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KAPAL PEREMPUAN 

GENDER WATCH-MAMPU PROGRAM 

 

Tahun 2020 merupakan 20 tahun perjalanan Institut KAPAL Perempuan, salah satu organisasi 

perempuan terlibat dalam merespons perubahan-perubahan politik dan ekonomi yang terjadi pada 

masa reformasi di Indonesia. KAPAL Perempuan menjadi wadah bagi masyarakat terutama 

perempuan untuk terlibat aktif mengembangkan cara berpikir kritis dikalangan masyarakat 

Indonesia. Cara berpikir kritis merupakan sebuah keniscayaan bagi Indonesia dalam kerja-kerja 

menuju masyarakat yang berkeadilan sosial, berkeadilan gender, demokratis dan pluralis. 

 

Sejak 2012 sampai Juni 2020, KAPAL Perempuan menjadi salah satu mitra program MAMPU yaitu 

program untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kerjasama pemerintah Australia 

dan Indonesia.  Dalam program MAMPU ini, KAPAL Perempuan mengembangkan “Gender Watch”, 

sebuah model pemantauan bersama multipihak untuk mengawal perlindungan sosial memberi 

manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan gender.  

 

Perempuan akar rumput menjadi salah satu pihak yang menjadi anggota Komite Pemantau dalam 

model pemantauan  Gender Watch. Untuk memproses kesiapannya, dilakukan proses 

pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan yaitu wadah pembelajaran di tingkat desa 

dan dusun atau komunitas.  Tujuan utamanya adalah mengembangkan kepemimpinan perempuan 

agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup dan berkomitmen  untuk 

melakukan perubahan sosial. Wilayah-wilayah pengembangan Sekolah Perempuan adalah desa 

miskin kepulauan, desa miskin pesisir, wilayah kering, desa miskin rawan bencana, desa miskin yang 

terjadi penguatan identitas berbasis nilai-nilai konservatif, wilayah dengan kerusakan lingkungan, 

dan kelurahan miskin kota yang rawan bencana banjir. 

 

Sekolah Perempuan berusaha mewadahi perempuan dari kalangan identitas yang berbeda secara 

suku, etnis, agama, gender, usia, meskipun ini merupakan tantangan tersendiri di komunitas. 

Mereka belajar secara intensif setiap satu atau dua minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan 

kosong, pinggir sungai, pinggir pantai, kantor RW atau balai desa. Setelah Sekolah Perempuan 

berjalan satu tahun, mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah.  

Sekolah Perempuan dalam program MAMPU dikembangkan di 6 provinsi, 9 kabupaten/kota dan 25 

desa kemudian direplikasi oleh Pemerintah Daerah menjadi 80 desa. Sejak 2018-2019 Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendalami Sekolah Perempuan dan saat ini 

sedang proses replikasi menjadi sebuah model pemberdayaan perempuan di Indonesia. Pada awal 

tahun 2020, Kementerian Desa sedang memproses Nota Kesepahaman Kerjasama untuk tiga tahun 

mendatang dalam program “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penanggulangan 

Kemiskinan, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi”.  

Pada umumnya, anggota Sekolah perempuan telah memiliki kesadaran kritis, kepercayaan diri dan 

keberanian dalam melakukan perubahan. Mereka berani bernegosiasi dalam rumah tangga dan di 

komunitas masing-masing di tingkat desa sampai dengan kabupaten. Mereka memonitoring 

pembangunan dan menyediakan data hasil pemantauan dan feminisasi kemiskinan untuk mengawal 

dipenuhinya hak-hak warga miskin dan marginal terutama perempuan.  
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Anggota Sekolah Perempuan juga berhasil mendesakkan inisiatif Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan khusus Perempuan yang sebelumnya belum pernah ada di pemerintah desa maupun 

kabupatennya. Mereka juga berani mengambil resiko mengkampanyekan isu-isu gender yang 

sensitif seperti penghapusan sunat perempuan, perkawinan anak, Kekerasan dalam rumah tangga 

dan hak atas kesehatan reproduksi. Berhasil mendorong terbitnya Peraturan Desa, Surat Edaran 

Bupati, Surat Edaran Kepala Dinas, mengintegrasikan usulan dalam Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten dan Desa beserta anggarannya.  

