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Sulis 
Anggota FAKTA-DAMAR  
Tanggamus, Lampung1 

 

Sulis (45 tahun) merupakan anak tertua dari tiga bersaudara, yang sejak lahir tinggal di salah satu desa 
penelitian di Kabupaten Tanggamus. Sejak kecil, Sulis sudah membantu perekonomian keluarganya untuk 
beternak kambing, menjual kelapa, sampai bertani singkong dan sagu. Selain membantu perekonomian 
keluarga, di masa sekolah Sulis juga sudah aktif dalam organisasi, terutama asosiasi RISMA (Remaja Islam 
Masjid).  

Setelah lulus SMA pada tahun 1994, Sulis memutuskan untuk pindah ke Tangerang dan menjadi buruh di 
perusahaan elektronik. Pada tahun-tahun tersebut, menurut Sulis, ada tren di desa untuk merantau, terutama 
untuk bekerja di Jakarta. Pada waktu itu banyak orang pergi merantau karena diajak kenalannya yang sudah 
bekerja di kota besar. Tren merantau ini muncul karena pada saat itu tidak banyak kesempatan bekerja di 
desa. Sulis kembali ke desa pada tahun 1997, dua tahun setelah dia menikah dan memiliki seorang anak. 
Namun, ia bercerai dengan suaminya 10 tahun kemudian karena kerap tinggal berjauhan. Sulis kemudian 
menikah lagi dengan seorang laki-laki dari desanya. 

Sesudah kembali ke desa, Sulis aktif mengadakan kegiatan musik untuk anak-anak di musala. Oleh karena 
komitmen Sulis kepada anak desa, ia diminta oleh Kepala Pekon (sebutan untuk desa di Tanggamus) yang 
terpilih tahun 2006 untuk menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra).  

“Setelah melihat saya, menampilkan anak-anak untuk hadroh atau merebanaan itu, pokoknya 
membimbing anak-anak itu di musholla sini ini. Musholla ini jadi pertama kali itu … Beliau [Kepala Desa] 
nyari saya, saya nggak kenal sama beliau gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019) 

Saat itu, Kepala Desa juga meminta kesediaan suami Sulis dan menekankan bahwa menjadi Kasi Kesra akan 
berhadapan dengan permasalahan warga yang tidak hanya dengan perempuan, tetapi juga dengan laki-laki. 
Suaminya pun mendukung dan mengizinkan Sulis untuk bekerja sebagai aparatur desa. Sejak awal menjabat, 
Sulis mengaku banyak belajar dari Kepala Desa.  

“Sadar nggak sadar, sudah banyak sekali ilmu yang diberikan Kepala Pekon ke saya. Sadarnya ya dari 
prakteknya, tapi kalau tidak sadarnya ya dari obrolan-obrolan karena ya Alhamdulillah sering diajak 
ngobrol, dan dari situlah saya curi ilmunya. Masalah usaha pun seperti itu, dari obrolan dengan Pak 
Kepala Pekon itu saya melahirkan warung sembako.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019) 

Sampai tahun 2019 ini, Sulis sudah menjabat selama 13 tahun menjadi Kasi Kesra dan tidak pernah diganti oleh 
Kepala Desa, walaupun Sulis sudah beberapa kali meminta untuk diganti karena merasa berat dengan 
tanggung jawab yang diembannya. Hal ini dikarenakan Kepala Desa percaya dengan kemampuan Sulis dan 
berpikir bahwa tidak banyak perempuan di desa yang mampu menggantikannya. 

 
1 Penulis: Azifah R. Astrina dan Nadlirotul Ulfa. 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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“Kebetulan di Pekon itu sudah beberapa tahun saya ya. Itu saya minta ganti, ‘tolong sih diganti saya, 
saya udah repot, apa-apa saya’, apa-apa saya gitu. Cuma kekeh, Pak Pekon pun seperti itu, ‘wis Mbak 
Sulis wae [sudah Mbak Sulis saja]’.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019) 

Sebagai aparatur desa, gaji Sulis hanya dibayarkan setiap enam bulan sekali karena dana yang diterima desa 
diprioritaskan untuk pembangunan desa terlebih dahulu. Hal ini sudah disepakati sejak awal, dan aparatur 
desa yang lain pun sepakat. Namun, jika suatu waktu ada aparatur desa yang membutuhkan, maka boleh 
mengajukan penarikan gaji lebih awal. 

Sulis secara sosial memiliki peran yang cukup penting di masyarakat sebagai “tempat curhat”. Posisinya 
sebagai Kasi Kesra mengharuskannya bersinggungan dengan masyarakat. 

“Curhat itu dari [mulai] saya di sini itu satu periode dengan bapak itu sudah mulai. Karena memang 
kerja saya itu dengan masyarakat. Saya membangun dengan masyarakat. Jadi ibaratnya kalau kita kerja 
hanya di kantor aja mereka kan nggak diperhatikan sementara mereka itu butuh perhatian, butuh 
perhatian banget mereka itu. Nah saya mendekat ke mereka ya. Alhamdulillah selama 13 tahun saya 
bagian kemasyarakatan nggak pernah digeser sama Pak Pekon.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 
12 Juli 2019) 

Selain itu, Sulis juga sering menjadi sumber informasi masyarakat desa terkait dengan BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial). Pengalamannya merawat sang ibu yang pernah terkena kanker payudara 
sebelum akhirnya meninggal pada tahun 2015, menjadikannya rajin mencari informasi terkait jaminan 
kesehatan.  

