
LAPORAN AKHIR TAHUN | PEKKA 
2012 

      

 

  



1 

 

Daftar Isi 
LAPORAN TAHUNAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) 
1 Januari - 31 Desember 2012 

 

 

I. MENGENAL PEKKA ................................................................................................................................. 4 

1. Apa Itu PEKKA? .................................................................................................................................... 4 

2. Mengapa PEKKA ada? ........................................................................................................................ 4 

3. Siapa Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)? .......................................................................... 4 

4. Apa Tujuan Pemberdayaan yang Dilakukan Seknas PEKKA? .......................................... 9 

5. Apa Teori Perubahan PEKKA? ....................................................................................................... 9 

6. Bagaimana Cara Seknas PEKKA Mencapai Tujuannya?................................................... 10 

II. PERKEMBANGAN KEGIATAN PEKKA SELAMA TAHUN 2012 .......................................... 11 

1. Program PEKKA tahun 2012 ....................................................................................................... 11 

2. Cerita dalam Bingkai Program .................................................................................................... 13 

a. Usaha Kecil Mikro Berbasis Komunitas (UKM-BK); melawan konsumerisme 
dan sasaran pemasaran produk impor dengan menggiatkan produksi 
berbahan dasar lokal. ................................................................................................................... 14 

b. Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas (LKM-Siskom) ............................... 17 

c. Pendidikan Sepanjang Hayat .................................................................................................... 20 

d. Pemberdayaan Hukum; .............................................................................................................. 25 

e. Pemberdayaan Politik; ................................................................................................................ 27 

f. Media Komunitas ........................................................................................................................... 28 

g. Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) PEKKA ......... 30 

III. PENGEMBANGAN ORGANISASI  DAN KEPEMIMPINAN SERIKAT PEKKA .................. 32 

1. Berkelompok untuk Berorganisasi ........................................................................................... 32 

2. Kaderisasi untuk Pengembangan Kepemimpinan Pekka ............................................... 33 

3. Pengembangan Pusat Belajar dan Kegiatan Pekka (Cenetr Pekka) ........................... 37 

IV. PENGUATAN ORGANISASI SEKNAS PEKKA .............................................................................. 43 

1. Refleksi 10 tahun dan Perencanaan Strategis ...................................................................... 43 

2. Evaluasi Lembaga dengan alat OCPAT (Organizational Capacity Performance 
Tools) ..................................................................................................................................................... 44 

3. Peningkatan kapasitas Sekwil PEKKA ..................................................................................... 47 

V. PROYEK DAN PENDANAAN PEKKA .............................................................................................. 50 

VI. WILAYAH KERJA PEKKA .................................................................................................................... 52 

VII. PELAJARAN PENTING DAN RENCANA KEDEPAN .............................................................. 53 
 



2 

 

LAPORAN TAHUNAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA 

KELUARGA (PEKKA) 
1 Januari - 31 Desember 2012 

 

Mengembangkan Organisasi untuk  
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga  (PEKKA) 
 
 

SEKAPUR SIRIH DARI KORNAS PEKKA 

Menulis laporan akhir tahun lembaga PEKKA merupakan salah satu rutinitas awal 
tahun yang harus saya lakukan selaku Koordinator Nasional  PEKKA. Tugas ini 
sangatlah menyenangkan meskipun saya harus selalu berpacu dengan waktu yang 
terbatas.  Saya selalu dapat menikmati proses menulis laporan ini  karena inilah saatnya 
saya mencermati secara seksama tiap elemen dalam organisasi. Membaca laporan-
laporan berkala proyek yang dibuat para koordinator, mengumpulkan cerita-cerita seru 
dari lapangan, dan memelototi angka-angka statistik Pekka di pusat data Seknas 
PEKKA, merupakan proses kontemplasi yang menguatkan.  Biasanya saya selalu 
berhasil menemukan tema tiap tahun penulisan laporan dari rangkaian penelusuran 
tersebut.   

 

Sebagaimana tahun-tahun 
sebelumnya, tahun 2012 
merupakan tahun yang tak 
kalah sibuknya bagi penggiat 
PEKKA.  Melanjutkan 
proses pengorganisasian di 18 
Provinsi kerja PEKKA, 
memfasilitasi berbagai 
kegiatan penguatan dan 
peningkatan kapasitas 
komunitas dan kader Pekka, 
memfasilitasi proses advokasi 
mereka khususnya terkait 
akses keadilan dan menemani 

mereka menyelesaikan berbagai kasus dan persoalan yang dihadapi di lapangan.  Selain 
itu, tahun 2012 ini, PEKKA juga melakukan satu terobosan baru yaitu melakukan riset 
berbasis komunitas yang kami beri nama Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis 
Komunitas (SPKBK)PEKKA. Bekerjasama dengan SMERU, lembaga riset terkenal di 
Indonesia, dan dukungan pendanaan dari AUSAID, PEKKA memberanikan diri 
melakukan riset tersebut dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada 
khususnya komunitas Pekka yang telah terorganisir selama ini.  SPKBK-PEKKA 
diharapkan dapat menyumbang data di tingkat komunitas sehingga membantu upaya 
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pengalokasian anggaran dan sumberdaya pembangunan dengan lebih efektif dan 
efisien. Tentu saja proses ini juga menjadi ruang belajar bagi penggiat PEKKA yang tak 
ternilai harganya. 

 

Tahun 2012 menjadi semakin sibuk karena PEKKA mulai terlibat dalam persiapan 
pengembangan program MAMPU  sebuah inisiatif program pengembangan 
kepemimpinan perempuan untuk pengentasan kemiskinan yang didukung oleh 
AUSAID.  Program ini tentu saja sejalan dengan apa yang telah diupayakan PEKKA 
selama ini yaitu memperkuat komunitas Pekka agar dapat mengatasi persoalan 
kemiskinan yang mereka hadapi.  Dalam hal ini PEKKA memilih dua fokus kerja yaitu 
perlindungan sosial dan kekerasan terhadap perempuan. 

 

Di tengah seluruh kesibukan tersebut, melanjutkan proses sebelumnya, PEKKA 

semakin memperkuat kelembagaannya.  Kegiatan refleksi sepuluh tahun dan 
perencanaan strategis sepuluh tahu berikutnya mengawali tahun 2012 yang lalu. 
Masukan dari Pembina PEKKA (Kamala Chandra Kirana) tentang kondisi makro dan 
global, membantu PEKKA melihat secara kritis peran, tanggung jawab dan 
tantangannya ke depan. Meskipun belum selesai, proses memperkuat kelembagaan 
PEKKA terus bergulir termasuk memikirkan format kelembagaan. 

