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Laeli 
Ketua Kelompok Konstituen Desa 

 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat1 
 

Laeli (40 tahun) merupakan ketua dari Kelompok Konstituen di salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur. 
Dia pindah ke desa ini setelah menikah, dan mulai aktif mengikuti kegiatan masyarakat desa. Laeli juga 
menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Posisi ini ia dapatkan karena 
suaminya merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena suaminya juga aktif sebagai 
Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Timur, Laeli turut mengikuti kelompok 
Muslimat NU. 

Meski ia sendiri merupakan lulusan Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK), Laeli memilih 
untuk menjadi pengusaha kecil di desa. Ia memproduksi kerupuk yang dibuat berdasarkan pesanan, sekaligus 
memiliki pabrik tahu kecil yang beroperasi di belakang rumah. Untuk membuat kerupuk, Laeli dibantu oleh tiga 
orang perempuan. Para perempuan tersebut ialah tetangganya sendiri yang ditinggalkan oleh suami mereka. 
Laeli mengaku tergerak untuk membantu mereka sekaligus mengembangkan usaha kerupuknya. 

“Saya banyak mempekerjakan perempuan, terutama janda. Janda-janda yang ditinggal suaminya TKI 
[Tenaga Kerja Indonesia], kan jadi beban mereka. Suami yang sudah menceraikan istrinya terus pergi ke 
Malaysia atau ke luar negeri, terus anaknya gak diurus. Jadinya istrinya yang cari uang, saya pekerjakan 
ada tiga untuk yang kerupuk. Kalau untuk tahu sih, karena pekerjaannya berat, jadi laki-laki.” (Laeli, 
desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019) 

Laeli meminjam kredit pinjaman sebesar enam puluh juta rupiah dari bank untuk membangun pabrik kecil dan 
membeli bahan-bahan. Meski dibantu beberapa pekerja dalam produksi kerupuk dan tahu, Laeli mengelola 
sendiri bagian pemasaran usahanya. Setiap pagi, Laeli akan menjual tahu hasil produksinya tersebut kepada 
masyarakat di lingkungan rumahnya. Pekerjaan tersebut ia jalankan setelah mengerjakan keperluan rumah 
tangga serta mempersiapkan kebutuhan suami dan keempat anak perempuannya. Dalam mengurus pekerjaan 
domestik, Laeli sesekali dibantu oleh salah seorang tetangga, namun kebanyakan masih ia lakoni sendiri. Laeli 
mencuci, membersihkan rumah, memasak, termasuk mengurus suaminya yang ia sebut “manja” karena 
menolak untuk membantunya dalam mengurus pekerjaan domestik. 

Kesibukan aktivitas ekonomi dan domestiknya tidak mengurangi aktivitas sosial Laeli. Keterlibatannya dalam 
Kelompok Konstituen dimulai sejak kelompok ini diinisiasi oleh BaKTI di desa. Pada awalnya, Laeli diajak oleh 
ketuanya di PKK periode sebelumnya untuk mengikuti kegiatan Diskusi Kampung yang diselenggarakan oleh 
BaKTI dan pemerintah desa. Ketika Kelompok Konstituen mulai terbentuk, ia pun dipilih sebagai sekretaris 
karena dinilai aktif dalam masyarakat. 

“Ibu [Laeli] PKK, Posyandu … Saya sibuk jualan. Ada juga sekretaris KK, guru PAUD dia. Ibu Laeli. Guru 
dia.” (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019) 

Ketika Ketua Kelompok Konstituen mengundurkan diri karena merasa terlalu sibuk, Laeli sempat diminta untuk 
menggantikannya oleh forum. Akan tetapi, ia menolak karena merasa belum memiliki kepercayaan diri yang 
cukup untuk memimpin Kelompok Konstituen. Hal sama terjadi ketika Ketua Kelompok Konstituen yang 

 
1 Penulis: Hening Wikan Sawiji dan Wigke Capri Arti. 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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selanjutnya diangkat sebagai Kepala Desa. Akhirnya, Laeli dipilih langsung oleh para anggota untuk memimpin 
Kelompok Konstituen di desa. 

“Proses pemilihannya anggota Kelompok Konstituen yang memilih. Ditunjuk langsung, suara terbanyak. 
Namanya kita di kampung kan, Kelompok Konstituen langsung sebut ya sudah. Pas Pak Kepala Desa 
menjabat jadi Kepala Desa akhirnya, ‘digantikan Bu Laeli sudah’, kan kami berdua sering keluar. ... Mau 
ikut dan menjadi Ketua mungkin karena terdorong ya, sesama perempuan.” (Laeli, desa penelitian di 
Lombok Timur, 5 Juli 2019) 

Setelah bergabung dengan Kelompok Konstituen, Laeli menjadi aktor penting bagi kerja-kerja BaKTI di desa. Ia 
pun menjadi lebih dekat dengan staf lapangan BaKTI. Perkenalan mereka dimulai ketika BaKTI melakukan 
pendekatan langsung ke pemerintah desa. Di kemudian hari, staf lapangan BaKTI berperan sebagai rekan 
diskusi sekaligus menjadi bagian dari rantai pengetahuan dan jaringan Laeli.  

