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“Ada apa dengan perempuan”? Perempuan, mahkluk yang penuh 
cerita. Hingga detik ini mengapa perempuan menjadi bahan 

pembicaraan hangat dalam setiap relung bidang. Bahkan banyak yang 
beranggapan berbicara 'gender' otomatis berbicara tentang perempuan 

(atau tepatnya urusan perempuan).
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Warung 'Lima sekawan' dengan gambar empat perempuan  menjadi bahan obrolan 
ringan sebelum pertemuan dimulai. “Gambarnya empat kok namanya lima?” 
Silahkan datang di desa Pasung jika ingin mendapatkan jawabannya. Tepat pukul satu 
siang tanggal 27 April 2010 acara diskusi bersama tentang perempuan dan 
pembangunan desa mengalir dan hidup. Arti pembanguan yang identik dengan hal-
hal yang fisik tidak lagi berlaku dalam diskusi ini. Dihadiri lebih dari 20 perempuan 
(Desa Pacing, Pasung, Pandes, Melikan dan Kadilanggon) yang berkeinginan maju, 
100% mengartikan pembanguan dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Satu demi satu peserta berkisah tentang kiprah perempuan di desanya 
masing-masing. Peran perempuan masih terbatas di bidang-bidang tertentu yang 
biasannya diperankan oleh perempuan. Mulai dari posyandu, PKK, sekretaris atau 
bendahara RT/RW dan  kegiatan-kegiatan desa lainnya, dan tentunnya 100% di 
bidang konsumsi. 

Kok bisa ya jawaban satu desa dengan desa yang lain mirip bahkan sama? 
Agaknya hasil diskusi tentang peran perempuan dalam pembangunan ini masih 
merata di tempat-tempat lain juga. Permainan 'Siti Mati', sebuah cerita tentang 
meninggalnya Siti karena banyak hal yang ikut berkonstribusi menggambarkan 
betapa peliknya problematika urusan perempuan. Penyebabnya antara lain : tertekan, 
kawin muda, sakit, kerja keras, kurang makan, dimarahi, jauh dari akses medis, 
dipukul, tekanan batin, kurang gizi, lemah, ekonomi, tidak periksa kesehatan, 
keputihan, pendarahan. Penyebab kematian Siti tersebut tentunya harus diurai satu 
persatu dengan rumus masing-masing. Tidak bisa satu rumus untuk semua 
permasalahan. 

Ketika lebih jauh lagi berdiskusi tentang kisah Siti dan dikaitkan dengan 
perempuan di sekitar kita, ada satu pertanyaan yang cukup menarik dari peserta 
diskusi. Saat itu ada lontaran “Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?” ada yang 
menjawab “sekolah”. Lalu…sekolah macam apa yang pas untuk 'pejuang 
perempuan-perempuan' ini? 

Pembangunan(ku) Perempuan

Kau tak bisa mengingkarinya.
Bayi itu dari benihmu..

Oke..oke..
aku akan 

menanggung biaya
membesarkannya

Sekar terus meminta pertanggungjawaban pamannya

Ibu, ayah mana?

Ayahmu bekerja, nak
tempatnya jauh sekali

Sang anak semakin besar. Namun 
si paman tak pernah menjenguk anaknya

Bagaimana harus kuceritakan padanya
tentang apa yang sesungguhnya terjadi?

S  s lalu kebin n t engh r an
ekar e gunga ke ika m adapi pe t yaan 

anaknya itu

Tapi sang anak memang harus tahu
tentang siapa ayahnya sebenarnya....

 a s m ga n 
Aku h ru en taka

k p a  a u sa .
e ad nya su t  at.. . 

O  a r  k ku .
h Tuh n be i aku e atan ..