 

Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran utuh berbagai kegiatan dan dinamika 
yang terjadi selama tahun 2012 dalam kerja-kerja 
PEKKA.  Semoga dapat menjadi bahan 
pembelajaran bersama untuk kontribusi kita pada 
kehidupan sosial yang lebih baik di masa 
mendatang. 

 

Jakarta, 12 Februari 2013 

Nani Zulminarni 

Kornas PEKKA 
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I. MENGENAL PEKKA 
 

1. Apa Itu PEKKA? 
 
PEKKA adalah sebuah inisiatif pemberdayaan perempuan kepala keluarga, yang mulai digagas 
pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin 
mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui 
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespons  permintaan janda korban konflik di 
Aceh  untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan 
trauma mereka. Semula upaya ini diberi nama “Widows Project” yang sepenuhnya didukung 
dana hibah dari Japan Social Development Fund (JSDF) melalui Trust Fund Bank Dunia. 
KOMNAS PEREMPUAN kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan 
Sumberdaya Wanita (PPSW), membentuk Sekretaris Nasional (Seknas) PEKKA untuk 
mengembangkan gagasan awal ini.  “Widows Project” di transformasi  menjadi Pemberdayaan 
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Nani Zulminarni yang kemudian menjadi 
Koordinator Nasional (Kornas) nya.   Transformasi ini  diharapkan membuat PEKKA 
menjadi lebih  provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda lebih pada 
kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, upaya ini 
diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam 
masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai Stereotype negatif. Judul Program 
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA kemudian 
ditetapkan dan disepakati untuk menamai inisiatif baru ini. Selanjutnya kata Pekka juga 
dipergunakan untuk menyebut secara singkat istilah  Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). 
 
 

2. Mengapa PEKKA ada? 
 
Data Susenas Indonesia tahun 2001 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai 
perempuan mencapai 13%, dan pada tahun 2007 naik menjadi 13.6%, kemudian pada tahun 
2010 diperkirakan telah mencapai 14%, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan 
rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun.  Padahal Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa, kepala keluarga adalah suami atau laki-
laki. Oleh karena itu keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui 
baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai 
akibatnya perempuan kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial 
politiknya. 
 
 

3. Siapa Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)? 
 
“Kepala Keluarga adalah Pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala 
keluarga” (Badan Pusat Statistik-BPS). 
 
Definisi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menurut Seknas PEKKA adalah perempuan 
yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola 
rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarganya. 
Hal ini mengantarkan Seknas PEKKA pada komunitas dampingan yang mencakup: 

 Perempuan yang ditinggal/dicerai hidup oleh suaminya 

 Perempuan yang suaminya meninggal dunia 
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 Perempuan yang membujang atau tidak menikah 

 Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan 
fungsinya sebagai kepala keluarga  

 Perempuan bersuami, tetapi tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin karena suaminya 
bepergian lebih dari satu tahun. 

PROFIL PEKKA 
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2011 

13% 

Janda 
Ditinggal 

2002 10%  

2011 

7% 

Suami 
Cacat/Sakit 

2002 7% 

 

2011 

5% 
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PEKERJAAN  

2002 2011 

BURUH 

 

7% 

10% 

KARYAWAN 5% 

BURUH TANI   5% 

JASA  6% 7% 

KERAJINAN 

 

6% 

9% 

PENGOLAHAN MAKANAN 3% 

PERDAGANGAN 

 

33% 20% 

PERTANIAN 

 

43% 38% 

TIDAK BEKERJA 

 

4% 4% 
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16% 18% 
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6% 

>30000 9% 

 

Pendapatan  

per Hari 
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4. Apa Tujuan Pemberdayaan yang 
Dilakukan Seknas PEKKA? 

 
Seknas PEKKA mempunyai visi untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam 
rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan 
bermartabat. 
 
Untuk mewujudkan visi tersebut, Seknas PEKKA mengemban misi untuk: 

 Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) 

 Membuka akses Pekka terhadap berbagai sumberdaya 

 Membangun kesadaran kritis Pekka baik terhadap  kesetaraan peran, posisi, dan  status 
mereka, maupun terhadap kehidupan sosial politiknya. 

 Meningkatkan partisipasi Pekka dalam berbagai proses kehidupan sosial, ekonomi, politik 
dan budaya 

 Meningkatkan kontrol Pekka terhadap proses pengambilan keputusan mulai di tingkat 
rumah tangga  hingga negara. 

 

5. Apa Teori Perubahan PEKKA? 
 
Identifikasi masalah yang dilakukan oleh komunitas Pekka di awal pelaksanaan program 
memperlihatkan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Pekka pada dasarnya disebabkan 
oleh tiga dimensi kekuasaan yang mengontrol kehidupan perempuan kepala keluarga, yaitu 
kekuasaan formal, nonformal dan tatanan nilai. Oleh karena itu proses Pemberdayaan Pekka 
harus mampu meningkatkan kemampuan komunitas Pekka membangun kekuatan individu 
maupun kolektifnya untuk mempengaruhi berbagai dimensi kekuasaan demi kesejahteraan, 
kesetaraan dan keadilan. 
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6. Bagaimana Cara Seknas PEKKA 
Mencapai Tujuannya? 

 
Seknas PEKKA mengembangkan strategi Empat Pilar Pemberdayaan Pekka. 
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II. PERKEMBANGAN KEGIATAN 
PEKKA SELAMA TAHUN 2012 

 

1. Program PEKKA tahun 2012 
 
Selama tahun 2012, Seknas PEKKA mengembangkan 6 program yang merupakan 
kesinambungan dari program tahun-tahun sebelumnya. 
 

Tabel 1. Program PEKKA selama 2012 

No Program Uraian 
1 PEKKA Community Poverty 

Monitoring and Advocacy 
Program – Sistem Pemantauan 
Kesejahteraan Berbasis 
Komunitas (SPKBK)-PEKKA 
Kerjasama PEKKA dengan 
SMERU dengan dukungan 
pendanaan dari AUSAID 
Social Protection Unit 

Bertujuan untuk berkontribusi pada upaya 
pengentasan kemiskinan dengan sistem penargetan 
yang lebih efektif, serta memperkuat komunitas Pekka 
untuk melakukan advokasi berbasis data.  Kegiatan 
tahun 2012 mencakup 

 Persiapan program 

 Pengembangan rancangan penelitian 

 Pemilihan lokasi survei 

 Pengembangan instrumen penelitian 

 Pelatihan peningkatan kapasitas tim Seknas, 
Sekwil dan masyarakat untuk melakukan 
penelitian 

 Pengumpulan data melalui sensus di 17 Provinsi, 
19 Kabupaten, 35 Kecamatan, 111 Desa wilayah 
kerja PEKKA 

 Proses pengolahan data  
2 Proverty Reduction and 

Women’s Leadership – The 
PRIME. 
Pengembangan Kepemimpinan 
Perempuan untuk Pengentasan 
Kemiskinan 
Proyek didukung oleh trust 
fund Japan Social 
Development Funds (JSDF) 