Laeli mengembangkan keterampilan dan kemampuannya dengan mengikuti pertemuan-pertemuan yang 
bertujuan untuk menanamkan keberanian perempuan untuk berpendapat. Untuk menarik anggota baru, Laeli 
menjelaskan bahwa cara mengundang perempuan untuk ikut berdiskusi adalah dengan memasukkan materi 
belajar memasak.  

“Kita kasih undangan. Kan ada Diskusi Kampung. Pokoknya sering kalau MAMPU ada pelatihan apa, 
pembuatan kue, pembuatan saus berbahan tomat. Jadinya kita undang masyarakat. Dari situ mereka 
tau. Kita gilir kalau undangan 20 orang, bukan itu-itu saja yang kita undang. Jadi kalau misal Mba A. 
kontak, ‘tanggal segini ada ini tolong diundang 20 kelompok konstituen’. Jadi saya gak monoton 
ngundang yang itu-itu aja jadi gantian.” (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019) 

Laeli juga mengikuti pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Tahun 2018 tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak. Perannya dalam menyusun Perdes ini menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan 
kemampuannya dalam mengartikulasikan gagasan di depan umum. Perdes ini juga berguna untuk 
meningkatkan daya tawar perempuan dan anak-anak di desa dalam menghadapi ancaman kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT).  

Perdes ini juga memperkuat posisi Kelompok Konstituen sebagai mitra strategis yang bekerja sama dengan 
pemerintah desa dalam melakukan penanganan terhadap kasus KDRT. Tercantum pula pernyataan bahwa 
pemerintah desa akan mengalokasikan anggaran untuk segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan yang 
timbul atas pelaksanaan peraturan desa tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini usulan anggaran yang diajukan 
Kelompok Konstituen yang diketuai Laeli belum disetujui. 

Menurut Laeli, terdapat banyak perubahan dalam dirinya setelah ia memiliki keterlibatan langsung baik 
melalui kedekatan secara personal dengan staf lapangan BaKTI maupun sebagai bagian dari Kelompok 
Konstituen. Perubahan tersebut bersifat personal dan sosial. Perubahan bersifat personal berupa kepercayaan 
dirinya yang meningkat dan berani mengutarakan pemikirannya di depan forum. Ia juga mendapatkan 
perubahan sosial berupa kepekaannya terhadap hal-hal sulit yang dihadapi perempuan.  

Secara pribadi, jaringan yang ia peroleh sangat penting untuk perkembangan usaha kerupuknya. Staf lapangan 
BaKTI memperkenalkan Laeli pada Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 
(Diskoperindag) Kabupaten agar dapat mengurus izin usahanya supaya dapat diperdagangkan di toko-toko 
besar. Selanjutnya, Laeli juga masuk dalam grup percakapan WhatsApp pelaku Industri Kecil dan Menengah 
(IKM).  

“Mental ya terutama. Jadi dengan banyak kenalan, jadi tidak merasa kesulitan. Jadi lebih pede [percaya 
diri]. Akhir-akhir ini sama Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Disperindag [Dinas Perindustrian dan 



 
74 

PERJALANAN PEREMPUAN DALAM MENGGERAKKAN PERUBAHAN: 
Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia 

Perdagangan]. Sampai dimasukkan ke IKM, industri kecil menengah. Lebih pinter ngomong jadi mental 
sudah terbentuk. Tidak takut lagi mau mengeluarkan uneg-uneg. Termasuk perubahan, ya sekalipun 
candaan sama bapak, ‘Awas ya kayak gini-gini sudah ada Perdes’. Jadi dari mulut ke mulut orang-orang 
di kampung. Mereka takut karena adanya Perdes. Takut ada sanksi dari desa.” (Laeli, desa penelitian di 
Lombok Timur, 13 Juli 2019) 

Laeli mengakui bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai merasa terbebani dengan peran-peran yang 
harus ia jalankan. Mulai dari peran kepemimpinannya di kelompok sosial kemasyarakatan, pengelolaan usaha 
tahu dan kerupuk yang ia miliki sekaligus “tanggung jawab” domestik yang hanya bertumpu pada dirinya.  

“Pernah dulu saya lupa masak. Bibi [merujuk pada Asisten Rumah Tangga] gak datang, dia gak ngasih 
tau gak datang. Saya ingat, itu Desember saya full jadwal. Dari PKK saya selalu ditunjuk. Jadi dalam 
sebulan kan anggaran akhir tahun mereka habiskan, selalu saya dapat undangan … Kadang anak saya di 
pondok itu selalu ditanya mamaknya kerja apa, selalu pergi pelatihan kan, padahal jualan. Mamak pergi 
rapat, jualan. Saya jelasin sekarang ngerti. Sekarang kan gak terlalu padat.” (Laeli, desa penelitian di 
Lombok Timur, 13 Juli 2019). 

Kesibukan yang Laeli geluti selama beberapa tahun menyebabkan hubungan Laeli dan anaknya terasa 
berjarak. Ia pun berencana mengurangi intensitas kegiatannya agar mempunyai lebih banyak waktu untuk 
keluarga dan usaha kerupuknya. Walaupun sudah mempunyai keinginan untuk beristirahat dari Kelompok 
Konstituen, masih ada perasaan berat di hati Laeli untuk meninggalkan organisasi yang telah mengubahnya. 
Kelompok Konstituen telah membantunya mengasah keberanian untuk bersuara di depan publik. Organisasi 
ini juga telah membuka mata dan perasaan Laeli akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan 
di kampungnya.  
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