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Tari 
Wakil Ketua Serikat Perempuan Independen Desa dan  

Ketua Layanan Berbasis Komunitas 
Labuhan Batu, Sumatera Utara1 

 

Tari merupakan Wakil Ketua SPI (Serikat Perempuan Independen) Desa yang juga merangkap sebagai Ketua 
LBK (Layanan Berbasis Komunitas) Desa. Perempuan yang berusia 45 tahun ini mulai bergabung dengan SPI 
sejak tahun 2015 karena diajak oleh tetangganya yang saat itu menjabat sebagai Ketua SPI. Beberapa 
perubahan mendasar yang dialami oleh Tari selama menjadi anggota SPI, antara lain menjadi lebih berani 
menyuarakan pendapatnya di muka umum, lebih merasa memiliki semangat kepemimpinan, dan lebih baik 
dalam bekerja dalam kelompok. 

Seperti banyak warga desanya, Tari merupakan pendatang dari Bandung. Pada tahun 2004, Tari mengikuti 
orang tuanya yang sudah pensiun dari pekerjaan mereka sebagai buruh di perkebunan sawit. Suami Tari yang 
berasal dari Pangkatan di Sumatera Utara bekerja sebagai penjahit keliling. Tari sendiri sebelum aktif dalam SPI 
adalah seorang ibu rumah tangga.  

Sebelum 2015, tidak ada ketertarikan sedikitpun bagi Tari untuk terlibat dalam SPI, walaupun rumahnya 
berhadapan dengan salah satu pendiri SPI Desa. Ia menjelaskan bahwa keengganannya untuk bergabung 
awalnya dikarenakan anggapan umum yang menyebar bahwa organisasi perempuan di desa hanya digunakan 
untuk bergosip, tanpa rencana kerja dan tujuan yang jelas.  

“Pengajian di sini dulu saya suka diajak-ajak, tapi saya nggak mau, males. Kadang kalau iseng saya 
jawab ‘apa dampaknya sama aku kalau ikut? Paling yang ikut pengajian yang sok-sok sosialitasnya sini.’ 
Kadang kan kita nggak nyaman gitu. Tapi itu dulu, sekarang saya sudah ikut pengajian. PKK juga gitu, 
diajak-ajak tapi saya males, saya jawab ‘saya belum cinta sama PKK.’ Tapi kalau PKK sampai sekarang 
saya nggak ikut. Ngapain dateng PKK cuma kumpul, ngeteh, ngobrol, terus pulang.” (Tari, desa 
penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019) 

Tari juga dikenal sebagai orang yang tertutup dan jarang bergaul dengan masyarakat sebelum mulai 
berorganisasi (Soemiyati, Anggota SPI Desa, 13 Oktober 2019). Akan tetapi perlahan-lahan berubah setelah 
bergabung dengan SPI Desa. Awalnya Tari hanya iseng mengikuti kegiatan serikat, namun lambat laun ia 
merasa kegiatan SPI sejalan dengan kata hatinya. Atas bujukan temannya yang juga anggota SPI untuk 
mengikuti kegiatan SPI, Tari merasa ada urgensi dan ilmu pengetahuan baru yang bisa ia dapatkan dengan 
bergabung bersama SPI Desa. 

“Pertama kali dateng kegiatan SPI karena diajak dan ya, saya pikir nggak rugi-rugi banget dapet kue dan 
kalau kegiatannya di luar desa bisa naik mobil. Tapi kemudian lama-lama kok saya paham sama 
materinya, dan saya suka.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019) 

Materi awal yang diberikan oleh SPI kepada anggota baru, seperti Tari, berupa pengantar mengenai 
kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan sosialisasi mengenai UU PKDRT (Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pengetahuan baru tersebut semakin menyentuh hati Tari, ia 
pun mulai aktif dalam SPI dan berani berbicara saat diskusi internal SPI Desa. Keberanian Tari dalam diskusi 

 
1 Penulis: Azifah R. Astrina dan Smita Tanaya. 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.  



 
70 

PERJALANAN PEREMPUAN DALAM MENGGERAKKAN PERUBAHAN: 
Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia 

tersebut mendorongnya untuk berani berbicara di forum yang lebih besar lagi, seperti musyawarah dusun 
(Musdus) dan desa (Musdes), bahkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tahun 
2016. Di musyawarah tersebut, sebagai anggota SPI Desa, Tari aktif mendorong dan memantau proses 
penyusunan peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak.  

“Dulu kami diwajibkan datang musyawarah dusun awalnya sama Kak Liana, Ketua kami. Dan kalau 
datang harus ngomong. Ngapain datang duduk doang, katanya. Aku dulu males gitu ya datang gitu-
gitu, apalagi ngomong. Males dan nggak peduli. Kadang mau ngomong, tapi mulut nggak bisa ngomong 
udah gemetar duluan, dan percuma gitu mikirnya kalau mau ngomong. Tapi kemudian ingat pesan Kak 
Liana. Akhirnya pelan-pelan berani ngomong. Misalnya pas sesi tanya jawab sekarang ya langsung 
tanya aja, tapi sebelumnya kita bekalin diri dengan baca undang-undang gitu. Minimal garis besar dan 
nomor undang-undangnya kita tahu, jadi saat orang dengar mereka pikir kita sudah paham.” (Tari, desa 
penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019) 

Dengan data tentang kasus kekerasan di desa yang dikumpulkan SPI menguatkan kerja sama antara SPI dan 
pemerintah desa untuk mendirikan LBK (Layanan Berbasis Komunitas) Desa di tahun 2016, sampai pada 
disahkannya Perdes No. 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan. Selama proses penyusunan Perdes, Tari secara aktif menghubungi Ketua BPD dan Kepala Desa 
untuk memastikan penyusunan Perdes dilaksanakan dengan baik oleh aparatur desa. Semenjak SPI Desa 
melakukan sosialisasi pembentukan LBK, Tari diangkat menjadi Ketua LBK Desa. Dalam mengemban posisi ini 
dia aktif mengikuti forum-forum desa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.  

