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Julianti 
Ketua Kelompok Rumput Laut Sekolah Perempuan 

Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan1 
 

Julianti (24 tahun) merupakan Ketua Kelompok Rumput Laut Sekolah Perempuan di desa penelitian yang 
terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perempuan yang biasa dipanggil Juli ini berdomisili di satu 
pulau dengan suami dan putranya yang baru berusia satu tahun, walaupun orang tua dan saudaranya tinggal 
di pulau lain yang masih merupakan desa yang sama. Ijazah terakhir yang didapatkan Juli adalah ijazah Paket B 
(setara SMP) pada tahun 2014. Pada awalnya, kedua orang tua Juli berkeberatan apabila anak sulung mereka 
harus meninggalkan pulau untuk pertama kalinya untuk mengikuti program Paket B, akan tetapi mereka 
memberi izin karena Juli berangkat bersama teman SD-nya dari pulau yang sama. 

Pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari adalah mengikat rumput laut, menjahit jaring kepiting, dan berjualan 
baju. Juli juga menjual produk kecantikan wajah serta mendistribusikan produk kerajinan dompet yang dibuat 
adiknya. Pekerjaan tersebut dilakoni Juli karena ia menganggap pendapatan suaminya sebagai seorang 
nelayan, yang berkisar antara tiga puluh ribu hingga seratus ribu rupiah per harinya, tidak dapat mencukupi 
kebutuhan sehari-hari, terutama setelah kelahiran putra mereka. Selain mencari nafkah, Juli juga harus 
mengerjakan keperluan rumah tangga secara keseluruhan, termasuk memasak, mencuci, hingga mengurus 
anak. 

Bakat kepemimpinan Juli terasah saat dirinya tinggal bersama kakeknya yang merupakan seorang Kepala 
Dusun, dan didukung dengan pribadi Juli yang memang mudah bergaul. Sayangnya, didikan dari keluarga yang 
sangat ketat dalam memperlakukan anak perempuan, terutama mengenai kesempatan untuk beraktivitas di 
luar rumah, membuat Juli tidak memiliki akses informasi terhadap jalannya pemerintahan di desa tempat ia 
tinggal. 

"Waktu masih jamannya kakek saya yang jadi dusun, tapi sudah almarhum. Iya, Kepala Dusun … Itu 
yang pertama kayaknya di [pulau itu]. Jadi niat saya itu, Mbak, melanjutkan perjuangan beliau. Nah 
sekarang saya mau melanjutkan pemerintahan seperti kakek agar lebih baik, itu motivasinya … Ingin 
memajukan [pulau saya] sih sebenernya tapi ya begitu. Dari dulu, sebelum ikut anggota Sekolah 
Perempuan, takut sama yang berbaju seragam. Ada keinginan tapi takut, dikira kalau berbaju 
seragam ini mau tangkap kalau berani bicara. Sampai lulus SD takut, kalau ada pendatang takut, 
sembunyi." (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019) 

Hal tersebut menyebabkan Juli, sebagaimana perempuan lainnya di desa, memiliki ketertarikan yang begitu 
kecil pada proses pengambilan keputusan, terkait kebijakan beserta program kerja dari pemerintah desa. 
Absennya para perempuan seperti Juli dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat desa diperparah 
dengan ketakutan mereka terhadap sosok orang berseragam layaknya aparat kepolisian. Ia menjelaskan 
bahwa sebelum Sekolah Perempuan didirikan di desanya, banyak laki-laki dan aparat pemerintahan yang tidak 
percaya dan meremehkan perempuan.  