“Saya beranikan diri untuk mencari informasi ke BPJS, karena memang BPJS informasinya tidak langsung 
ke desa. Tetapi kalau minta sosialisasi dari pekon [desa], ya bisa. Nah dari situ saya tau cara-cara 
ngurusnya seperti ini. Sedangkan masyarakat masih banyak yang takut untuk datang ke rumah sakit 
dan tanya tentang BPJS, jadi mereka justru datang ke saya.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 
2019) 

Sulis juga dikenal cukup aktif mempromosikan program-program kesehatan yang digagas desa maupun 
Puskesmas. Salah satunya adalah program Bank Darah yang bekerja sama dengan bidan desa. Bank Darah ini 
dilatarbelakangi kurangnya ketersediaan darah di desa saat dibutuhkan, dan masih banyak masyarakat yang 
masih belum mengetahui golongan darah mereka. Pendanaan Bank Darah ini diambil dari alokasi Dana Desa. 
Tantangan terbesar dari program ini adalah banyaknya masyarakat yang masih takut akan jarum suntik, 
bahkan bapak-bapak. 

Perhatiannya terhadap kesehatan masyarakat membuatnya ditunjuk Kepala Desa untuk mengikuti kegiatan 
DAMAR. Sebagai banyak warga desa ini, Sulis terbuka terhadap pihak yang membawa pengetahuan baru, sikap 
yang dibentuk oleh latar belakang warga desa sebagai transmigran. Sulis pertama kali mengikuti kegiatan ini 
pada tahun 2007, dan sejak saat itu cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan DAMAR baik di desa, maupun di 
Bandar Lampung. 

“Saya acungin jempol untuk DAMAR. Benar-benar telaten [sabar] mengajari kita pengertian gender. 
Peserta pelatihannya bisa ngerti sekali, seneng banget saya sebagai peserta, kasih jempol untuk 
DAMAR.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019) 

Setelah mengikuti kegiatan DAMAR seperti workshop tentang kesadaran gender dan kesehatan perempuan, 
perubahan terjadi tidak hanya pada diri Sulis, tetapi juga pada suaminya. Perubahan yang paling mendasar 
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adalah adanya pemahaman atas pentingnya kesetaraan gender. Sebelumnya, Sulis mengakui bahwa suaminya 
masih berpikir bahwa laki-laki itu yang nomor satu, baru kemudian perempuan di nomor dua.  

“Perubahannya banyak sekali, yang memang hal yang belum kita tau artinya. Kalau dulu kan memang 
laki-laki itu nomer satu iya kan, saya lho laki-laki apa-apa nanti perempuan. Tapi Alhamdulillahnya 
karena memang suami saya mendukung dan memang dia di bidang pendidikan, banyak baca gitu jadi 
seperti itu tau, dan merestui dengan kegiatan saya apapun di mana pun itu restu dari suami. Hanya kita 
mau ke sana melangkah ya tetep ijin gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019) 

Pandangan tersebut berubah melalui materi yang diberikan DAMAR. Sulis perlahan dapat menceritakan pada 
suaminya mengenai bagaimana memahami kesetaraan gender. Khususnya, dia menjelaskan bagaimana peran 
perempuan dan tugas-fungsi perempuan yang melekat di masyarakat saat ini adalah terkonstruksi secara 
sosial, dan sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama-sama penting. Pendekatan ini 
tentunya dilakukan secara perlahan, didukung dengan latar belakang pendidikan Sulis dan kegemarannya 
membaca buku. Suaminya pada akhirnya merestui seluruh kegiatan Sulis, sejauh kegiatan tersebut positif. 

“Dampak ke saya itu oh ternyata kita ini sama lho kerjaannya dengan laki-laki itu sama. Hanya bedanya 
ya kita nyusui dan lain-lain. Bagi saya pribadi sih karena memang saya itu mungkin dari gadis wis 
tomboy ibaratnya laki perempuan sama gitu ya jadi pekerjaan laki itu tuh nek menurut saya itu ya sama 
aja. Iya orang saya di rumah sekarang pun ya walaupun saya di balai desa sekarang kadang-kadang 
banyaklah yang mereka image-nya saya di pekon saya harus begini-begini, ya enggak gitu. Saya kalau 
misalnya belanja ya saya bawa sendiri gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019) 

Selain bertambahnya pengetahuan terhadap gender, Sulis mengaku mendapatkan manfaat dalam terkait 
kepemimpinan perempuan. Walaupun sudah lama aktif dalam banyak organisasi, Sulis merasa bahwa 
pelatihan kepemimpinan DAMAR membuatnya lebih berani serta lebih bisa berbagi dan bermanfaat bagi 
masyarakat.  

“Memengaruhi [pelatihan dari DAMAR], memengaruhi banget. Memengaruhi artinya saya merasa saya 
bisa berani, bisa berbagi dengan masyarakat, bisa bermanfaat dengan masyarakat. Memang ini dari 
DAMAR kalau saya itu. Belajar dari DAMAR gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019) 

Menurut Sulis, pelatihan DAMAR membuat jiwa kepemimpinannya lebih matang, karena itulah mendorong 
Sulis untuk maju dalam Pemilihan Kepala Desa pada 2020 dan akan berhadapan dengan Kepala Desa yang 
memilihnya menjadi Kasi Kesra. Walaupun pemilihan ditunda karena pandemi COVID-19, keinginan Sulis masih 
kuat. Sulis, melalui pelatihan DAMAR, memperkuat keterampilan kepemimpinannya sendiri dan meluaskan 
kewajibannya di kampung, dari Kasi Kesra yang dipercaya ke penasihat kunci mengenai pelayanan sosial 
pemerintah, dan advokat untuk pemahaman kesehatan. Keinginan Sulis untuk menjadi Kepala Desa 
membuktikan kemajuan di jalan pemberdayaan politik yang begitu besar. Ke depan, Sulis akan terus 
membagikan pemahaman mengenai kesetaraan gender dan mengabdi pada masyarakat. 
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