 

PROFIL SINGKAT PEMIMPIN PEREMPUAN AKAR RUMPUT 

PENJUAL SAYUR KELILING MENJADI DUTA SDGs 

Indotang 39 tahun, perempuan di pulau terpencil penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ia 

tamat Sekolah Dasar, namun ia mendapatkan gelar duta SDGs oleh teman-temannya. Ia mampu 

menghafal 17 tujuan SDGs dan menjelaskan prinsip ‘No One Left Behind”. Ia tak sebatas menghafal 

namun mempraktekan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Sebagai penjual sayur keliling, ia memberikan penyadaran tentang larangan perkawinan anak, sunat 

perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.  

“saya tidak akan berhenti untuk 

terus memperjuangkan hak-hak 

perempuan dan anak, 

memperjuangkan perempuan dan 

anak sama artinya saya 

memperjuangkan diri saya dan 

anak saya, cukup saya saja yang 

mengalami KDRT. Anak saya 

harus bersekolah tinggi” tekad 

Indotang.  

 

Semula ia minder dan tidak diperhitungkan oleh siapapun, namun setelah rasa percaya diri dan 

keberaniannya tumbuh membuahkan perubahan, bukan hanya bagi dirinya namun bagi orang lain, 

diantaranya ada beberapa keluarga yang telah membatalkan rencana perkawinan anak dibawah 18 

tahun dan lahirnya sebuah Peraturan Desa di Mattiro Bombang tentang Pencegahan dan 

Penghentian perkawinan anak.  
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PEREMPUAN PERTAMA 

MENEMBUS LEMBAGA ADAT DI LOMBOK UTARA 

 

Saraiyah, ibu rumah tangga dari dusun 

Lokok Buak, Sukadana Lombok Utara 

berani menerobos lembaga adat yang 

selama ini hanya duduki oleh laki-laki. 

Memasuki lembaga sacral yang selama 

ini hanya dikuasai oleh laki-laki, 

Saraiyah harus menanggung resiko 

berupa kemarahan dan ancaman dari 

berbagai pihak. Ia disingkirkan dari 

keluarga namun tekad besarnya untuk 

memajukan perempuan membuatnya 

tidak surut. Ia berhasil masuk sebagai 

salah satu anggota lembaga adat yang namanya Majelis Adat Krama Desa. Distulah ia 

menegosiasikan aturan adat yang selama ini meminggirkan perempuan, diantaranya tentang mahar 

perkawinan, perkawinan anak, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.  

Saraiyah, 49 tahun ini hidup dalam lingkungan mayoritas beragama muslim, namun berkat proses 

yang membuka cara pandangnya, ia menaruh perhatian untuk memperjuangkan komunitas yang 

berbeda agama dan tinggal di dusun perbukitan, hidup tanpa lampu penerangan dan akses jalan. 

Dalam forum-forum pengambilan keputusan, terutama dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan terutama Musrenbang Perempuan, ia berhasil mendesakkan pembangunan jalan dan 

listrik sehingga warga dusun tersebut dapat mengakses layanan kesehatan, pasar dan sekolah. 

Semua yang ia lakukan tidak mulus, termasuk dalam perjuangan untuk dusun Kebon Patu ini ia harus 

memberikan penyadaran berulang-ulang pada pihak-pihak yang menentang atas upayanya untuk 

memperjuangkan komunitas yang berbeda agama.  

Dalam situasi trauma sebagai korban gempa besar di Lombok tahun 2018, ia menginisiasi pos 

bantuan korban bencana yang memberikan perhatian khusus terhadap perempuan, balita, lansia 

dan disabilitas. Bekerja sukarela dalam jangka panjang, mulai dari masa emergency, rekonstruksi dan 

pemulihan.  

 

LILIK INDRAWATI 

PEREMPUAN BURUH TANI AHLI DATA 

Lilik Indrawati, perempuan buruh tani dari desa 

Kesamben Kulon, Gresik, Jawa Timur semula 

pasrah hidupnya sebagai nasib yang tidak dapat 

diubah. Namun setelah ia memberanikan diri 

belajar di Sekolah Perempuan, kemampuannya 

terus melesat terutama dalam pendataan 

khususnya data isu-isu gender yang dikumpulkan 

secara partisipatif melibatkan komunitas.  