“Jangankan di pemerintahan, di masyarakat saja ya [perempuan] dianggap anak-anak yang ga usah di 
dengar, tapi sekarang lumayan di Sekolah udah mulai dihargai, dulu dikucilkan misalkan kita jalan bawa 
informasi itu seakan-akan ga percaya kalau saya cerita, ah ga percaya misal bantuan keluar, saya 

 
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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dengar ada bantuan keluar, mereka ga percaya.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 
Maret 2019) 

Pandangan mengenai peran perempuan mulai mengalami perubahan ketika Sekolah Perempuan hadir. 
Perempuan desa disuguhkan dengan materi-materi pelatihan yang kritis, seperti pentingnya keaktifan 
perempuan di ranah publik, terutama dalam pengambilan keputusan di desa. Juli mengatakan bahwa 
sebenarnya adiknya lebih dulu ditawari untuk bergabung dengan Sekolah Perempuan, ketika Intan, staf 
lapangan Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM), melakukan kunjungan ke pulau di mana Juli 
tinggal. Ketika ia mendengar kabar tentang akan dibentuknya Sekolah Perempuan di desanya, Juli pun segera 
mendaftarkan diri. 

Ia bergabung dengan Sekolah Perempuan karena semangatnya yang kuat untuk terus belajar, energi yang 
tidak pernah tersalurkan melalui institusi pendidikan formal. Setelah bergabung dengan Sekolah Perempuan, 
Juli menjadi sosok perempuan yang cukup menonjol, terbukti dengan terpilihnya Juli sebagai ketua, yang 
sebelumnya dia menempati posisi sebagai sekretaris. Di Sekolah Perempuan, Juli selalu menikmati sesi diskusi 
bersama teman-teman dari pulau-pulau lain, selain memperkaya ilmu diskusi ini sangat penting untuk 
meluaskan jaringannya. 

“Empat pulau ini yang tadinya ga kenal, cuma ketemu, ga tau namanya, sekarang tau, gini juga, banyak 
masukan-masukan dari teman, akhirnya bisa sharing, bahkan teman dari desa lain, jadi banyak, sudah 
akrab kayak saudara.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019) 

Melalui Sekolah Perempuan, Juli belajar tentang advokasi, terutama tentang cara memperjuangkan hak-hak 
dasar warga. Ia pernah menerapkan ilmunya dalam menangani kasus manajemen di sebuah sekolah dasar di 
desanya. Pada sekitar tahun 2016, Juli mendapati anak-anak tidak secara rutin bersekolah. Setelah banyak ibu-
ibu menyampaikan keluhan yang sama, Juli mengirimkan surat pada pihak sekolah untuk mengadakan 
audiensi terbuka terkait keaktifan tenaga pengajar yang memengaruhi pola belajar para siswa. Ketika audiensi 
dilaksanakan, para orang tua dan wali murid justru tidak berani mengutarakan keluhan mereka karena takut 
akan sosok kepala sekolah yang dipercayai mempunyai ilmu hitam.  

"Tahun 2016 kayaknya, saya surati. Diadakanlah pertemuan antara orang tua murid dengan para guru 
itu, di sekolah tempatnya. Pas saya menyampaikan, niatnya setelah itu saya lemparkan lagi ke orang 
tua murid, lalu ke kepala sekolah untuk bertanya. Eh malah orang tua muridnya takut, jadi seakan-akan 
di situ cuma saya inisiatif sendiri, cuma asal-asalan sendiri ngomong begitu. Bu Dusun juga memihak ke 
kepala sekolah. Ya kan melapornya bukan ke Ibu Dusun, ke saya gitu, ya iyalah tidak dengar laporan. 
Karena masyarakat tahu kalau ibu dusun memihak ke kepala sekolah. Pas warga ditanya, tidak ada 
cerita. Seakan-akan cuma bikin bikinan saya saja.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 
25 Februari 2019) 