“Awalnya gini dulu, dulu lama kita nggak ... maksudnya bergerak sendiri ya organisasi kalau ada korban 
apa kalau nggak ke rumah … Dulu kalau waktu belum ada Perdes kan kayaknya kita bergerak sendiri 
gitu, lama-lama kan kok udah dikenal ini.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019) 

Dalam menjalankan peran sebagai paralegal di LBK, Tari menyaksikan perubahan di masyarakatnya setelah 
pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak perempuan ditingkatkan. Walaupun dulu 
perempuan-perempuan desa lebih memilih curhat tentang kekerasan yang mereka alami, termasuk beberapa 
perempuan dalam keluarga Tari sendiri, sekarang mereka lebih berani melaporkannya. Setelah adanya Perdes 
2018 ini, Tari dan teman-teman SPI merasa lebih didukung oleh pemerintah dan masyarakat dalam 
penanganan kasus kekerasan. 

“Dulu kalau waktu belum ada Perdes kan kayaknya kita bergerak sendiri gitu, lama-lama kan kok udah 
dikenal ini korban ini tambah ada yang berani ngelapor. Jadi tambah ada yang tambah dikenal, tambah 
banyak yang lapor, tambah kayak oke kayaknya aku kalau gini ada yang bantu gitu. Lama-lama kok 
kayaknya perlu nih desa peduli gitu.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019) 

Keaktifan Tari dalam organisasi kemasyarakatan merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi dirinya, 
sebelumnya ia merasa tidak cukup aktif dalam kegiatan sosial. Sebelum bergabung dengan SPI tidak banyak 
warga yang mengenal keseharian Tari. Warga sempat terkejut saat beberapa tahun yang lalu ketika Tari 
melahirkan putranya, karena warga tidak mengetahui Tari sedang hamil. Sebaliknya, saat ini hampir seluruh 
warga desa, mengakui Tari sebagai salah satu tokoh perempuan desa. 

Tari memiliki kecakapan berpikir dan berbicara yang lebih unggul daripada anggota SPI Desa lainnya. Tentunya 
kemampuan tersebut baru terasah ketika Tari bergabung dengan SPI Desa. Tari merasa bergabung dengan SPI 
Desa membuka matanya terhadap permasalahan perempuan yang sangat dekat dengan kehidupannya. 
Melalui pelatihan yang diperoleh dari SPI dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Tari 
menjadi lebih percaya diri memediasi permasalahan suami dan istri. Menurut Tari, proses mediasi ini 
membutuhkan kesabaran yang ia petik dan pelajari dari pengalamannya bersama kolega paralegal.  
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“Satu kita belajar pendampingan ini kan kita pasti; prinsip pendampingan, pendamping harus 
mendengarkan korban, harus sabar kan itu pasti gitu. Jadi dampaknya ke diri kita itu jadi sabar.” (Tari, 
desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019) 

Keterlibatan Tari dalam SPI Desa sangat didukung oleh suami dan anak-anaknya. Bahkan anak perempuan 
pertamanya, Diana, ikut terlibat aktif di kegiatan SPI Kabupaten sebagai staf magang. Kesempatan Diana untuk 
belajar langsung bersama SPI Kabupaten terkait penanganan kasus KDRT dan kesetaraan gender, menjadi 
sebuah kebanggaan untuk Tari sendiri. Proses magang yang dilakukan Diana membuka wawasan dan 
mengarahkan minatnya untuk mengambil pendidikan sarjana hukum. Diana berharap dengan gelar sarjana 
hukumnya, ia dapat terus membantu perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan. 

Saat ini, Tari masih aktif sebagai Wakil Ketua SPI Desa dan Ketua LBK Desa. Bagi Tari, masalah perempuan 
terutama kekerasan bukan lagi masalah pribadi, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi masalah yang bersifat 
kolektif di desa. Dengan keberadaan LBK, Tari turut mendorong aktor-aktor lain di desa untuk ikut 
bertanggung jawab atas banyaknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan. 

“Kadang gini kalau dari SPI pelatihan secara khusus berani enggak tapi kalau misalnya kayak acara di 
mana ayo nanya silakan misalnya kayak kemarin kan penguatan penyintas di mana di Kafe Aira. Ayo 
silakan ngomong apa saja jangan takut salah, itu secara nggak langsung gitu sih. Ya saya juga 
terpancingnya dulu kan gitu. Jangan mikirin salah benernya, minimal berani ngomong.” (Tari, desa 
penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019) 

Ke depannya, Tari berkeinginan untuk dapat terus meningkatkan keberanian perempuan di desa untuk 
melawan kekerasan yang menimpa diri mereka sendiri. Tari berharap melalui kegiatan SPI Desa, ia dapat 
membangun kepercayaan diri dan kemampuan perempuan-perempuan desa untuk kehidupan yang lebih baik. 




