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Hatini 
Ketua KWT dan Kader Kesehatan Reproduksi ‘Aisyiyah  

Cirebon, Jawa Barat1 
 

Hatini (39 tahun) merupakan kader ‘Aisyiyah dari salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Seperti banyak 
anggota masyarakat lainnya di desa, Hatini hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar. 
Rendahnya taraf pendidikan formal ini menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan diri masyarakat, 
termasuk Hatini. Sebelum bergabung dengan ‘Aisyiyah, Hatini dikenal sangat pemalu. Ia sempat bekerja 
sebagai buruh pabrik hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ia kemudian membuka warung kecil di 
rumahnya untuk menjual sayur-sayuran dan gorengan.  

Sebelum menjadi kader ‘Aisyiyah, Hatini telah aktif di Posyandu (2007), PKK (2008), dan sempat menjadi kader 
Posyandu untuk memerangi penyakit tuberkulosis (TBC) pada tahun 2013. Pada tiga kegiatan tersebut ia 
mengaku melakukan aktivitas secara terbatas. 

“[Sebagai kader Posyandu], tugasnya cuman nimbang aja sih. Di blok [dusun] sini. [Sebagai] kader PKK, 
ada rapat ini PKK gitu. Rapatnya di desa, di kecamatan juga. Tugasnya ya apa sih ya, paling ya itu 
mengerjakan pokja-pokja itu. Tugasnya gini, mengawasi atau apa ya, mengetahui tentang sekolahan 
ada berapa. Pendataan sekolah. [Sebagai] kader TB tuh yang sama Bu Sri tuh. Tadinya sih ikutan, cari 
orang yang sakit tuberkulosis. Lalu lapor ke Puskesmas.” (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 
2019) 

Pada tahun 2014, saat Pimpinan Daerah (PD) ‘Aisyiyah Kabupaten Cirebon membawa program pemberdayaan 
perempuan ke desanya, Hatini mendapatkan kesempatan untuk bergabung sebagai kader kesehatan 
reproduksi (Kespro). Ia menjadi salah satu perempuan yang dipilih oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa2 
melalui sekretaris desa. Hatini ditunjuk berdasarkan pengalamannya di PKK dan Posyandu.  

Aktivitas baru ini telah membuka peluang bagi Hatini untuk mendapatkan pengalaman baru. Pelatihan kader 
menjadi momentum pertama Hatini untuk mengenal lebih jauh suasana di luar kampungnya. Ia 
berkesempatan menginap di hotel dan belajar tentang kepemimpinan dan materi-materi tentang kesehatan 
reproduksi perempuan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Melalui kegiatan ini ia pun belajar cara 
mengusulkan pendapat. 

“Ya senang ya. Senang aja, kan dapat pengetahuan banyak dari ‘Aisyiyah tuh. Ya pertama kali di hotel 
yang, ya bagus lah. [‘Aisyiyah] tuh bantulah sama kader-kader desa tuh. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia 
yang maju. Apalagi di desa, walaupun di kecamatan, di sipil. Enak lah. [Kader] didorong-dorong [oleh 
‘Aisyiyah], jadi sekarang berani tuh. Berani ngungkapin ada mengusulkan pendapat, atau apa aja.” 
(Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019) 

Sebagai kader Kespro, Hatini mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berorganisasi. Selain mendapatkan 
pengetahuan baru di bidang kesehatan reproduksi perempuan, ia juga berpengalaman dalam merekrut kader 
Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA), mengkoordinir kegiatan BSA di dusunnya, berkoordinasi dengan sesama Kader 
Kespro, serta berkomunikasi secara intensif dengan PD ‘Aisyiyah. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut ia 
bertemu dengan perempuan lain di desanya, berbicara satu sama lain mengenai peristiwa sehari-hari, 

 
1 Penulis: Desi Rahmawati 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.  
2 Plt. Kepala Desa adalah pejabat sementara yang ditugaskan oleh Pemerintah Kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas 
Kepala Desa sampai masa Pemilihan Kepala Desa yang baru. 
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program kesehatan reproduksi, juga isu-isu lain yang akrab dengan perempuan desa seperti penyediaan 
pangan, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Kedekatannya dengan PD ‘Aisyiyah telah memberinya bekal 
untuk menjadi perantara pengetahuan bagi masyarakat. Ia dengan rajin mengonsultasikan permasalahan 
masyarakat desa kepada PD ‘Aisyiyah, bahkan untuk permasalahan yang di luar isu kesehatan reproduksi, 
misalnya tentang administrasi kependudukan.  

