunya juga 

berkaitandenganpenyelesaianketimpa

ngan gender yang 

dialamiperempuandesaKesambenKul

on.  

Sekolahperempuan yang 

padaawalnyadidanaioleh LSM 

KPS2K bersamamitranyaAusAID 

(Australian Agency For International 

Development)danmendapatdukungan

dariKapalPerempuanberusaha 

melakukan advokasi agar sekolah 

perempuan dan segala kegiatannya 

dapat didanai oleh pemerintah. 

Anggotasekolahperempuanbersamad

engan KPS2K 

melakukanadvokasiterkait dana desa 

agar 

dapatdianggarkanuntuksekolahperem

puan.  

Sekolah perempuan dan 

anggotanya menjadi dikenal oleh 

masyarakat luas dan pemerintah 

melalui kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukannya yang salah satunya 

ialah kemampuan menarinya. 

Dengan kemampuan menari sekolah 

perempuan selalu mendapat 

undangan untuk ikut berpartisipasi 

dalam beberapa acara pemerintah 

maupun perguruan tinggi. Dalam 

undangan-undangan tersebut sekolah 

perempuan juga tidak lupa membawa 

hasil pertanian organiknya untuk 

dijual sehingga dapat menarik 

perhatian para tamu lainnya. Dari 

situ keberadaan sekolah perempuan 

mulai dikenal dan diakui sehingga 

dalam kegiatan Musrenbang sekolah 

perempuan selalu dilibatkan. 

Kemandirianperempuandesasuda

hmulaiterlihatdenganadanyasekolahp
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erempuan, 

sehinggapemerintahdesamenyetujuiu

ntukmemberikan dana 

dalamkegiatan-

kegiatansekolahperempuanselanjutny

a. Dukungan adanya sekolah 

perempuan juga muncul dari 

pemerintah kabupaten Gresik. Pada 

tahun 2018 mendatang akan 

dibentuklagisekolah perempuan di 10 

desalainnya di kabupatenGresik. 

Sebelumnyaanggota sekolah 

perempuan 

tidakpernahikutdalammusyawarahde

sakarena yang mendapat 

undanganadalah para laki-lakisaja. 

Selainitumusyawarah di tingkatdesa 

juga 

selaludilaksanakanpadamalamhari 

yang 

dalammasyarakatKesambenKulontid

akpantasbagiperempuanuntukkeluarr

umah, terutamapadamalamhari. 

Saatinianggotasekolahperempuansela

lumendapatundangandalam acara 

Musrenbangbaiktingkatdesa, 

kecamatanmaupunkabupaten.  

 

SIMPULAN 

Adanya sekolah perempuan 

sebagai gerakan 

perempuanmenjadipemenuhankebutu

han gender praktisdanstrategis. 

Melalui sekolah perempuan 

kepentingan gender praktis terpenuhi 

dengan kesadaran anggota sekolah 

perempuan untuk menjaga kesehatan 

reproduksi, bahkan yang awalnya 

enggan dan dilarang suami untuk 

memeriksakan kesehatan reproduksi 

kini telah mampu mengambil 

keputusan secara bijak bahwa 

kesehatan reproduksi memang sangat 

penting sehingga perlu dilakukan 

pemeriksaan secara rutin. Disamping 

itu anggota sekolah perempuan yang 

mayoritas berpendidikan rendah 

telah mampu menulis koran yang 

dinamakan “Gema Perempuan 

Pedesaan”. Kebutuhan ekonomi 

perempuan desa Kesamben Kulon 

juga terbantu dengan adanya bank 

sampah dan pertanian organik yang 

dapat mengurangi biaya belanja 

keluarga. Pemenuhan kepentingan 

gender praktis lainnya dapat 

diketahui melalui kesadaran 

perempuan desa terkait ketrampilan 

tari yang menjadi nilai tersendiri agar 

mereka dikenal oleh masyarakat luas 
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dengan menjadi undangan untuk 

menampilkan tarian pada beberapa 

acara pemerintah Kabupaten Gresik 

dan Perguruan Tinggi. 

Pemenuhan kepentingan 

gender strategis muncul melalui 

kesertaan perempuan desa dalam 

pemantauan dan kepengurusan JKN 

PBI yang tidak semua perempuan 

dapat melakukannya. Selain itu 

dengan mengikuti sekolah non 

formal tersebut perempuan desa 

dapat meningkatkan daya tawar 

mereka kepada suami agar dapat 

dibolehkan mengikuti organisasi 

sekolah perempuan, tetapi juga 

berbagi peran menyelesaikan 

pekerjaan rumah dan mengurus anak. 

Kemampuan tawar perempuan desa 

juga dilakukan kepada pemerintah 

dalam kegiatan Musrenbang untuk 

mengusulkan pembangunan yang 

responsif gender. 
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