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Hj. Farah 
Ketua Kelompok Pekka Setia Kawan 

Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan1 
 

Farah (46 tahun) adalah warga dari keluarga pendatang yang pindah ke desa penelitian ini pada tahun 1987. 
Sehari-hari Farah bekerja sebagai buruh tani tidak tetap dan memperoleh penghasilan kurang dari satu juta 
setiap bulannya. Pada tahun 1989, ia menikah ketika baru lulus dari sebuah Madrasah Tsanawiyah Negeri 
(MTsN), namun pernikahannya kandas karena suaminya berselingkuh dan meminta cerai beberapa tahun yang 
lalu. Ia dan suaminya memutuskan untuk bercerai secara diam-diam agar tidak menjadi pembicaraan tetangga. 
Meski sudah bercerai, mantan suaminya kerap kembali ke rumah Farah untuk sekadar beristirahat atau 
meminta uang.  

Perjuangan hidupnya yang cukup berat karena ditinggal suami membuat Farah harus menanggung beban 
ekonomi keluarga sendiri dan membiayai ketiga anaknya. Terlebih lagi, mantan suaminya masih sering 
meminta uang dari Farah. Farah merupakan sosok ibu yang kuat, ia selalu semangat membanting tulang untuk 
menghidupi dan menyekolahkan ketiga anaknya. Yang paling membanggakan, salah satu anaknya sudah 
berhasil meraih gelar sarjana dan bekerja sebagai Kepala Seksi (Kasi) di pemerintah kecamatan.  

“Hal yang paling membanggakan dalam diri saya adalah bisa membiayai anak-anak saya sampai 
perguruan tinggi. Sekarang [anak pertama Farah] sudah jadi S1 dan diangkat bekerja sebagai Kasi 
Pemerintahan. Hal paling utama yang terus saya lakukan adalah selalu tabah dan sabar.” (Hj. Farah, 
desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019) 

Farah bergabung dengan Serikat Pekka pada tahun 2011 setelah mendapat ajakan dari temannya, Aminah.2 
Sebelumnya, dia juga aktif mengurus kegiatan lain di desa dalam peran sebagai Ketua Program Keluarga 
Harapan (PKH), serta aktif dalam simpan pinjam Pekka. Ia menjelaskan bahwa ketika awal diajak bergabung 
dengan Pekka, dia dan teman lainnya merasa segan dan cemas; darah mereka semakin berdesir ketika diskusi 
akan dilanjutkan terutama dalam Bahasa Indonesia.  

“Takut orangnya galak … Diajak ngobrol-ngobrol. Terus katanya mau kalau ada yang stres-stres gitu 
kalau kita berkumpul nanti hilang katanya. Jadi curhat sama teman. Iya selama jadi Pekka jadi bisa 
bahasa Indonesia.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019) 

Setelah setahun mengikuti kegiatan Pekka, Farah berperan besar dalam pendirian Kelompok Pekka Setia 
Kawan yang juga terbuka untuk perempuan yang menikah, yang sebelumnya tidak bisa bergabung dengan 
serikat ini. Selama lima bulan, anggota Pekka kategori “luar biasa” ini diajak oleh Farah secara langsung.  

“Pertama anggota dulu, naik jabatan, ga sampai 1 tahun terus bentuk kelompok pertanian, ikut kasidah 
semua. Terus aku sudah mulai pintar ngomong, katanya kamu sendiri aja bikin kelompok baru … Cuma 5 
bulan, nyari anggota katanya yang punya suami. Tapi suami yang ga bisalah, yang ga kerja gitu. 
Mencari anggota terus dapat 35 orang. Caranya ya jalan-jalan ke rumah-rumah lah.” (Hj. Farah, desa 
penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019) 

 
1 Penulis: Devy Dhian Cahyati 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 Lihat perjalanan hidup Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 
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Dampak kehadiran PEKKA bagi Farah cukup besar. Farah terbantu dengan adanya program-program Pekka, 
terutama program simpan pinjam. Dari program simpan pinjam, ia mampu mengembangkan usaha-usaha 
seperti usaha pertanian, dan menghasilkan pendapatan mandiri. 

“Kalau kita sudah aktif kita nabung tiap bulan, kita kalau kekurangan uang mau membuat potong padi, 
bisa kita pinjam, terus kata aku kalau ada keperluan penting banget, bisa pinjam. Kalau kita ga minjam, 
kita membantu teman.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019) 

Wadah kelompok Pekka juga membantu Farah mengekspresikan keresahan dari masalah-masalah rumah 
tangganya. Sebelum bercerai, suaminya sering melakukan kekerasan kepada Farah dan beberapa kali 
berselingkuh. 

“Iya pernah KDRT dia. Tapi diem aja ya Mbak. Tapi itu kadang-kadang terjadinya. Kalau sudah terjadi 
saya diem dan sembunyi, nanti dia cari-cari saya sambil nangis-nangis. Kalau sudah nangis nanti saya 
kembali lagi ke dia. Dia nyari saya, masak saya gak mau? Punya anak tiga, masak gak mau? Mikirin 
anak saya ya pasti, kasihan, kadang-kadang anak-anak saya gak mau pisah. Iya sebenarnya males, tapi 
itu mertua sayang luar biasa sama saya. Sekarang meninggal dua-duanya. Saudara-saudaranya masih 
sayang seperti dianggepnya lebih dari saudara saya ini. Saya masih percaya dia bisa berubah waktu dulu 
itu.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019) 

Farah mendapat kekuatan dan masukan positif dari anggota sesama Pekka. Persahabatan dan jaringan Pekka 
membantunya bertahan dan menghadapi situasi rumah tangga tersebut. Farah juga mendapat berbagai 
pengetahuan tentang kesetaraan gender serta hak-hak perempuan dan perlindungan sosial dari Sekolah Kader 
Pekka pada tahun 2017. Setelahnya, ia ingin menyebarkan ilmu agar perempuan desa tidak malu berbicara dan 
mengikuti musyawarah desa. Dengan keterampilan menulis dan kepercayaan diri dari pelatihan kelompok, 
Farah menulis karya tulis yang berjudul “Perempuan dan Ketidakadilan” mengenai perceraiannya sebagai 
tugas akhir Sekolah Kader Pekka 2017/2018. 

