
Hidup dalam kegelapan, tanpa fasilitas listrik dari negara telah dijalani oleh 40.000 masyarakat
pembudidaya udang di Bumi Dipasena selama 4 tahun lamanya. Beberapa petambak pernah
membuat lelucon satir tentang kondisi petambak di Bumi Dipasena, di mana petambaklah yang
bergantung pada udang dalam kehidupan sehari-hari, bukan udang yang bergantung pada manusia.
Jika udang membutuhkan udara, barulah genset-genset dinyalakan dan para perempuan
pembudidaya merasa bisa menikmati kehidupan.

Tanpa listrik, petambak di Bumi Dipasena terus melakukan ‘gerilya’ kemandirian dan kesejahteraan
yang didorong secara swadaya. Mulai dari mengembangkan pola kemitraan yang adil dan lebih
‘memanusiakan manusia’ hingga memastikan fasilitas umum petambak, seperti ambulans.

Pada saat bersamaan, negara terus mendorong hasil produksi udang di tingkat nasional, yaitu
785.900 ton di tahun 2015. Tumpuan terbesar berada di Bumi Dipasena, di mana hasil produksi
perbulan mencapai 20-30 ton per bulan. Besarnya produksi yang didorong, tentu akan berdampak
bagi kehidupan perempuan. Namun, sudah sejauh mana negara memfasilitasi kebutuhan perempuan
pembudidaya?

Dalam siklus berbudidaya, perempuan pembudidaya memiliki peran penting. Perempuan
pembudidaya dapat bekerja selama 15 jam perhari, mulai dari mengurus kebutuhan keluarga,
seperti memasak, mencuci baju, dan merapikan rumah. Sedangkan berkaitan dengan kegiatan
berbudidaya, perempuan pembudidaya berkontribusi dalam memberikan pakan udang, memastikan
kesehatan udang, hingga membantu ketika panen udang. Hal inilah yang muncul dan disepakati oleh
peserta dalam Pelatihan Pengenalan Mangrove yang diadakan pada Mei 2015 di Sekretariat P3UW,
Bumi Dipasena, Lampung.

Salah satu yang hadir adalah seorang perempuan dari Desa Bumi Dipasena Jaya, Siti Khotijah.
Seorang perempuan yang hingga hari ini terus berjuang mendorong kemandirian dan kesejahteraan
perempuan pembudidaya di Bumi Dipasena.

Kenangan Perahu Cadik

Sewaktu kecil, Siti Khotijah sering mendengar ayahnya bercerita tentang Perahu Cadik. Perahu
yang sering dijumpai di perairan Madura dan merupakan salah satu simbol pesisir yang hari ini
nyaris hilang.

“Bapak asli Madura, sedangkan ibu lahir di Lampung, tapi keturunan Jawa. Dulu waktu kecil sering
mendengar cerita tentang perahu cadik. Katanya perahu itu ada sayap-sayapnya,” kenang Siti
Khotijah.

Berdasarkan cerita dari bapaknya, perahu cadik merupakan salah satu upaya masyarakat dalam
merancang kapal yang sesuai dengan kondisi alam sehingga nelayan tetap bisa melaut sekalipun
ombak sedang tinggi. Sayap-sayap yang dimaksud oleh Siti Khotijah adalah bambu-bambu di
samping kiri dan kanan sebagai penyeimbang. Kenangan inilah yang membuat Siti Khotijah selalu
dekat dengan hal-hal yang berbau pesisir.

Di sisi lain, filosofi hidupnya menjadi seperti perahu cadik. Seberapa besar ombak yang dihadapi
oleh Siti Khotijah, tidak akan menyurutkan perjuangan Siti Khotijah.

Siti Khotijah adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Sedari kecil Siti Khotijah tidak pernah lelah
berjuang untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga
yang tidak sedikit, di umur 8 tahun, Siti Khotijah sudah mulai membantu ibunya berjualan atau
mengurus rumah.



“Banyak anak, banyak pengeluaran. Jadi kami harus bantu ibu dan bapak, dari situlah saya
memahami kalau pendidikan itu mahal sekali. Tapi patut untuk diperjuangkan,” kata Siti Khotijah.