Keuletan Hatini dalam aktivitas kader merupakan potensi besar untuk melatih dan mengembangkan aspek 
kepemimpinan dirinya sendiri. Pada akhir tahun 2018, Hatini yang dikenal tekun mendapatkan kesempatan 
mengelola kebun gizi ‘Aisyiyah, yaitu sebidang tanah yang ditanami dengan sayur mayur. Kebun gizi 
merupakan proyek percobaan PD ‘Aisyiyah Kabupaten Cirebon yang tengah menjajaki aktivitas ekonomi yang 
cocok dengan minat perempuan desa. Pada awalnya, aktivitas ini hanya sebatas memberikan manfaat pribadi 
kepada Hatini berupa kesempatan mengembangkan minat di bidang pertanian. Dari kebun ini, suami Hatini 
juga menerima penghasilan tambahan karena membantu menggarap tanah tersebut.  

Kebun gizi ‘Aisyiyah, selanjutnya, memberikan banyak manfaat bagi Hatini dan perempuan desa lainnya, 
terutama melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) MAMPU ‘Aisyiyah pada tahun 2019. KWT 
memiliki prospek untuk menjadi perekat aksi kolektif perempuan, karena ia adalah wadah alternatif bagi para 
kader untuk mengembangkan aktivitas positif dan produktif secara berkelompok. Di KWT, para kader 
melakukan aktivitas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan perempuan desa seperti bercocok tanam dan 
belajar memasarkan produk pertanian.3 Sebagai orang pertama yang menggarap kebun gizi, Hatini 
berkesempatan memimpin KWT. Berbekal pengetahuan kepemimpinan yang ia peroleh dari pelatihan kader 
‘Aisyiyah, Hatini dengan sigap menjalankan tugasnya sebagai ketua KWT, seperti mengatur pembagian tugas 
anggota dan distribusi hasil tanaman.  

“Gimana kalau Bu Hatini aja, kata semua tuh temen-temen, yang jadi ketuanya. Dih kata saya, emoh ah. 
Eh kamu yang mengelola je, ya kamu ketua gitu … Tugasnya ya itu ... Kalau udah banyak rumputnya 
saya…baru sama temen-temen, ‘euy ayo hari apa nyabutin rumput’…. Saya tuh dikasih modal, modal 
dari 'Aisyiyah tuh. Nah kan buat macul, e buat semprot hama, buat apa aja … Sama itu tu kelompok tuh, 
‘nih kamu jualin ini, jualin berapa iket’. Dibagi-bagikan dulu ke kelompok. ‘Nih kamu jualan ini segini 
harganya segini’.” (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019) 

Hatini pun, secara perlahan, semakin terasah soal berpendapat. Ia, yang sebelumnya selalu malu untuk 
beropini, menjadi lebih berani mengajukan usulan-usulan. Ia adalah orang yang mengusulkan lokasi baru 
untuk kebun gizi yang lebih representatif, yaitu terletak tak jauh dari kantor desa dan berdekatan dengan 
pasar desa. Pada tahapan pertama, sekitar awal tahun 2019, Hatini menyampaikan gagasan ini kepada PD 
‘Aisyiyah untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa. Kemampuan public speaking Hatini membantunya 
dalam mengepalai KWT ‘Aisyiyah di desanya. Kemampuan itu membantunya dalam membangun relasi sosial 
dengan para perempuan di desa dan mempraktikkan pengetahuan tentang kepemimpinan. Warung sayur dan 
kegiatan jamiah (pertemuan ibu-ibu kampung yang biasanya diisi dengan latihan bermusik rebana) menjadi 
kesempatan baginya untuk bertukar pikiran dan pendapat dengan sesama perempuan di kampungnya.  