Tahun 2012 merupakan tahun terakhir pelaksanaan 
program ini yang bertujuan untuk memperkuat kader-
kader Pekka di 7 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, dan Sulawesi 
Tenggara khususnya agar dapat menjadi pemimpin 
dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya.  
Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2012 
mencakup: 

 Pengembangan kegiatan Center - Center Pekka 

 Pelatihan kepemimpinan bagi kader-kader Pekka 
dan penguatan serikat Pekka 

 Partisipasi kader Pekka dalam kegiatan 
Musrenbang dan kegiatan sejenis lainnya 

 Pengembangan kegiatan-kegiatan belajar di Center 
Pekka 

 Pengembangan media komunitas seperti radio, 
video dan foto komunitas 

 Penumbuhan kelompok-kelompok baru di 
wilayah Pekka 

3 Sustaining Women’s Leadership 
Project 

Bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses 
pemberdayaan perempuan kepala keluarga (Pekka) 
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No Program Uraian 
Pengembangan kepemimpinan 
Pekka di wilayah baru. 
Program ini mendapatkan 
dukungan dari  Trust Fund 
Japan Social Development 
Funds (JSDF) 

dengan upaya Nasional pemberdayaan Masyarakat 
yang dilakukan oleh pemerintah.  Selama tahun 2012 
dilakukan berbagai kegiatan mencakup: 

 Pengembangan organisasi Pekka di wilayah-
wilayah kerja Pekka yang baru 

 Melatih kader-kader dan pemimpin Pekka terkait 
pengembangan kepemimpinannya 

 Memfasilitasi berbagai kegiatan Pekka di tingkat 
komunitas termasuk simpan pinjam, dialog-dialog 
dengan pemerintah daerah 

 Pelatihan peningkatan kemampuan Pekka seperti 
baca tulis, hukum, komunikasi  

4 Akses Keadilan Perempuan 
Kepala Keluarga 
Bekerja sama dengan Australia 
Indonesia Partnerships for 
Justice (AIPJ) 

Bertujuan untuk memperkuat kapasitas kader dan 
komunitas Pekka dalam mengakses proses pencapaian 
keadilan khususnya terkait dengan persoalan keluarga 
dan dokumen identitas.   
Kegiatan yang dilakukan meliputi: 

 Pelatihan Paralegal dari kalangan kader Pekka 

 Mengadakan forum pemangku kepentingan (MSF) 
aparat penegak hukum di wilayah kerja PEKKA 
hingga tingkat Nasional 

 Memfasilitasi Paralegal Pekka mengorganisir 
sidang keliling untuk itsbat nikah 

 Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan 
akses akte kelahiran anak 

 Mengumpulkan data-data terkait kebutuhan itsbat 
dan akte kelahiran anak 

 Memberikan pendidikan kritis pada komunitas 
Pekka tentang perangkat dan mekanisme hukum 
yang dapat mereka akses untuk mendapatkan 
keadilan 

 Terlibat dalam upaya terbitnya Surat Edaran 
Mahkamah Agung (SEMA) terkait sidang keliling 
untuk penetapan kelahiran anak 

5 Pengembangan Lembaga 
Keuangan Mikro PEKKA 
Program ini didukung oleh 
AUSAID 

Program ini bertujuan untuk memperkuat Lembaga 
Keuangan Mikro berbasis Komunitas (LKM Siskom) 
Pekka dengan membangun sistem pendataan dan 
pembukuan yang lebih akuntabel.  Kegiatan yang 
dilakukan meliputi: 

 Penjajakan kekuatan dan kelemahan sistem yang 
diterapkan selama ini 

 Pengembangan program komputer untuk sistem 
pembukuan dan pendataan melalui sms. 

 Melengkapi LKM Siskom dengan program 
komputer yang telah dikembangkan 

 Melatih pengurus LKM Siskom dan pendamping 
cara mengoperasikan sistem LKM Siskom yang 
telah disempurnakan 

6 Persiapan MAMPU – 
Kepemimpinan Perempuan 

Sebagai tahap persiapan untuk pengembangan 
program MAMPU jangka panjang, pada akhir tahun 
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No Program Uraian 
untuk Penghapusan 
Kemiskinan.  Program dengan 
dukungan AUSAID yang 
dikelola oleh YAPPIKA 

2012 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain: 

 Diskusi terfokus komunitas Pekka dengan tokoh 
masyarakat setempat terkait perlindungan sosial 

 Pelatihan staf sekretariat wilayah dan serikat Pekka 
untuk pengembangan sistem administrasi 
keuangan yang akuntabel. 

 Diskusi dan audiensi dengan pemerintah daerah 
setempat untuk membangun pemahaman 
program yang dikembangkan terkait perlindungan 
sosial. 

 Asesment dan evaluasi kelembagaan dengan 
mempergunakan alat OCPAT 

 

2. Cerita dalam Bingkai Program  
 
Dalam pengembangan program selama ini, PEKKA memilih beberapa tematik sebagai fokus 
untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas komunitas Pekka. Pelaksanaan tematik mengikuti 
kebutuhan, konteks, dan perkembangan komunitas Pekka di setiap wilayah. Meskipun 
terdapat perbedaan antar wilayah dalam intensitas dan kualitas penerapan tematik, ekonomi, 
pendidikan, hukum dan politik merupakan empat fokus yang cukup efektif diterapkan di 
seluruh wilayah. 
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a. Usaha Kecil Mikro Berbasis Komunitas (UKM-BK); melawan konsumerisme 
dan sasaran pemasaran produk impor dengan menggiatkan produksi berbahan 
dasar lokal. 

 
Tantangan terbesar komunitas Pekka dan masyarakat pedesaan pada umumnya pada masa ini 
adalah bergesernya mereka dari produsen menjadi konsumen. Masuknya produk impor murah 
hingga ke wilayah pedesaan baik berupa makanan, produk pertanian dan kelontong, 
menyebabkan perubahan pola hidup konsumerisme yang cukup mengkhawatirkan. Oleh 
karena itu, sekecil apapun, PEKKA berusaha untuk mengembangkan berbagai inovasi usaha 
berbahan dasar lokal dan keterampilan yang memang telah dimiliki, guna melawan 
konsumerisme dan menghadapi tantangan pasar global dengan menjadi produsen. 
Pengembangan usaha kelompok menjadi salah satu strategi yang dirintis pada tahun 2012 ini 
dengan serius. 
 