Di setiap kesempatan ia mempresentasikan data, 
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Lilik selalu mencuri perhatian banyak orang, pengungkapannya sederhana karena menjelaskan 

kondisi riil dari dirinya. Misalnya saat menjelaskan Feminisasi Kemiskinan dalam Training Advokasi 

Data Responsif Gender untuk Pencapaian Kesetaraan Gender Dalam Sustainable Development Goals 

di Surabaya: 

” Jika bapak ibu pengen tahu apa itu feminisasi kemiskinan, lihatlah saya. Saya perempuan, hidup 

dikeluarga miskin, hanya lulus SMP, sejak kecil saya harus bekerja jadi buruh anak, kemudian saya 

menikah dan punya anak, juga bekerja dipabrik beban pekerjaan saya berganda-ganda, saya tidak 

mempunyai jaminan kesehatan, beberapa tahun lalu saya terdeteksi kanker serviks, saya tidak 

pernah mengenal musrenbang tidak tahu menahu tentang keterwakilan perempuan, itulah 

sebenarnya yang disebut feminisasi kemiskinan” 

Keahliannya menjadi fasilitator dalam pengumpulan data partisipatif menghasilkan temuan-temuan 

data feminisasi kemiskinan yang menjadi dasar dalam melakukan advokasi. Data ini digunakan untuk 

perubahan kebijakan, program dan penganggaran yang lebih responsive gender. Pemerintah 

kabupaten mengakui keahlian Lilik bahkan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat 

Statistik nasional mengapresiasi dan menjadikannya sebagai contoh penggali data terpercaya. Dan 

Lilik juga dicintai masyarakat sekelilingnya terutama perempuan di Desa Kesamben Kulon.  

 

NING SETYANI 

PERNAH DIUSIR DARI MUSRENBANG, KINI MENJADI PENDAMPING MUSRENBANG 

 

Bagi perempuan miskin kota akan 

menghadapi hambatan untuk menghadiri 

forum pengambilan keputusan 

pembangunan. Ini dialami oleh Ning Setyani, 

ketua Sekolah Perempuan di Jakarta yang 

pada masa-masa awal mendatangi 

Musrenbang Kelurahan Bidaracina, Jakarta 

Timur. Panitia mempertanyakan “ “Kalian 

ngapain disini? Kan kalian gak ada undangan? 

Kalian mewakili siapa?”. Pertanyaan-

pertanyaan beruntun itu merupakan tanda 

penolakan dengan alasan sudah ada 

perwakilan perempuan dari kelompok perempuan formal yaitu PKK yang sifatnya hanya untuk 

memenuhi prosedur saja.  

 

Hidup diantara gemerlap ibu kota dengan jumlah warga miskin hanya 5% semakin membuat 

perempuan miskin tidak diperhitungkan. Karena itu, Ning Setyani berusaha hadir dan bermaksud 

menyuarakan kepentingannya perlindungan sosial bagi perempuan miskin, disabilitas dan lansia di 

komunitasnya. Usaha keras dan dengan daya kritisnya, Ning akhirnya dapat diundang dan mendapat 

kepercayaan untuk menjadi pendamping Musrenbang. Ia memanfaatkan kesempatan dalam 

bertugas untuk melakukan pendampingan. Ia memasukkan isu-isu gender dalam proses identifikasi 

masalah, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi. Ning mewarnai forum pengambilan 

keputusan dengan mendesakkan pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi perempuan, jaminan 

sosial untuk lansia, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penanganan masalah 
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kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak. Ning tidak hanya mendesakkan usulannya 

namun ia dengan sukarela mendampingi kasus-kasus perempuan dan lansia kapan saja. Ia juga 

penggerak penanganan kebencanaan komunitasnya sebagai wilayah padat rawan kebakaran dan 

pinngir sungai rawan banjir. Ia tidak hanya berdedikasi di komunitasnya namun ia bekerja melintas 

batas wilayah tempat tinggalnya.  

 

YENI MARLINA, PEREMPUAN PEMBAWA PERUBAHAN DI WILAYAH TERPENCIL 

 

Yeni Marlina atau Iyen, perempuan hanya lulus SD dan 

tinggal di wilayah terpencil, Timbulun. Dari Kelurahan 

Batu Gadang menuju Timbulun hanya dapat diakses 

jalan setapak dan harus menyeberang beberapa sungai. 

Bermula dari perubahan cara pandang Iyen yang kritis, ia 

bersama perempuan lainnya membawa perubahan 

besar pada warga Timbulun.  

