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Ati 

Koordinator Desa Pekka  
Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur1  

 
 

Ati (38 tahun) merupakan koordinator kelompok Pekka di desa penelitian Bangkalan sejak tahun 2015. Ibu 
rumah tangga ini juga pemilik sekaligus kepala sekolah taman kanak-kanak (TK) yang didirikannya pada tahun 
2013. Ati menikah pada usia 18 tahun dan saat ini mempunyai dua anak. Ia dan suaminya, yang juga berasal 
dari desa ini, memiliki usaha persewaan tenda dan sound system yang cukup dikenal di desa dan sekitarnya.  

Keterlibatan Ati di Pekka berawal dari dorongan Mukti, sepupu Ati yang juga tokoh masyarakat di desanya. 
Pada tahun 2015, PEKKA2 mulai beraktivitas di desa Ati dan meminta bantuan Kepala Desa untuk mencarikan 
anggota kelompok perempuan. Kepala Desa kemudian meminta Mukti, yang dikenal sebagai jagoan (blater) 
dan guru mengaji, untuk menunjuk Ati supaya membantu kegiatan Pekka. Ati dipercayai karena 
pengalamannya sebagai kader Posyandu, dan juga sebagai pemimpin Muslimat NU. Ati tidak menolak karena 
merasa penunjukan itu adalah kepercayaan dari para tokoh desa kepada dirinya. Apalagi, Kepala Desa adalah 
anak tiri dari Umi, guru mengajinya sejak remaja.  
 
Ati, dengan bahasa Indonesia yang berdialek Madura, menceritakan bahwa ia mulai terlibat aktif dengan 
kelompok sejak dirinya terus menerus didatangi oleh pendamping lapangan PEKKA di tingkat kecamatan 
Bangkalan. Selain mendatangi rumahnya, pendamping lapangan juga mengajak Ati ikut dalam pertemuan 
kader. Saat itu, PEKKA belum memiliki center, sehingga pertemuan dilakukan secara berpindah-pindah di 
rumah-rumah kader di desa penelitian Bangkalan.  

“Saya ndak ngerti, apa itu PEKKA, terus didatangi sama Mbak Fat [Ketua PEKKA level kecamatan]. 
Tiap ada pertemuan di datengin-didatengin Mbak Fat [sebelumnya]. Terus pada akhirnya saya ngerti, 
terus ada pertemuan kader tiap bulan. Tapi ndak ada kantornya sebelumnya itu. Pertemuannya pun 
terkadang pindah-pindah, kalau saya ditelfon, pertemuan kader, pun kadang saya nyari ‘di mana?’, 
[terkadang] cari-cari sampe ndak ketemu. Kan saya bisa baca tulis, tapi jelek.” (Ati, desa penelitian di 
Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Kepercayaan yang diberikan pada Ati untuk menjadi kader Pekka juga dikarenakan jaringan yang dimilikinya 
sejak tahun 1990-an. Saat PEKKA masuk ke desa pada tahun 2015, Ati adalah kader Posyandu. Dalam peran ini, 
Ati memiliki jaringan komunikasi dengan bidan desa untuk penyelenggaraan Posyandu balita, perempuan 
hamil, dan lansia. Selain itu, sebagai pendiri satu-satunya TK di dusunnya, Ati mengenal baik para ibu yang 
menyekolahkan anak mereka di TK miliknya. Ati juga adalah Ketua Kelompok Pengajian Muslimat NU, yang 
beranggotakan hingga 40 orang perempuan muda hingga lansia. Berkat jaringan kuat yang dimiliki, 
menempatkan Ati pada posisi sentral dalam kegiatan perempuan di desa. Tak lama setelah dipilih sebagai 
kader Pekka, ia berhasil mengumpulkan tak kurang dari 25 anggota serikat baru.  
 