Setelah forum berakhir, kepala sekolah kemudian menghampiri Juli dan memintanya berhenti melakukan 
provokasi karena kepala sekolah tidak akan segan menyantetnya. Tak lama setelahnya, Juli menemukan 
vaginanya membengkak, yang ia curigai merupakan hasil dari santet. Ia telah mencoba pelbagai perawatan 
medis hingga rawat inap di RSUD Pangkep, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Juli pun menemui dukun 
yang kemudian membenarkan bahwa dirinya memang telah menjadi korban dari praktik santet. Bengkak di 
vaginanya tersebut baru berangsur menghilang di tahun 2018. Banyak orang yang menjenguk Juli ketika ia 
menjalani perawatan di rumahnya. Mereka umumnya menyarankan Juli untuk berhenti dari keanggotaan 
Sekolah Perempuan, sebab keaktifan dan sikap kritisnya dianggap sebagai penyebab utama datangnya 
penyakit tersebut. Dengan tegas, Juli menepis hal itu dan memilih untuk tetap berpartisipasi aktif di Sekolah 
Perempuan. 
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“Jalani aja sih, pasrah ke Tuhan, Tuhan yang balas. Gitu juga berobat kan mungkin pikiran orang ini 
anak sakit akan kapok ikut, tapi saya sih tidak ada kapok. Menurut saya itu makin kuat tantangan saya 
suka. Saya gadis pulau, besar ombak lalui saja, dilalui saja.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan 
Kepulauan, 2 Maret 2019) 

Seiring dengan keterlibatannya di dalam Sekolah Perempuan, dan kedekatannya dengan Intan staf YKPM, 
pandangan Juli tentang peran perempuan dalam ranah domestik dan publik mengalami perubahan. Saat ini, ia 
menilai bahwa tanggung jawab rumah tangga juga harus dipikul oleh laki-laki. Ia paham betul tentang 
pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa, dan harus selalu didorong. 

Juli mengungkapkan bahwa Intan selalu membantunya ketika ia mengadvokasi masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan yang semestinya, ataupun bantuan yang lebih bersifat pribadi. Kedekatan di antara 
Juli dan Intan terjalin sejak Juli aktif mengikuti setiap kegiatan Sekolah Perempuan. Tidak jarang Juli curhat 
kepada Intan tentang masalah yang menimpanya. Yang paling penting, Intan sering membimbing dan 
menasihati Juli tentang cara menjalankan pembangunan dan pemberdayaan di desa. 

“Saya bisa tanya apa saja tentang apa ya kemarin ga hanya masalah di kelompok, atau misal ada yang 
mau disampaikan, dan ga mengerti, akhirnya tanya Kak Intan, atau tentang pemerintah desa, apa ya 
kemarin saya tanya tentang dana desa gitu, misal berapa dana desa gitu, bukan hanya soal itu, curhat 
keluarga juga saya di Kak Intan, merasanya saya sudah deket banget.” (Juli, desa penelitian di 
Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019) 

Pesatnya pemahaman Juli tentang materi adil gender yang diajarkan oleh YKPM berhasil memupuk rasa 
percaya diri untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi setiap perempuan, dimulai dari dirinya sendiri. Dalam 
sebuah hubungan yang sehat, ia semakin sadar tentang hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh laki-laki, 
seperti memberi beban rumah tangga yang berlebihan kepada istri. Karena sikap kritisnya di dalam keluarga, 
juga karena kesibukannya berkegiatan dengan Sekolah Perempuan di luar desa, hubungan Juli dan suaminya 
sempat merenggang. Suami Juli tidak nyaman dengan Juli yang sering kali meninggalkan dia dan putra mereka 
di rumah. Sebenarnya, ketika mereka masih pacaran, suami Juli pernah menyatakan keberatannya dengan 
aktivitas organisasi Juli, tapi ia tidak pernah menggubrisnya. 

Pernah suatu ketika keberatan itu memuncak, suaminya naik pitam hingga memukul Juli karena Juli bersikukuh 
untuk tidak meninggalkan kegiatan Sekolah Perempuan. Sebelumnya, Juli telah cuti dari Sekolah Perempuan 
selama satu tahun karena harus mengikuti suaminya yang sempat bekerja di daerah Papua. Usai mendapat 
pukulan dari suaminya, sambil membawa putranya, Juli meninggalkan suaminya dan pulang ke rumah orang 
tuanya. Juli mengultimatum suaminya untuk tidak lagi melarangnya mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan, 
apabila ia masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Pada titik ini, Juli juga menyebutkan bahwa 
sikap itu ia ambil berdasarkan materi yang diterimanya mengenai betapa pentingnya menghargai dan 
menghormati tubuh dan diri perempuan. 