S ka me kirka c r  n  t p t
e r mi n a a ya g e a

u t k erce t  p da a ak an u b ri a ke a  n ny

A u harap k dapat pelajaran k ber anak u mengambil 
hikmah i em ini. Sebagai empuandan dar s ua  per

har  ber i  dalam elangkdia us hat - hati m ah
dan membaw dira i

ek  t us m ir an nas b anak aS ar er  emik k i  ny
di a y ak datangmas ang an 

Bia  aku saja ya g meng la i
r n a m

hal sep r i in . a akku tak p r u
e t i  n  e l

i u  me as k n pedi nya. moga
k t r a a h Se

uhan m ngampuniku,mene ima t batku
T  e r o

an mem erika  e u ahan b gi u
d b n k m d  a k

da am m m esa kan ana ku. min..
l  e b r k A

lSe esai

Sekar terus membesarkan anaknya
hingga dewasa

Kisah ini adalah kisah nyata.
 Nama - nama tokoh dalam 
cerita ini telah disamarkan

Tunggu kisah selanjutnya tentang ARTI KEPERAWANAN



Sejarah

perempuan dan

potensinya
Pembangunan

gerakan

perempuan

Alur 

materi

dan RTL Perempuan 

dan globalisasi

Perempuan dan

ekonomi (Keluarga dan

bangsa)

Anggaran

peka gender

Analisa

sosial
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“Belajar sama-sama, Bekerja sama-sama, Kerja sama-sama , Semua orang itu 
guru, Alam raya sekolahku, Sejahteralah bangsaku” lagu Rakyat merdeka

Satu bulan setelah diskusi di Pasung, ibu-ibu dari lima desa (Pacing, Pasung, 
Pandes, Melikan dan Kadilanggon) berkumpul lag pada tanggal 27 Mei 2010 (pada 
tanggal ini empat tahun yang lalu, bersama kita harus bangun dari bencana yang luar 
biasa “Gempa Bumi”).

“Sekolah. Lalu….sekolah macam apa yang pas untuk 'pejuang perempuan-
perempuan' ini?” 

“Sekolah Perempuan”. Saat tawaran untuk agenda sekolah perempuan 
diawali, beragam tanggapan menghinggapi pikiran ibu-ibu. “ikut ah…, ikut ndak ya?, 
sebenarnya pingin ikut tapi ko lama, kalau ikut nanti malah banyak kerjaan ijin suami 
dulu saja”. Beberapa macam komentar tersebut mungkin muncul dalam benak ibu-
ibu ketika harus memastikan langkah. Meski begitu akhirnya semua menyatakan 
untuk terus melanjutkan niat mengadakan Sekolah Perempuan.

Terus apa saja materi sekolah perempuan ini? Berikut alur materi selama 
sekolah perempuan bergulir :

SEKOLAH PEREMPUAN

Materi pertama adalah tentang Sejarah Perempuan dan Potensinya dengan 
narasumber Dwi Indah Wilujeng dari PEKKA Jakarta sekaligus Pengawas SPEK-
HAM. Selanjutnya tentang Gerakan Perempuan dipandu oleh Nunung dari Kaukus 
Perempuan Surakarta, materi dibingkai dalam konteks partisipasi perempuan. Tri 
Nur Hastuti. seorang dosen dari UMY dan berperan sebagai pembina SPEK-HAM 
memaparkan tentang Pentingnya Peranan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi 
di Indonesia. Dilanjutkan oleh Dewi Chandra, dosen UMS yang memberikan materi 
tentang Perempuan dan Globalisasi. Rencananya Satu-satunya narasumber dari 
kaum adam adalah Rohadi dari LPTP yang akan berbicara tentang Analisa Sosial. 
Tapi apa mau dikata keadaan berkehendak lain hingga Mbak Ning harus mengantikan 
posisi Pak Rohadi. Kemudian materi ditutup oleh Vera Kartika Giantari dari SPEK-
HAM dengan bahasan Anggaran Peka Gender.

Setelah sekolah apa yang bisa kita lakukan untuk perempuan? di akhir 
pertemuan ada rencana tindak lanjut pribadi dan bersama. Rencana-rencana inilah 
yang akan mewarnai kehidupan dan dinamika gerakan perempuan saat ini. (maria)

Mari menampakkan diri di depan kamera.... klik!

Peserta Sekolah Perempuan Klaten Sesi pertama Sekolah Perempuan

Belajar tentang Sejarah Perempuan Permainan “Siti Mati”

Satu demi satu materi dibahas dan didiskusikan setiap seminggu sekali pada 
hari Rabu mulai tanggal 27 Mei – 14 Juli 2010. Untuk membantu mengupas materi, 
ada  narasumber yang mau berbagi ilmu dengan ibu-ibu.