 

Kerupuk Singkong Aneka Rasa dari Lingsar, NTB 
 

Malam itu, ibu-ibu Pekka memakai sarung 
batik dan duduk bersila membentuk 
lingkaran di ruang tengah Center Pekka di 
Lingsar, NTB. Mereka mulai mengisi piring 
dengan nasi, pleching kangkung dan ikan 
goreng. Sambil mengunyah makanan, 
mereka bercerita tentang usaha “kerupuk 
singkong aneka rasa”. Usaha ini telah 
mulai dilakukan pada bulan Juli 2012. 
“Kami ingin nasib anggota Pekka bisa berubah, 
dari sebagai buruh menjadi pemilik usaha” kata 
Ruminah. Menurutnya sebagian besar 
anggota Pekka di Lingsar berprofesi 
sebagai pekerja rumah tangga. Dia 
berharap usaha ini bisa membantu ibu 

Pekka dengan berganti profesi dan adanya 
penunggakan pendapatan.  

 

Pada bulan Juni 2012, Reni; Koordinator 
Wilayah PEKKA di NTB melatih anggota 
Pekka tentang cara membuat keripik 
singkong aneka rasa dalam dua hari. 
Keterampilan ini, dia peroleh dari orang 
tuanya. Dahulu orang tuanya memiliki 
usaha keripik singkong yang pasarnya 
sudah cukup luas di NTB. Selesai 
pelatihan, ibu-ibu Pekka melakukan uji 
coba membuat keripik selama delapan hari. 
Keripik tersebut, diuji rasa oleh ibu-ibu 
Pekka yang datang ke Center dan 
keluarganya di rumah.   Tahapan 
berikutnya, ibu-ibu membentuk tim usaha 
yang terdiri dari; seorang ketua, dua 
bendahara dan satu orang kepala 
pemasaran. Kepala pemasaran mempunyai 
delapan anak buah yang bertanggung jawab 
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terhadap distribusi keripik dan penarikan 
uang hasil penjualan di tingkat desa. 
Sementara pembagian tugas di antara dua 
bendahara adalah seorang bertugas 
mengurus belanja bahan baku, dan 
bendahara yang satunya menerima uang 
hasil penjualan dari tim pemasaran.    

 

 Setiap Minggu pengurus usaha 
melaporkan hasil usahanya pada pengurus 
LKM dan anggota Pekka yang datang ke 
Center Pekka. Laporan tersebut, 
merupakan penyemangat buat tim usaha  
bekerja agar lebih giat dalam 
mengembangkan usahanya. “Kalau 
laporannya bulanan, mereka tidak bisa cepat 
melihat keuntungannya”, menurut Reni. Cara 
ini juga bisa mendorong anggota Pekka 
untuk ikut terlibat dalam menjual atau 

minimal mempromosikan produk pada 
orang terdekat dan masyarakat luas.  Ada 
dua orang pemasaran yang memegang 
rekor penjualan tertinggi. Mereka bisa 
menjual 24 ball dalam sehari. Satu ball berisi 
12 kemasan kecil keripik singkong. Dari 
satu ball, mereka bisa dapat keuntungan 
Rp.1000,-. Petugas pemasaran menitipkan 
keripiknya pada warung-warung. Pemilik 
warung mendapatkan keuntungan 
Rp.2.000,- dari 1 ball. Bulan puasa adalah 
waktu yang baik untuk penjualan keripik. 
Sedangkan waktu terburuk adalah pada 
bulan Maulid. Karena pada waktu itu, 
setiap rumah tangga membuat kue 
tradisional untuk merayakannya. Dan 
mereka mengundang sanak saudara dan 
kerabat untuk datang ke rumah untuk 
menikmati kue dan masakan buatannya. 

 

 
Cukup dikenalnya PEKKA oleh berbagai kalangan menjadi peluang pasar bagi produk ibu-ibu 
Pekka hingga ke tingkat Nasional. Tentu saja hal ini menjadi peluang pengembangan usaha 
yang sangat baik.  Terutama bagi produk-produk non-makanan yang memiliki nilai jual cukup 
tinggi.  Namun, peluang ini tidak selalu bisa dipenuhi oleh komunitas Pekka.  Tingkat 
produktivitas yang masih rendah, letak geografis dari pusat perdagangan dan  kendala-kendala 
sosial budaya  menjadi faktor penghambat yang cukup dominan. 
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Tantangan Memasuki Pasar Nasional 
Kisah Tenun dari Pulau Adonara, Pekka NTT 

 
 

Awal Januari 2012, Axa Mandiri memesan 
selendang tenun dari NTT sebanyak 600 
lembar dan minta selesai dalam tiga bulan. 
Mereka akan memodifikasi selendang 
dengan kain polos menjadi baju yang akan 
dipergunakan sebagai seragam mereka. 
Dalam bayangan saya, peluang pasar untuk 
produk tenun Pekka khususnya dari NTT 
akan terbuka. Karena pegawai grup Axa 
akan mempergunakannya dan tentunya 
akan terpampang di berbagai media. 
“Promosi gratis” pikir saya.   

 

Peluang ini segera kami diskusikan dengan 
tim SEKWIL dan Serikat Pekka NTT. 
Diskusi berlangsung cukup alot, bahkan 
mereka sempat akan menolak pesanan 
tersebut. Titik kritis saat diskusi adalah saat 
penetapan harga dan waktu penyelesaian 
pesanan. Ibu Pekka minta harga 
Rp.100.000,- untuk selendang dengan 
ukuran 30x60 cm. Padahal untuk sarung 
dengan panjang lebih dari 200x200 cm, 
harganya Rp. 200.000,-. Kemudian tentang 
waktu, mereka minta lebih dari enam 
bulan. Perhitungan saya, anggota Pekka di 
NTT jumlahnya ribuan, dan lebih dari 
seperempatnya bisa menenun. Jika 
sebagian besar dari mereka mengerjakan, 
saya kira kurang dari tiga bulan bisa selesai. 
Setelah berdiskusi beberapa kali dengan 
kader melalui telepon, mereka akhirnya 
mau menerima pesanan 600 selendang 
dengan harga Rp.85.000 selama tiga bulan.   

 

Tahapan berikutnya adalah mengurus 
kontrak kerja sama. Saya menyarankan 
pada Axa Mandiri agar kontraknya 
langsung dengan Serikat atau SEKWIL 
PEKKA NTT. Awalnya mereka tidak 
keberatan, dan kami kirimkan berbagai 
dokumennya sesuai kebutuhan seperti; 
rekening bank, susunan pengurus, dll. 
Beberapa hari kemudian, tim AXA 
mintanya kontrak dibuat dengan Yayasan 

Pekka yang di Jakarta, karena mereka tidak 
kenal dengan ibu-ibu di NTT. Setelah 
berdiskusi dengan Koordinator Nasional 
PEKKA dengan mempertimbangkan 
berbagai hal, akhirnya kami terima 
permintaan tersebut. 