Hasilnya, dalam Musrenbang Desa tahun 2018, ia berani mengusulkan kebutuhan perempuan untuk dibiayai 
oleh APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), yaitu pembaharuan peralatan rebana. Bagi masyarakat 
kampung, rebana memiliki makna yang lebih dari sekedar peralatan musik. Rebana merupakan fasilitas yang 
dapat mendukung ruang berkumpul bagi perempuan desa, ruang yang tak semata memfasilitasi mereka 

 
3 Pada awal tahun 2019, KWT mengelola lahan kas desa seluas satu bahu (atau sekitar 7.000 m2) untuk ditanami dengan 
beberapa jenis sayuran seperti terong, cabai dan lain sebagainya. Setelah pertengahan tahun (September 2019), KWT 
mengembangkan sayap dengan proyek penanaman buah-buahan. Hal itu disusul dengan rencana distribusi di lapak pasar desa 
untuk tahun berikutnya. 
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mengekspresikan diri melalui seni yang bernuansa agama, namun juga ruang di mana mereka dapat bertemu 
satu sama lain dan mendiskusikan masalah sehari-hari. 

Hatini yang sebelumnya pemalu, kini juga mampu membagikan inspirasi kepada para perempuan di 
kampungnya. Aktivitasnya di ‘Aisyiyah juga membekalinya keberanian dan kiat-kiat mengumpulkan uang untuk 
keperluan pendidikan anaknya hingga tingkat perguruan tinggi. Anak perempuan pertamanya kini sedang 
menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon. 

“Ya, itu sih keinginannya ya gimana caranya saya bisa nyekolahin anak supaya jadi anak lah, jadi anak 
yang berguna gitu. Ya berpikir kayak gitu sih sejak anak saya masuk SMA. Gimana ya ibu tuh bisa 
nyekolahin kamu, bisa nguliahin kamu supaya apa sih, supaya enak kerjanya gitu. [Motivasi] awalnya 
lihat orang rapat-rapat tuh di luar daerah. Duh pengen ya anak saya jadi begitu tuh. Terus ya ada 
dorongan dari ‘Aisyiyah: kamu bisa pasti, harus usaha, gitu katanya. Pasti bisa [menyekolahkan anak], 
asal niat aja’.” (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019) 

Sebagai keluarga pertama di dusun yang menyekolahkan anak pada level pendidikan tinggi, Hatini menjadi 
contoh positif bagi masyarakat sekitarnya. Kini beberapa keluarga di dusunnya mulai menyekolahkan anak 
mereka di perguruan tinggi juga. Keikutsertaan Hatini dalam kegiatan-kegiatan ‘Aisyiyah bahkan menginspirasi 
putrinya untuk aktif berkecimpung dalam organisasi perempuan tersebut.  

“Saya melihat mamah itu positif banget. Kayak jualan sekarang nggak takut. Apapun yang dia lakuin 
maju sendiri. Di kebun gizi kan dia didorong oleh keluarga dan ‘Aisyiyah. Padahal dulu kan gak berani 
banget di masyarakat. Sekarang Alhamdulillah berani berorganisasi dan bermasyarakat. Saya ikut 
sekolah kader yang diadain ‘Aisyiyah. Itu kan nginep ya, banyak pelajaran sih dari ‘Aisyiyah-nya. Itu 
tahun 2018. Di situ juga ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat mengenai kehidupan ekonominya.” 
(Anak perempuan Hatini, desa penelitian di Cirebon, 3 Maret 2019) 

Hatini pun berharap pengalaman pribadinya semakin menginspirasi ibu-ibu dan anak-anak lain di kampungnya 
untuk ikut berorganisasi dan bermasyarakat. 

 