 
1 Penulis: Indah Surya Wardhani dan Anastasia Imelda Cahyaningrum. 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. 
2 PEKKA merujuk pada Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, sedangkan Pekka adalah serikat dan kelompok yang 
dibentuk dan dipimpin perempuan kepala keluarga di tingkat desa. 
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Ati mulai memahami gerakan PEKKA setelah diajak membantu kegiatan Klinik Layanan Informasi dan 
Konsultasi (KLIK) PEKKA di desa tetangga. Meski mendapat peran kecil, seperti memberikan nomor antrean 
kepada warga yang datang, ia mendapatkan gambaran kuat mengenai perjuangan PEKKA dalam membantu 
masyarakat.  

“Di sana ada ustad-ustad, sama tokoh-tokoh masyarakatnya, sama Klebunnya [Kepala Desa]. Terus 
tambah meluas, saya ngerti.” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Sebagai ketua kelompok, peran Ati sangat besar dalam menghidupkan kegiatan kelompok Pekka yang 
dipimpinnya. Suami Ati mendukung kegiatannya bersama Pekka dengan catatan bahwa kegiatan tersebut 
tidak memakan waktu hingga satu hari penuh atau menginap.  

“Iya, kan anak saya sudah besar. Jadi apa-apa sudah mandiri anak saya. Kalau ikut Pekka kan 
seharian. Terus kadang pernah, pelatihan tiga hari di rumahnya [Ketua Serikat Pekka], sampai 
maghrib, jam tujuh malam. Pernah dimarahin [suami], ikut kegiatan seharian itu. … Iya, agak takut 
itu saya. Tapi kalau seharian ndak ikut, nanti anak saya mau sekolah dan sebagainya siapa yang 
nyiapin … Tapi sekarang endak, maksimal sudah jam empat sore. Semua kader [membuat jadwal].” 
(Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Ati mempraktikkan pengalamannya menghidupkan kelompok pengajian Muslimat di dalam kelompok Pekka. 
Ati mengajak anggota mengumpulkan uang sesuai kemampuannya masing-masing untuk membentuk 
tabungan simpan pinjam, yang merupakan salah satu daya tarik bagi anggota kelompok Pekka. 

“Ya, masing-masing [sesuai kemampuan], kadang tabungannya per-orang [terkumpul satu tahun] 
ada yang Rp. 200 ribu, ada yang Rp. 500 ribu, satu tahun nabungnya. [Setoran tabungan] Rp. 5.000, 
sebulan dua kali. Ada yang nabung Rp. 10.000 [sekali setor]. Pokoknya dapet ratusan lah.” (Ati, desa 
penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Tersedianya lembaga yang memberikan pinjaman uang untuk keperluan rumah tangga merupakan salah satu 
kebutuhan utama perempuan di desa. Kelompok simpan pinjam Pekka berbeda dengan kelompok Muslimat 
NU yang tabungannya disetorkan oleh Ati ke lembaga perbankan yang dikelola oleh pondok pesantren di 
kecamatannya. Sedangkan, tabungan kelompok Pekka disetorkan ke PEKKA di Bangkalan untuk dikelola 
melalui Koperasi Serikat “Marlena”. Dalam perhitungan kasar, uang yang terkumpul dari iuran kelompok Ati 
yang beranggotakan sekitar 25 orang mencapai sedikitnya Rp. 5.000.000 per tahun. Pada 2017, sempat terjadi 
suatu permasalahan terkait keuangan koperasi dan Ati tidak tahu betul apa yang menyebabkannya. Sebagai 
pemimpin, untuk mencegah kekecewaan anggota kelompok, Ati rela mengganti uang anggota kelompok dari 
kantong pribadinya sendiri, sebelum uangnya kemudian dikembalikan PEKKA.  

Pada tahun 2017 itu pula, keikutsertaan Ati dalam kegiatan Pekka mengalami masa surut. Ati mengatakan 
bahwa yang membuatnya mundur adalah keterbatasan mobilitas. Ati tidak bisa mengendarai motor, 
sementara banyak kegiatan Pekka dilakukan di kantor pusat PEKKA kecamatan yang berjarak sekitar 10 
kilometer dari rumahnya. Dengan kondisi desa yang minim ketersediaan angkutan umum, Ati kesulitan datang 
ke center PEKKA jika tidak ada yang mengantarnya. Mundurnya Ati dari kegiatan Pekka membuat aktivitas 
kelompoknya meredup seketika, para anggotanya juga memilih beristirahat sejenak sampai Ati kembali.  