 

Tantangan berikutnya yang muncul adalah 
dalam memenuhi produksi sesuai yang ada 
di kontrak. Menurut kontrak, pada akhir 
Februari 2012, jumlah tenun yang sudah 
diterima oleh AXA adalah 150 lembar. 
Namun ibu-ibu baru bisa kirim 18 lembar. 

Awalnya, saya menjelaskan pesanan awal 
yang belum terpenuhi akan ditambahkan 
pada pengiriman tahap selanjutnya. 
Ternyata, ibu-ibu selalu mengirimkan 
tenun tidak sesuai dengan perjanjian 
dengan berbagai alasan. Alasan pada tahap 
pertama adalah musim hujan, dan proses 
pengeringan tenun terhambat. Axa 
memesan tenun dengan warna biru 
mengikuti warna dasar logo mereka. Untuk 
membuat tenun dengan warna biru, ibu-
ibu harus melakukan pencelupan warna 
beberapa kali yang proses pengeringannya 
masih alamiah dengan sinar matahari. Pada 
keterlambatan kedua, ibu-ibu beralasan 
bertepatan dengan hari paskah. Seminggu 
menjelang dan seminggu setelah paskah, 
mereka tidak mau menenun. Bahkan tidak 
hanya itu, setiap ada saudara atau tetangga 
yang meninggal di kampung, mereka tidak 
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menenun untuk tiga hari. Sehingga sampai 
batas akhir waktu kontrak, pesanan tenun 
tidak bisa dipenuhi. Mereka baru bisa 
menyelesaikan pesanan pada bulan Agustus 
2012, atau tujuh bulan. 

 

Saya sudah pasrah dan siap menanggung 
segala konsekuensi dari mundurnya 
pesanan, ternyata AXA Mandiri memesan 

lagi 300 selendang tenun sebagai 
tambahan. Namun ibu-ibu menolak, 
dengan alasan waktunya terlalu singkat dan 
harga kemurahan sehingga susah cari orang 
yang mau menenun. Setelah ber-nego 
beberapa kali dengan ibu-ibu dan pihak 
AXA, akhirnya disepakati pesanan 200 
lembar dengan harga Rp.100.000,-. Sampai 
dengan penulisan ini, ibu-ibu sudah 
berhasil memenuhi pesanan 85,5 %. 

 
 

b. Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas (LKM-Siskom) 
 
Sejak lima belas tahun terakhir ini, “kredit mikro” menjadi salah satu “strategy” yang dipilih 
oleh banyak pihak untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat miskin dalam 
mengembangkan program pengentasan kemiskinan,  Namun demikian, jika dicermati tidak 
semua pendekatan “kredit mikro” memberdayakan perempuan terutama jika dilihat dari aspek 
transformasi kekuasaan untuk mengontrol sumberdana keuangan tersebut.  Bahkan ada 
pendekatan kredit mikro yang lebih menempatkan perempuan miskin sebagai nasabah 
potensial dengan memahami bahwa perempuan disiplin dalam membayar kredit. 
 
PEKKA memilih pendekatan koperasi dalam memfasilitasi komunitas Pekka mendapatkan 
akses keuangan.  Lembaga Keuangan Berbasis Komunitas (LKM-Siskom), merupakan 
institusi keuangan yang dikembangkan dan dimiliki secara kolektif oleh komunitas Pekka.  
Oleh karena itu mereka secara penuh memiliki hak untuk menentukan bagaimana keuntungan 
dari pengembangan kegiatan simpan pinjam di dalam LKM-Siskom tersebut dipergunakan. 
Hingga saat ini sudah berkembang 41 LKM-Siskom yang tersebar di 18 Provinsi di mana 
PEKKA bekerja. Secara konsisten aset keuangan kolektif mereka tumbuh rata-rata di atas 
200% setiap tahunnya. Aset keuangan mereka berasal dari simpanan anggota dan 
pertambahan nilai perputaran pinjaman kepada anggota, serta pinjaman dana bergulir yang 
disediakan melalui program pendampingan yang dilakukan oleh Seknas PEKKA 
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Tabel 2. Aset Keuangan LKM Siskom PEKKA 2012 
 

No Wilayah 2010 2011 2012 

1 Aceh 3,712,519,630 3,670,395,650 3,304,901,300 

2 Jawa Barat 1,060,137,340 1,074,223,540 974,364,390 
3 Jawa Tengah 499,636,926 519,319,326 441,315,826 
4 Kalbar 414,942,187 184,822,850 521,810,612 
5 Nusa Tenggara Barat 1,000,801,503 1,099,640,859 891,852,340 
6 Nusa Tenggara Timur  3,403,666,203 3,915,767,593 3,752,876,517 
7 Sulawesi Tenggara 891,619,460 908,337,085 803,772,585 
8 Maluku Utara 370,003,721 242,510,971 288,904,921 
9 Sumatera Utara - 2,413,000 5,538,500 

10 Sumatera Selatan - 11,174,000 26,492,500 
11 Sumatera Barat - 7,342,000 21,707,000 

12 Banten - 12,853,000 41,352,600 
13 Yogyakarta - 1,274,000 11,326,100 
14 Jawa Timur - - 14,309,500 
15 Kalimantan Selatan - 1,665,000 6,709,500 
16 Sulawesi Selatan - 3,564,000 13,432,500 
17 Sulawesi Utara - - 13,962,600 
18 DKI Jakarta - - 4,969,000 

 
Pengembangan LKM Siskom di komunitas Pekka tidaklah mudah. Keterbatasan keterampilan 
menghitung yang dimiliki komunitas Pekka menjadi tantangan untuk pembukuan LKM 
Siskom dan sistem data yang akurat dan akuntabel.  Memanfaatkan mudahnya akses telepon 
genggam di kalangan komunitas Pekka, maka  Seknas PEKKA memfasilitasi mereka untuk 
mengirim informasi dan pendataan LKM Siskom mereka melalui sms ke pusat data yang 
dibuat di Seknas PEKKA.  Hal ini ternyata cukup membantu mengatasi persoalan data LKM 
Siskom yang dihadapi. 
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Cerita Novi Indra (staf Admin Sekwil PEKKA Jawa Barat) 

melakukan Supervisi LKM Siskom di Jawa Barat 

 

 

Banyak sekali ilmu  dan pengalaman yang 
saya dapatkan waktu supervisi LKM 
Siskom ke kabupaten Karawang dan 
Subang. Penjelasan Mbak Moelyati 
(Supervisor LKM Siskom Seknas) 
membuat Saya menjadi lebih paham 
tentang program LKM Siskom terutama 
tentang fitur- fitur di web dan 
hubungannya dengan sistem pendataan 
melalui “sms” sampai menjadi  laporan. 
Saya merasa lebih termotivasi untuk 
membantu LKM Siskom atau pun 
kelompok di Jawa Barat, terutama 
kabupaten yang belum dilakukan supervisi 
seperti Cianjur dan Sukabumi. Saya juga 
yakin dan berharap  ibu-ibu pengurus 
LKM dan kelompok juga merasakan 
semangat yang sama  karena mereka jadi 
lebih mengerti dengan pembukuan dan 
program LKM Siskom.  

