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Widyati 
Anggota SPPR Kreatif Bunda 

Bantul, D.I Yogyakarta1 
 

Widyati (43 tahun) merupakan pekerja rumahan sekaligus pemilik usaha kerajinan menjahit di desa penelitian 
di Kabupaten Bantul. Desa ini juga merupakan tempat di mana ia menghabiskan masa kecil dan masa 
remajanya. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas, dia merantau ke Batam untuk bekerja di pabrik elektronik 
dari tahun 1993 hingga 2008. Di Batam, ia bertemu dengan suaminya yang berasal dari Medan. Mereka 
kemudian kembali ke desa Widyati atas permintaan ibunya yang sudah tua dan tinggal sendirian. 

Widyati adalah sosok perempuan desa yang aktif dan patut diperhitungkan. Saat ini dia mengelola PAUD 
(Pendidikan Anak Usia Dini), menjadi kader Posyandu lansia, sebagai anggota Pokja (Kelompok Kerja) 3 di PKK 
tingkat desa, dan menjadi perwakilan perempuan dalam penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa) dan tim RKP (Rencana Kerja Pembangunan) 2020. Widyati mengaku bahwa dia terinspirasi 
oleh ibunya yang juga aktif dalam kegiatan di desa.  

“Karena dulu mamak saya kader, sekarang sudah pensiun. Masih kader, tapi kan sudah tua, ya balik-
baliknya ke anaknya, yang gantiin.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019) 

Semenjak pulang dari Batam, Widyati dan suami bahu-membahu bekerja untuk menopang perekonomian 
keluarga. Suaminya melanjutkan pekerjaan sebagai teknisi AC di mal dan hotel di Yogyakarta, sementara 
Widyati menjadi pengusaha kecil di bidang kerajinan menjahit. Widyati mendapatkan keahlian ini dengan 
belajar pada tetangga yang lebih dahulu menggeluti usaha kerajinan. Banyak perempuan di desa ini memiliki 
kemahiran menjahit setelah masuknya bantuan mesin jahit ketika desa terdampak oleh bencana gempa bumi 
Bantul pada tahun 2006. Mulai saat itu banyak bermunculan penjahit dan melahirkan sumber pendapatan 
desa yang baru.  

Awalnya, Widyati merupakan buruh menjahit untuk tetangganya, kemudian ia berani membuka usaha sendiri. 
Saat ini, ia telah memperkerjakan delapan perempuan pekerja rumahan, gelar “juragan” pun telah disematkan 
padanya. Produk kerajinan yang dihasilkan adalah dompet, tas, dan aneka cendera mata, yang dijual kepada 
pedagang dan melalui pesanan daring. Tiap bulan Widyati mampu menghasilkan omzet sebesar                        
Rp. 6.000.000.  

Melalui usahanya ini Widyati berhasil meningkatkan perekonomian keluarga dan mampu menyekolahkan 
keempat anaknya. Sebelumnya, untuk kebutuhan uang saku sekolah anaknya, Widyati harus berutang kepada 
koperasi perempuan di desa di mana ia aktif sebagai anggota. Sekarang ia berhasil menyekolahkan anak 
pertamanya hingga ke perguruan tinggi, sementara yang kedua duduk di bangku SMA, yang ketiga SMP, dan 
keempat masih SD.  

Widyati bergabung menjadi anggota SPPR (Serikat Perempuan Pekerja Rumahan) Kreatif Bunda pada tahun 
2016 atas ajakan Ketua SPPR. Ajakan tersebut adalah upaya serikat untuk memperluas sebaran serta 
meningkatkan jumlah anggota. Saat ini di dusun Widyati baru ada tiga perempuan yang bergabung sebagai 
anggota serikat. Sebagai pekerja rumahan yang sekaligus memiliki ketertarikan terhadap organisasi, Widyati 
senang bergabung dalam serikat.  

 
1 Penulis: Mustaghfiroh Rahayu dan Nadlirotul Ulfa. 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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“Iya tertarik dengan berorganisasi di sana [SPPR Kreatif Bunda]. Sebenarnya banyak juga sih ikut 
berorganisasi, PKK ikut, Posyandu ikut. Namun, bisa juga nambah pengalaman kan. Kita juga buruh 
rumahan, jadi apa sih di dalamnya? Jadi penasaran gitu.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 
Oktober 2019) 

Setelah bergabung dengan serikat, Widyati mengikuti berbagai pelatihan yang digagas oleh Yasanti, termasuk 
sekolah gender dan hak perempuan pada tahun 2018, workshop mengenai kesehatan dan keselamatan kerja 
serta sekolah penguatan ekonomi pada tahun 2019. Selain itu, pertemuan bulanan anggota SPPR Kreatif 
Bunda juga menjadi ajang untuk peningkatan kapasitas Widyati. 

“Manfaatnya ikut ini, kita banyak belajar dari situ tentang gender, tentang pembukuan, tentang 
administrasi, terus bagaimana cara mengasuh anak kita ketika kita kerja, terus tentang kesehatan 
keselamatan kerja. Gitu!” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019) 

Oleh karena keaktifannya di banyak kegiatan, pada awal-awal kepemimpinan Kepala Desa pada tahun 2018, 
Widyati terpilih menjadi salah satu anggota tim 11 yang menyusun RPJMDes. Ia dipilih melalui musyawarah 
desa sebagai unsur dari perempuan desa. Dalam hal ini Widyati juga mewakili suara dari SPPR Kreatif Bunda.  