“Saya ndak punya pendamping lagi, akhirnya saya bilang [Ketua Serikat Pekka], tahun 2017 sampai 
2018, ‘Mbak, saya berhenti dulu, saya mundur lah.’ ‘Loh ndak boleh mundur lah, ndak boleh mundur 
mbak Ati’, katanya. Saya mundur dulu, kan saya ndak punya pendamping, dak punya temen, saya 
repot sendirian. ‘Ya ndak boleh mundur, ndak papa kalau berhenti sebentar, kalau ada yang 
nganterin bolehlah kesini’, kata Mbak. Ya terus saya ndak aktif satu tahun, sama, kelompok-
kelompok saya juga ndak aktif.” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 
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Ati kembali aktif dalam kegiatan Pekka tahun 2018 saat keponakannya Mita yang kuliah di kabupaten lulus dan 
kembali ke desa. Mita, sambil mendampingi Ati, rajin terlibat dalam berbagai kegiatan Pekka di center. Mita 
kemudian dirangkul menjadi kader Pekka, dan bertugas untuk membantu Ati mengaktifkan kembali kelompok 
sebuah dusun yang pernah didirikan bibinya tersebut. Alhasil, kelompok dusun itu sekarang beranggotakan 
sekitar 40 orang. Sedangkan Ati fokus mengembangkan kelompok ke dusun yang lain, dan berhasil merekrut 
100 anggota.  

Kegiatan kelompok, terutama pengajian, diintegrasikan dengan materi pemberdayaan dan kesetaraan gender. 
Setidaknya sebulan sekali, pengurus serikat dari kabupaten datang bergantian mensosialisasikan pentingnya 
legalisasi identitas kependudukan. PEKKA mendorong anggotanya untuk dapat memahami hak sipil 
kependudukan, supaya dapat mengakses layanan dasar kesehatan, pendidikan, serta program bantuan dari 
pemerintah. Selain kegiatan pemberdayaan, anggota kelompok dikoordinasikan untuk mengelola dana. Setiap 
anggota mengumpulkan iuran wajib Rp. 2.000 dan tabungan sukarela setiap pertemuan sekali seminggu.  

Ati berhasil membawa perubahan bagi dirinya dan kelompok perempuan di desa berkat kepemimpinannya di 
kelompok Pekka. Meski demikian, Ati masih menghadapi situasi desa yang belum sepenuhnya mendorong 
keterlibatan perempuan di ruang publik. Norma sosial di desa Bangkalan ini cenderung melekatkan banyak 
peranan hanya kepada laki-laki di ruang publik, sementara perempuan terbatas di ruang domestik keluarga, 
seperti dijelaskan oleh Ati: 
 

“Ndak usah sekolah, apa perempuan sekolah, [perlu] utang-utang. Ndak usah disekolahin” Mita 
disuruh [keluarga besar Mukti] berhenti dari SMP. Sampai sekarang banyak yang bilang begitu. “ah, 
anak saya lulus, kuliah. [Paling] perempuan juga jadi tukang masak. Mau jadi apa?”… Se-dusun Barat 
dan Timur, baru Mita yang pertama kali kuliah. Perempuan lagi … makanya kata Ketua Serikat Pekka 
“Ayo to, buktikan ke masyarakat. Ayo maju, kamu ikut Pekka, buktikan ke masyarakat.” (Ati, desa 
penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)  

Bersama keponakannya, Ati tetap semangat untuk mewadahi perempuan untuk berkumpul, menabung, dan 
berbagi pendapat. Melalui kelompok Pekka dusun, perempuan di desa Ati mulai mengetahui hak dan posisi 
mereka di tengah masyarakat.  