 

Untuk LKM Siskom di  Karawang, banyak 
sekali keuntungan dari supervisi karena 
masih banyaknya data simpan pinjam  yang 
belum tersusun rapi,  belum balance atau 
belum sama  antara kelompok dengan 
LKM, sehingga tidak bisa melaporkan 
dengan baik. Dengan Supervisi kita bisa 
melihat di mana letak permasalahannya, 
seperti penggantian pengurus yang tidak 
disertai dengan pertanggungjawaban yang 
jelas sehingga pengurus yang baru tidak 
bisa menjelaskan permasalahan yang sudah 
lama terjadi. Selain itu kita juga 
mengajarkan kembali kepada pengurus 
kelompok menggunakan telepon genggam 
dalam mengirimkan data melalui sms. 
Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan 

laporan simpan pinjam sampai neraca 
sebanyak 7 kelompok.  Tetapi karena 
keterbatasan waktu masih ada beberapa 
kelompok  yang belum balance 
pembukuannya.   

 

Untuk LKM Siskom di Subang,Data 
simpan pinjam tersedia, tetapi sama seperti 
Karawang, data tersebut belum tersusun 
rapi dan ada beberapa kelompok belum 
mengirimkan sms sama sekali. Dan 
Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 
beberapa kelompok dan kelompok yang 
lainnya nanti akan di tindak lanjuti lagi oleh 
Sekwil dan LKM. Tetapi menurut saya 
dengan kondisi  LKM dan kelompok di 
Karawang yang masih banyak 
permasalahan, waktu supervisi  2 hari 
terlalu singkat, sehingga supervisi belum 
maksimal. Demikian juga hal nya untuk 
Kabupaten Subang yang wilayahnya relatif 
jauh membutuhkan waktu lama di 
perjalanan,  dan saya berharap Seknas bisa 
mengagendakan lagi supervisi dengan 
jumlah hari yang lebih efektif.
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c. Pendidikan Sepanjang Hayat 
 
Pendidikan masih merupakan persoalan yang secara langsung maupun tak langsung 
berpengaruh pada kemiskinan dalam lingkungan komunitas Pekka dan perempuan miskin 
lainnya. Penyelenggaraan pendidikan sesungguhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, yaitu 
memberikan akses pendidikan yang murah dan berkualitas kepada seluruh warganya. Realitas 
yang ditemui di lapangan menunjukkan masih cukup tinggi angka buta huruf, putus sekolah, 
dan tidak tersedianya sarana pendidikan bagi keluarga Pekka. 
 
 

Kerugian Usaha Akibat tidak Mampu Membaca 

 
Kemarin saat ada kegiatan Keaksaraan 
Fungsional (KF) di wilayah Pledo, 
Klubakgolit, Adonara, NTT, ina Kewa 
meminta pada Kamsina seorang kader 
PEKKA. “Tolong kalau datang nanti 
bawakan huruf atau abjad yang bisa 
membuat kami bisa menghafal nama oto 
(mobil) yang biasa kami pakai untuk ke 
kebun supaya jika ada barang kami yang 
ketinggalan bisa kami cari”.   

 
Kamsina dan Dete (Koordinator Wilayah 
PEKKA NTT) pun mencoba untuk 
mencari nama mobil tersebut. Ternyata 
nama mobil yang biasa mereka pakai ke 
kebun adalah “Ake Dahan” yang artinya 
“Jangan bertanya”. Saat datang Kamsina 
dan Dete menyiapkan potongan abjad dari 
nama mobil tersebut. Begitu dihubungkan 
dan mencoba untuk meminta ina Wora  
membacanya ternyata membuat marah ina 
Kewa tadi, karena merasa dipermainkan 
atau tidak dihiraukan pertanyaannya. Dete 
coba untuk menjelaskan dengan perlahan 
dan meminta ina Kewa untuk mengeja 
huruf demi huruf dari nama mobil tersebut 
baru akhirnya dia sadar bahwa selama ini 
dia selalu memarahi anak-anak sekolah 
yang dia minta untuk membantu 
membacakan nama mobil tersebut.  

 
“Karena begitu saya tanya pada anak-anak 
“Ama ina oto ne naranen aku? (Anak mobil 
itu namannya apa?) Barang saya sering 
hilang di mobil itu”. Mereka spontan sering 
menjawab “Ake dahan (jangan tanya)”. Jadi 
saya berpikir mereka tidak mau menjawab 
pertanyaan saya dan saya mulai marah-
marah. Ternyata saya keliru dan nanti saya 
mau meminta maaf pada anak-anak itu”, 
kata mama Kewa dengan nada penyesalan.  

 

Dan dia juga bilang “Kenapa tidak dari 
dahulu kita belajar untuk membaca seperti 
ini mungkin saya tidak akan ditipu 
berulang-ulang”. 

 
 
Oleh karenanya secara konsisten PEKKA terus menerus mengupayakan aktivitas belajar huruf 
dan angka bagi keluarga Pekka, memfasilitasi akses program penyetaraan pendidikan (paket 
A,B,C), akses beasiswa bagi anak-anak Pekka yang putus sekolah 9 tahun, dan 
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)dan Kelas Belajar anak-anak Pekka. 
Meskipun tidak mudah, dalam melakukan berbagai upaya ini, PEKKA berusaha untuk 
bersinergi dengan program Pemerintah termasuk mendapatkan perizinan operasional. 
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Rumitnya Mengurus Perizinan Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak Usia Dini 

 

Koordinasi dilakukan kembali di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, 
Kalimantan Barat. Koordinator Lapang 
(Korlap) PEKKA dan pengurus PAUD 
mendatangi kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kubu Raya untuk 
mempertanyakan Izin Operasional PAUD 
yang sudah diurus sejak tahun lalu tetapi 
tidak selesai-selesai. Kami kembali 
menjelaskan tentang Pekka dan mengapa 
membuat PAUD Pekka meskipun rasanya 
sudah sering sekali menjelaskan. Setiap ke 
dinas menjelaskan lagi, nanti datang lagi 
harus menjelaskan lagi. Dalam sosialisasi 
dan cerita seputar PAUD Pekka ada 
ketersinggungan yang dilontarkan oleh 
salah seorang staf, karena Pekka langsung 
meminta “ACC” dari Bupati Kubu Raya. 
Dinas merasa dilangkahi. Akhirnya kami 
harus menjelaskan bahwa cara ini kami 
lakukan karena sudah buntu. Dinas 
meminta semua PAUD Pekka mempunyai 
akte notaris sendiri-sendiri, sementara kami 
tidak mempunyai uang. Akhirnya kami 
berdiskusi dengan Bupati. Bupati meminta 
proposal dan akhirnya di”acc”, ya sudah 
kami bersyukur. Kami juga mengatakan 
bahwa kami sama sekali tidak ada maksud 
untuk melangkahi dinas, tetapi jalan ini 
kami lakukan karena dinas tidak lagi bisa 
membantu memberikan solusi dengan 
masalah kami ini. 