Dusun Timbulun yang dahulu dianggap tidak 

diperhitungkan karena dianggap “orang luar” sudah 

mendapat perhatian pemerintah. Jalan setapak sudah 

berubah menjadi jalan yang dapat dilalui mobil sehingga 

hasil panen warga dengan mudah dibawa ke pasar, listrik sudah masuk sehingga Timbulun tidak 

lagi gelap gulita, masyarakat sudah mendapatkan program perlindungan sosial seperti rastra 

(beras), PKH, berobat gratis, biaya pendidikan gratis, air bersih yang disalurkan ke rumah-rumah 

dan perbaikan musholla yang hampir roboh karena terkena gempa dan perempuan sudah 

mengakses test IVA dan pemeriksaan kesehatan lainnya.  

Tempaan di Sekolah Perempuan telah menumbuhkan daya kritis, keberanian dan keperdulian 

pada diri Iyen membuatnya mampu menyakinkan pemerintah desa untuk memberikan perhatian 

dan pelayanan yang sama pada warga di Timbulun yang selama ini diabaikan. Suaranya 

disampaikan melalui Musrenbang Kelurahan. Iyen memang tidak bekerja sendiri. Banyak pihak 

yang mendampingi dan mendukungnya namun perubahan itu akan lebih cepat terjadi dan 

berjangka panjang jika dilakukan oleh warga itu sendiri karena ia yang lebih tahu permasalahan 

dan kebutuhannya.   
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RISNAWATI DETHAN – SAU 
 

“Perempuan tidak bisa diam dan tunggu 
laki-laki yang memperjuangkan 
kepentingan kita atau membiarkan waktu 
yang menjawab” Ini harus diperjuangkan 
dan direbut, termasuk adanya Musrenbang 
Perempuan” kata Risna. Budaya patriarki 
masih kuat, banyak masyarakat yang 
melihat perempuan itu di bawah laki-laki, 
perempuan itu tugasnya di dapur, 
memasak, urus anak dan urus suami. 
Perempuan kerja dapat penghasilan juga 
dianggap pelengkap dari apa yang 
dilakukan suami. Kalau seperti ini sipa yang 
harus berjuang untuk perempuan? Kita, 

perempuan yang harus berjuang, karena kita yang paling tau apa yang kita butuhkan”, pernyataan 
Risna sapaan kader Sekolah Perempua dari desa Mata Air, Kupang, NTT - Risnawati Dethan Sau. 

Berdasarkan tekad ini, Risna melakukan aksi kolektif di desanya dan berhasil mendorong Pemerintah 
Desa Mata Air mengeluarkan dan mentepakan Peraturan desa tentang Partisipasi perempuan 
dengan kuota 30% dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dalam perencanaan, 
pembangunan, dan monitoring evaluasi. Aksi kolektif ini juga pada tahun 2017 berhasi mendorong 
Pemerintah Desa Mata Air mentapkan dan melaksanakan Musrenbang Perempuan.  
 
Pengalaman ini akhirnya membuka ruang lebih luas bagi perempuan dan juga Risna yang saat ini 
dipercaya menduduki jabatan strategis dan langka di desanya yaitu menjadi Ketua Rukun Tetangga 
(RT) di Dusun V Desa Mata Air. Kesehariannya juga padat dengan keiatan-kegiatan pemantauan 
perlindungan sosial, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pencegahan perkawinan anak, 
menjadi Kader Posyandu Balita, aktif dalam berbagai jaringan, termasuk menjadi Kader Penyuluh 
Kesehatan Tingkat Kecamatan oleh BKKBN Kabupaten Kupang dan  Kader pendataan masyarakat. 
 
 
GENDER WATCH – MAMPU PROGRAM  
Institut KAPAL Perempuan, LPSDM di NTB,  
YKPM di Sulawesi Selatan, KPS2K di Jawa Timur,  
PBT di Sumatera Barat dan Pondok PERGERAKAN di NTT 
 
Kantor:  
Jl. Kalibata Timur Raya No. 5, Jakarta, 12740, Indonesia 
Website: www.kapalperempuan.org 
Email: office@kapalperempuan.org 
Twitter: @KAPAL_Perempuan 
Instagram: @kapalperempuan 
Fanpage FB: INSTITUT KAPAL Perempuan 
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