“Kalau dari kacamata gender tidak boleh memandang orang sebelah mata, kalau orang cacat namanya 
diejeklah tapi setelah tau dari YKPM ada pelajaran oh ternyata ini tidak boleh. Macam-macam 
kekerasan, kan bukan hanya kekerasan fisik, dari omongan itu juga termasuk cerita omongan yang 
keras termasuk juga kekerasan ternyata itu baru tahunya waktu ikut pelatihan Sekolah Perempuan. 
Karena kalau bukan hanya memukul yang dimaksud kekerasan.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan 
Kepulauan, 25 Februari 2019) 

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Juli memiliki jasa yang besar dalam penyaluran bantuan panel 
surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulaunya. Juli menjelaskan bahwa perempuan di pulaunya sangat 
membutuhkan air bersih dan listrik untuk menunjang aktivitas rumah tangga dan lainnya, namun belum 
terpenuhi dengan baik. Dengan semangat, Juli memperjuangkan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
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(PLTS) melalui jalur Musrenbangdes, dan bahkan melobi Kepala Desa pada 2015 dan 2016. Sayangnya, PLTS 
tidak mungkin untuk dibangun karena tidak tersedianya lahan kosong. Sebagai kompensasi, terdapat 
pembagian bantuan panel surya untuk tiap rumah yang kemudian dimiliki oleh sekitar 40% warga pulaunya. 
Bantuan tersebut dirasa sangat membantu khususnya karena menerangi jalan-jalan yang sebelumnya amat 
gelap pada malam hari. Menurut Juli, ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara masyarakat dan 
pemerintah desa.  

“Kita ikuti dulu, kalau memang desanya pemimpinnya baik, mau bermasyarakat, misal bantuan 
masyarakat juga, golongan apapun terus perempuan laki-laki, yang penting dari pemimpin saja 
masalahnya, kalau pemimpinnya wah gini mau bermasyarakat kan enak, ada ini kerja sama pemerintah 
dan masyarakat, jadi nanti maka bantuannya akan semua tepat sasaran.” (Juli, desa penelitian di 
Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019) 

Tantangan terbesar yang sedang dihadapi Juli adalah kenyataan bahwa dirinya tidak lagi dapat mengakses 
dana desa seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan praktik politik patronasi seusai Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades) tahun 2016. Mertua dari Kepala Desa baru yang terpilih meminggirkan Sekolah Perempuan dari 
proses pengambilan keputusan seperti Musrenbang, karena menganggap aksi kolektif perempuan tersebut 
sebagai basis massa rival politiknya dalam Pilkades.  

"Maunya saya, selama ini kita perlu itu kita nggak tahu usulnya ke mana. Kalau diundang Musrenbang 
bisa cerita di situ, [pulau] butuh apa. Setelah jabatan Pak Andi [merujuk pada Kepala Desa sebelumnya] 
selesai, akhirnya nggak ada lagi. Kemarin saya sempat tanya Kepala Dusun, "Gimana kalau ada 
musyawarah dusun?". [Dia] bilang, ‘Ya boleh sih, tapi saya nggak tahu Musrenbang kapan, jadi 
musyawarah dusun diadakan kapan?’, gitu jawabannya ... Sekolah Perempuan tetep lanjut, bisa 
bermanfaat, banyak lagi yang merasakan manfaatnya, banyak ibu-ibu yang nggak tau supaya tau gitu.” 
(Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019) 

Juli berharap program Sekolah Perempuan dapat tetap berlanjut di desanya dan semakin banyak perempuan 
akan menjadi anggota untuk merasakan manfaat seperti yang selama ini ia rasakan, khususnya untuk berani 
bersuara di ranah publik dan memperjuangkan hak-hak politik dan sosial. Sebagai individu yang dianggap 
cemerlang dari Sekolah Perempuan Pulau, Juli juga sedang digadang-gadang oleh YKPM untuk dapat 
meneruskan jejak Intan sebagai staf lapangan yang akan berfokus pada pemberdayaan di daerah lainnya. 
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