 

Setelah panjang menjelaskan, ternyata surat 
izin operasional kami belum ketemu. 

Katanya sudah dibuat, tetapi bapak yang 
membuat tidak masuk. Kami diminta 
kembali untuk datang di hari senin dan 
sudah janji dengan pak Heri (yang 
membuat surat).   

 

Tak putus asa kami datang lagi di hari 
Senin dan bertemu dengan pak Heri. 
Alhamdulillah memang suratnya sudah ada, 
seperti sertifikat. Tetapi yang lucu, semua 
fotonya berbeda. Dalam sertifikat ini harus 
ada nama pengelola dan foto pengelola 
(kepala sekolah). Tetapi dari 2 PAUD yang 
kami urus keduanya sama-sama fotonya 
salah. Ternyata memang dinas asal 
menempel foto saja, karena kadang kala 
susah untuk ketemu dengan kepala dinas. 
Saat kepala dinas ada mereka minta tanda 
tangan saja, kalau foto tidak ada asal 
tempel saja dengan foto yang ada, yang 
penting dapat tanda tangan kepala dinas. 
Asal tidak dicap nanti bisa diganti dengan 
foto asli yang benar. Kami hanya senyum 
saja dengan cerita itu....Lucu juga. Untuk 
PAUD Pekka At-taqwa foto orang lain, 
tetapi belum dicap jadi langsung bisa di 
ganti dengan foto kak Rosna. Tetapi yang 
masalah PAUD Pekka Permata Hati, foto 
orang lain tetapi sudah dicap. Harus diganti 
dengan yang baru tentunya. Jadi tambah 
lama. 

 

Saya mengira hari itu kami sudah bisa 
membawa surat izin operasional karena 
sudah ada. Ternyata tidak bisa, karena 
harus menunggu survei dari dinas untuk 
melihat kelengkapan administrasi PAUD. 
Sementara mereka mengatakan menunggu 
survei ini sejak akhir tahun lalu tetapi tidak 
juga di survei. Alasan mereka karena 
PAUD banyak dan mereka juga harus 
mengunjungi banyak, harus antrei. 
Sementara pekerjaan mereka juga banyak 
tidak bisa hanya survei saja. Mendengar itu 
kami hanya bilang minta tolong segera 
PAUD Pekka diprioritaskan untuk 
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dikunjungi duluan. Biar tidak panjang 
lebar, kami segera pulang tanpa membawa 
hasil. Hanya saja kami sudah tahu bahwa 

surat izin sudah dibuat menunggu satu lagi 
proses survei yang entah kapan akan dinas 
lakukan. 

 
 
Pendidikan baca tulis yang diselenggarakan di Center-Center Pekka mulai memberikan hasil 
antar lain termotivasinya anggota Pekka untuk menuliskan kisah hidupnya.  Meskipun masih 
terbata-bata dalam membaca dan menulis, namun sebagian mereka ingin menuliskan kisah 
menariknya agar dapat diterbitkan menjadi buku nantinya.  Oleh karena itu pada tahun 2012 
telah diselenggarakan pelatihan menulis bagi anggota Pekka di wilayah Pulau Adonara, Nusa 
Tenggara Timur.  Pelatihan ini menghasilkan … tulisan cerita kehidupan anggota Pekka yang 
mereka tuliskan sendiri.  Kumpulan tulisan ini akan di terbitkan menjadi buku serial “Sebuah 
Dunia tanpa Suami”.  Berikut ini cuplikan salah satu tulisan kader Pekka. 
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Cuplikan sebagian tulisan salah seorang kader Pekka 
(Yusna Tupat Duran) dalam pelatihan penulisan di 

Flores Timur, NTT 
 

Aku bersyukur karena dengan aku masuk 
dalam kelompok PEKKA ini aku dapat 
mendapat ilmu pengetahuan dan bisa 
membantu meringankan beban hidup ini. 
Dan aku bersyukur bisa meluapkan segala 
persoalan dan dapat mengeluarkan isi hati 
memakai tulisan ini. Semoga orang 
membaca bisa merasakan dan bisa tahu 
bahwa kisah seorang anak karena cinta, 
karena seorang laki-laki, maka dia rela 
membuang orang tuanya yang melahirkan 
dan membesarkan sampai dia menjadi 
seorang perawat di Puskesmas Balauring, 
Kedang, di Pulau Lembata. Sekarang yang 
menjadi obat hati aku ini adalah mengikuti 
kegiatan-kegiatan PEKKA dan menjadi 
ketua di Majelis Taklim dengan kegiatan 
baca zikir, salawat yasinan, itulah 
kegiatanku selama ini. Selama perjalanan 
hidupku, selama mendampingi suamiku, 
aku mengikuti kegiatan-kegiatan seperti 
kegiatan keagamaan mulai dari Kalimantan 
sampai di Lewotanah ini karena mengikuti 
kegiatan-kegiatan ini aku pernah diutus ke 
Kupang dan Ende dan pernah merasakan 
naik pesawat dari Larantuka ke Kupang. 
Aku merasa takut  waktu baru pertama kali 
naik pesawat, di Ende kami bisa melihat 
danau Kelimutu. Harapanku semoga 
dengan masuk dalam kegiatan PEKKA aku 

bisa dapat lebih bermanfaat untuk keluarga 
dan masyarakat, dan dapat menambah 
pengetahuan menjadi aku lebih maju, 
berani tampil di depan. Biasanya aku sangat 
gugup dan gemetar kalau mau maju ke 
depan. Terus terang aku baru ikut dalam 
kegiatan-kegiatan ini, tapi aku sudah 
merasakan bisa maju ke depan dan pernah 
mengikuti pelatihan untuk data sensus di 
kampung Pledo dan sekarang bisa  menulis 
cerita tentang masalah pribadi. Pertama 
aku ikut kelompok PEKKA ini kupikir 
hanya kegiatan simpan pinjam saja, namun 
baru aku tahu dan merasakan hasilnya 
dalam PEKKA. Mereka membuat kita 
harus berani tampil. Aku kadang malu 
karena tulisanku jelek, karena sekolah 
hanya sampai kelas tiga PGA. Semoga 
dengan PEKKA ini aku bisa membantu 
dalam hal keuangan untuk kuliah anak, bisa 
meringankan, memudahkan kita untuk 
pinjaman, dengan kegiatan kita dapat 
melangkah ke depan. Haparanku semoga 
anakku yang dua lagi dapat mengobati luka 
hati mamanya. Mimpiku semoga dengan 
keberhasilan anak dan aku masuk ke 
PEKKA ini, aku dapat menunaikan Ibadah 
haji rukun islam ke Lima. AMIN………… 
AMIN………….. AMIN……. YA 
RABBAL ALAMIN. 