Selain Pekka, ia juga merupakan salah satu perempuan desa yang aktif dalam berbagai organisasi desa 
termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Posyandu dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Daerah (BKKBD). Di PKH misalnya, ia ditunjuk menjadi Ketua PKH di level desa yang berkoordinasi dengan PKH 
level kecamatan. Dalam BKKBD, ia ditunjuk menjadi pengurus dan penanggungjawab BKKBD desa. Kegiatan-
kegiatan tersebut diikutinya atas dasar keinginan melepas penat rumah tangga sekaligus menambah 
pemasukan. Selain itu, dirinya juga menjadi penyanyi madihin (musik tradisional Banjar). Keahlian 
bersenandungnya juga sempat ditampilkan dalam Rapat Tahunan Yayasan PEKKA di Jakarta.  

Hingga sekarang, ia menjadi Ketua Kelompok Pekka Setia Kawan yang beranggotakan 32 orang. Farah juga 
aktif mengajak perempuan desa untuk bergabung menjadi anggota Pekka, terutama agar bisa melakukan 
kegiatan simpan pinjam.  

“Saya bilang kita enak, kalau kita sudah aktif kita nabung tiap bulan, kita kalau kekurangan uang mau 
membuat potong padi, bisa kita pinjam, terus kalau ada keperluan penting banget, bisa pinjam. Kalau 
kita gak minjam, nanti uangnya bisa kita buat untuk membantu teman. Kalau kita ga pinjam uang, 
dikelompok, kita membantu teman untuk mendapat pahala. Dia langsung tertarik.” (Farah, desa 
penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019) 

Farah dikenal aktif berkeliling desa untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Ia sering berkeliling, 
baik untuk mengajak perempuan mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan maupun sekadar 
bercengkrama bersama perempuan-perempuan desa terkait persoalan-persoalan yang dihadapi. Peran dan 
keaktifan Farah di desa dinilai sebagai inspirasi perempuan sekaligus masyarakat desa secara umum.  
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Berkat pelatihan-pelatihan dari PEKKA, dirinya lebih aktif berkegiatan di desa dan mengikuti musyawarah desa. 
Dengan pemahaman mengenai pentingnya dokumen identitas, Farah juga menjadi berani mengadvokasikan 
kepentingan perempuan seperti pengadaan dokumen perceraian, Kartu Keluarga, dan akta dan kerap kali 
mengunjungi dinas-dinas di kabupaten untuk mengurus dokumen. Ia mengaku kepercayaan dirinya lebih tinggi 
setelah kurang lebih tiga tahun mengadvokasikan pengurusan dokumen dan berdiskusi dalam kelompok. 

“Alhamdulillah, sering ngomong-ngomong gitu sama … sekarang sedikit-sedikitlah bisa ngomong gitu. 
Iya ga percaya diri seperti, kayaknya orang bodoh gitu. Sekarang berani ngomong, berani curhat, sama-
sama teman gitu, kayaknya wawasannya luas, bisa diajak jalan-jalan ke Alabio, ke kecamatan, 
Alhamdulilah diajak, ada Musrenbang [kecamatan] diajak.” (Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 
13 Juli 2019)  

Walaupun Farah mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa terpilih 2014, akses terhadap 
Musyawarah Desa dan kegiatan desa lainnya ia dapatkan dari keaktifan dalam organisasi dan keterampilan 
yang didapatkan dari pelatihan Pekka. Farah berharap perempuan desa lain bisa ikut aktif di desa seperti 
dirinya dan temannya Aminah. Ia berharap ilmu yang ia dapat selama mengikuti pelatihan Pekka bisa terus 
disalurkan kepada perempuan desa lainnya. 

“Awal ikut pertemuan [Pekka] saya hanya diam saja. Saya belajar banyak seperti legalitas perempuan 
dan anak serta pengurusan dokumen cerai. Dari situlah awal keberanian saya, dari pengalaman yang 
saya alami sendiri. Lalu saya mulai ikut aktif kegiatan-kegiatan Pekka, seperti pertemuan dan pelatihan-
pelatihan. Hal itu merupakan modal ilmu yang sangat berarti yang saya dapatkan dari Pekka. Saya 
termotivasi karena saya ingin menambah ilmu dan membentuk perempuan menjadi seorang pemimpin. 
Saya juga ingin membantu masyarakat agar punya KTP, KK, dan akta lahir.” (Farah, desa penelitian di 
Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)  

Meski konteks perekonomian desa yang susah, dirinya tetap berjuang agar desanya bisa dikenal, salah satunya 
dengan kesenian musik madihin dan aktif dalam Serikat Pekka. Ia juga mempunyai harapan nantinya bisa 
mewakili desa dalam perlombaan madihin di level kabupaten. Dalam pembuatan keputusan desa, ia akan 
tetap mengikuti Musyawarah Desa agar dapat terus mengawal kebijakan desa.  