Namun, dengan kondisi keuangan yang tidak lagi memungkinkan, Siti Khotijah harus mengalah. Ia
memberikan peluang pendidikan kepada adik-adiknya, karena itulah Siti Khotijah hanya mampu
mengendapkan impiannya untuk merasakan duduk di bangku kuliah.

Belajar Hingga ke Negeri Cina

Menikah dengan salah satu petambak menjadi salah satu alasan Siti Khotijah pindah ke Bumi
Dipasena. Ia dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari, Siti Khotijah berjualan jajanan untuk anak-anak di sekolah. Jika sedang libur sekolah,
maka ia beralih profesi sementara: berjualan sayur keliling desa.

Kegigihan Siti Khotijah pun terlihat sewaktu mengikuti beragam pelatihan yang diinisiasi oleh
KIARA. Salah satunya adalah Pelatihan Gender dan Pengenalan Mangrove. Siti Khotijah
memperlihatkan antusiasme dalam belajar dan memperkaya dirinya dengan ilmu.

“Pertama kali diperkenalkan mengenai organisasi, saya yakin PPNI adalah wadah yang baik untuk
terlibat aktif dan belajar di dalamnya,” jelas Siti Khotijah.

Selain itu, Siti Khotijah pun terpilih menjadi Koordinator Baret PPNI-P3UW Lampung. Hal ini pun
mendapat dukungan penuh dari kawan-kawan di Bumi Dipasena dan salah satunya adalah anggota
Dewan Presidium PPNI, Erna Leka.

Semangat Siti Khotijah pun semakin menggebu, setelah terpilih menjadi Koordinator, ia mulai
gencar memperkenalkan PPNI di daerahnya. Bahkan ia pernah diundang secara khusus untuk
menjelaskan apa saja program PPNI dan bagaimana keterlibatannya selama ini di tingkat nasional.

“Saya belajar betul, bagaimana saya bisa berbicara dengan baik di depan umum, bagaimana saya
mendorong kemandirian dan kesejahteraan perempuan, dan bagaimana saya belajar agar diri saya
tidak cepat puas dengan ilmu yang saya miliki hari ini,” ujar Siti Khotijah.

Beberapa kali Siti Khotijah mendapatkan kesempatan baik untuk belajar dengan perempuan-
perempuan nelayan lainnya, seperti hadir di dalam South East Asia Fisherwomen Symposium and
Festival yang diadakan pada tanggal 29-30 Desember 2015. Dalam kesempatan tersebut, Siti
Khotijah bisa bertemu dengan perempuan nelayan dari Malaysia, Kamboja, dan Filipina.

Membangun Kemandirian

Hari ini, Siti Khotijah masih terus memproduksi kerupuk udang. Pasca mengikuti studi banding di
Sidoarjo, Siti Khotijah mulai mengkreasikan kerupuk udangnya dengan inovasi kemasan yang lebih
menarik. Selain itu, kreasi produk pun mulai dikembangkan, salah satunya adalah membuat
kemplang.

Namun, Siti Khotijah sadar, perjuangannya bukan sekadar berkutat di dalam aktivitas ekonomi. Siti
Khotijah mulai paham bahwa ada negara sebagai payung besar bangsa ini dalam memastikan
kesejahteraan dan kemandirian rakyatnya. Ia mulai berani melakukan pendekatan kepada aktor-
aktor strategis yang dapat mewujudkan mimpinya, salah satunya adalah Bupati Tulang Bawang.

Perjalanan Siti Khotijah masih panjang, mimpi terbesarnya bersama PPNI adalah menolak anggapan
buruk tentang perempuan yang selama ini hanya berkutat di ranjang, dapur, dan sumur. Perempuan
terdidik akan menghasilkan 3 sampai 4 generasi yang hebat.



“Karena itu, saya berjuang dan belajar terus, kemandirian memang tidak bisa diraih instan. Tapi
bukannya tidak mungkin untuk diraih. Terpenting, perempuan harus menjadi hebat,” tutup Siti
Khotijah.*** (SH)