“Atas nama serikat [keterlibatan dalam tim penyusun RPJMDes]. Karena kan banyak yang terlibat, jadi 
kita atasnamakan serikat saja. Keterwakilan perempuan kan harus ada, jadi meskipun serikat di 
dalamnya juga ada PKK dan lain sebagainya.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019) 

Keterlibatannya dalam kegiatan SPPR Kreatif Bunda memberi banyak perubahan dalam dirinya. Setelah 
mengikuti Sekolah Gender SPPR selama dua tahun, Widyati menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan 
memiliki jiwa kepemimpinan. Widyati juga mulai memiliki posisi tawar dalam agenda pembangunan desa 
setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari workshop yang difasilitasi SPPR dan Yasanti. Salah 
satu wujud kepemimpinannya adalah penyertaan pendapat dan kebutuhan serikat sekaligus perempuan 
pekerja rumahan di musyawarah dan rencana pembangunan desa.  

“Jadi merancang pembangunan untuk lima tahun ke depan, kan yang tahun pertama ini … itu kayak 
yang bagian fisiknyalah dari semua aspek … Dulu itu ya pakai musyawarah juga, cuman ini dari unsur 
perempuannya ini itu siapa yang mau diajukan pas ada Musdes itu. Ditunjuknya [undangan dari 
sekretaris desa] pas Musdes itu.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019) 

Sebagai anggota tim penyusun Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP), ia terlibat menyusun rencana 
pembangunan desa tahun 2020. Dalam tim RKP ini terdapat dua anggota perempuan dari total tujuh anggota 
tim penyusun RKP yang dibentuk. Keterlibatannya dalam penyusunan kedua dokumen desa tersebut 
memberikan kesempatan baginya untuk mengusulkan kebutuhan serikat. 

“Dari saya yang atas nama serikat, saya akan tetap mengajukan dana akomodasi ketika rapat [usul 
pada saat menjadi tim penyusun RPJMDes]. Jadi memang perlu dianggarkan, tetep ke depannya saya 
akan usulkan terus. Jadi setiap tahun ketika ada Musrenbang, saya usulkan terus. Yang di tim RKP, 
dari serikat kita selalu mengusulkan pelatihan-pelatihan sama itu tadi, uang akomodasi rapat. Biar 
semangat ibu-ibu ini untuk berorganisasi. Selama ini kan cuman sekedar dapat gitu, bukan apa-apa. 
kalo ada minum kek atau apa bisa berlama-lama kalo duduk ibu-ibu ini.” (Widyati, desa penelitian di 
Bantul, 24 Oktober 2019) 

Dari segi penguatan ekonomi, setelah enam tahun menggeluti usaha menjahit dia mulai bisa mengembangkan 
usahanya dengan menjadi induk semang dan memiliki pekerja yang bekerja setiap hari padanya. Widyati 
belajar mengelola administrasi keuangan usahanya melalui pelatihan dari Yasanti yang memberikan pelatihan 
tentang pembukuan. Sekarang ia memiliki buku alur pemasukan dan pengeluaran yang jelas. 
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“Kita untuk penguatan ekonomi yang paling mengena itu soal pembukuan. Karena selama ini saya itu 
paling nggak ngerti bagian pembukuan. Jadi sekarang ini udah mulai rapi, jadi per bulan itu dapat 
berapa tahu, pengeluaran berapa tahu. Administrasi, pembukuan, jadi semuanya kita bisa tahu. [Tahu] 
kebutuhan yang penting mana yang harus kita belanjakan, mana kebutuhan yang sekedar sekunder aja 
yang belum perlu kita belanjakan gitu. Memang kita diajarkan begitu.” (Widyati, desa penelitian di 
Bantul, 24 Oktober 2019) 

Yasanti juga membagikan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Dari materi tersebut, ia 
mendapat pengetahuan baru terkait cara menjaga kebugaran tubuh saat bekerja. Selama ini hal tersebut 
sering kali dianggap sepele oleh para pekerja rumahan yang tidak memiliki standar kerja seperti di perusahaan.  

“Saya kan menjahit, iya kalau menjahit itu harus cara nunduk yang baik itu gimana, air minum harus 
tersedia selama kita jahit, terus istirahat menghibur diri juga, nggak boleh terus-terusan menjahit. Terus 
bagaimana cara menjaga pola makan, bagaimana tetap terjaga. Banyak yang dipelajari dari sana.” 
(Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019) 

Keterlibatannya dalam semua aktivitas di desa mendapat dukungan penuh dari suami. Widyati dan suami tidak 
mempermasalahkan pendapatan masing-masing. Semua pendapatan suami dikelola oleh Widyati untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak.  

“Kalau suami saya sih selama kewajiban kita sebagai istri kita jalankan, jangan sampai terlewat jemput 
anak, dan lain sebagainya, kita bisa bebas ikut berkegiatan. Apalagi kan kegiatan itu, kegiatan positif.” 
(Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019) 

Meskipun mendapatkan manfaat dari kegiatan SPPR Bunda Kreatif dan Yasanti, Widyati masih resah dengan 
kondisi perempuan pekerja rumahan. Ia menginginkan pemerintah memiliki kepedulian yang sama besarnya 
antara pekerja rumahan dengan pekerja pabrik. Menurutnya, pekerja rumahan masih dianggap kurang 
penting, padahal mereka juga memiliki kontribusi besar dalam mendorong laju perekonomian daerah dan 
penguatan ekonomi keluarga. Widyati berharap bahwa pekerja rumahan juga akan mendapatkan 
perlindungan sosial dan kesehatan, upah kerja yang layak, serta peraturan perundang-undangan yang 
melindungi hak-hak pekerja rumahan. 

 