 
 
Memberikan akses pendidikan pada perempuan tidak seharusnya hanya pada pendidikan 
formal saja.  Proses belajar sepanjang hayat juga dapat diaplikasikan dengan membuka akses 
komunitas Pekka pada internet sehingga mereka dapat menggunakan ruang maya ini untuk 
mengaktualisasikan kemampuan mereka menulis dan bahkan mempromosikan produk dan 
jasa yang menjadi sumber penghidupan mereka.  Pada tahun 2012, Seknas PEKKA mulai 
merintis pelatihan internet bagi komunitas Pekka, yang diawali dengan pelatihan di Pontianak, 
Kalimantan Barat.  Pengenalan awal terhadap teknologi informasi dan beberapa media sosial 
memberikan motivasi pada komunitas Pekka untuk mulai menggunakan dunia maya untuk 
menjangkau jaringan yang lebih luas bagi upaya kehidupan sosial mereka.  Saat ini sudah ada 
beberapa blog komunitas Pekka yang dapat diakses melalui internet.  Di bawah ini cuplikan 
satu blok yang diambil dari blog salah seorang kader Pekka. 
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Dari blog www.manikkkr.blogspot.com 

(blog kader Pekka Kalimantan Barat; Suryani) 

 

 

Tak ada kata terlambat untuk belajar. Ini 
terlihat dalam kegiatan pelatihan 
Pemanfaatan Internet bagi Peningkatan 
Kapasitas Perempuan Kepala Keluarga dan 
Perempuan Basis yang dilaksanakan di 
ruang Broadband Learning Center (BLC) 
PT. Telkom Indonesia Kalimantan Barat 
jalan Teuku Umar Pontianak. Dalam 
kegiatan pelatihan yang diikuti sebanyak 15 
orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu yang 

sudah cukup berumur tersebut, terdapat 
beberapa peserta yang belum pernah sama 
sekali menggunakan komputer. Namun, 
hal itu tidak menjadi penghalang sukses 
dan lancarnya kegiatan pelatihan ini. 
Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama 
Pekka, Australian AID, PT.Telkom 
Indonesia dan PPSW ini berlangsung dari 
tanggal 26 – 28 Desember 2012. Materi 
pelatihan adalah membuat email, blog dan 
facebook.  

 

Meski terkadang menghadapi kendala 
bahasa dan kecanggungan menggunakan 
komputer, namun dapat dipastikan bahwa 
semua peserta dapat menguasai materi 
pelatihan yang diberikan dengan baik. Ini 
terbukti, dari hasil pelatihan selama 3 hari 
tersebut tercipta email, blog dan facebook 

baru masing-masing sebanyak 15 buah 

yang dibuat oleh masing-masing peserta 
latih yang terdiri dari Ibu-ibu anggota 
Serikat Pekka dan PPSW Propinsi 
Kalimantan Barat. 

 

Kegiatan yang semula hanya direncanakan 
dilaksanakan selama 3 hari tersebut 
akhirnya ditambah setiap 1 Minggu sekali 
di hari Jumat, mengingat singkatnya waktu 
untuk penguasaan seluruh materi dan 
antusiasme peserta yang begitu besar. 
Sungguh luar biasa, ibu-ibu yang ikut 
dalam kegiatan ini sungguh ibu-ibu yang 
memiliki semangat belajar yang tinggi. 
Suasana belajar yang santai serta kesabaran 
para pelatih yang terdiri Mas Dwi Wahyudi 
ketua blogger Kalimantan Barat, Mbak 
Lenny Sofyan dan Mbak Yauma, membuat 
suasana pelatihan ini tetap hangat dan 
penuh semangat. Tak kalah penting 
keberhasilan ini juga dicapai berkat 
dukungan dari PT. Telkom Indonesia 
Wilayah Kalimantan Barat yang telah 
menyediakan ruangan serta prasarana lain 
berupa laptop dan jaringan Internet gratis 
serta tenaga pendukung yaitu Bapak 
Solehudin dari Telkom Speedy beserta 
jajarannya.
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d. Pemberdayaan Hukum;  
 
Akses keadilan khususnya berkaitan dengan persoalan keluarga dan dokumen kependudukan 
merupakan salah satu persoalan yang menonjol di kalangan komunitas Pekka.  Selama tahun 
2012, Seknas PEKKA masih memfokuskan fasilitasi komunitas Pekka dan masyarakat miskin 
lainnya akan akses terhadap sidang keliling itsbat nikah dan pembuatan akte kelahiran anak.  
Kerjasama dengan Badan Peradilan Agama (Badilag) untuk menyelenggarakan sidang keliling 
itsbat Nikah di wilayah-wilayah komunitas Pekka masih terus berlanjut. 
 
Untuk berkontribusi pada peningkatan jumlah anak yang memiliki akte kelahiran, pada tahun 
ini pula di advokasikan upaya sidang keliling bagi proses mendapatkan akte kelahiran anak.  
Peraturan perundangan mensyaratkan bagi anak-anak berusia di atas satu tahun yang ingin 
mendapatkan akte kelahiran untuk melalui persidangan perdata di pengadilan negeri. 
Peraturan ini menjadi penghambat bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk 
mendapatkannya. Lokasi pengadilan negeri yang cukup jauh dari desa dan mahalnya biaya 
transport dan pengurusan menyebabkan keluarga miskin mengabaikan hal ini. Padahal 
mendapatkan akte kelahiran merupakan hak dasar bagi anak-anak Indonesia. Terinspirasi dari 
kesuksesan sidang keliling Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama, maka PEKKA meminta 
pemerintah untuk memfasilitasi sidang keliling bagi penetapan akte lahir anak. Ketua 
Mahkamah Agung menyambut baik upaya ini dengan pada akhirnya menerbitkan Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 06 tahun  2012 tentang Pedoman Penetapan 
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif.  Untuk 
menyosialisasikan hal ini Seknas PEKKA telah pula membuat dokumentasi pilot program 
yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat di Sumatera Utara,  dalam bentuk Sidang 
Keliling dan Pelayanan Satu Atap untuk Penetapan Akte Kelahiran anak. 
 

 
 
 
Persoalan Pekka bukan hanya terkait dengan kekuasaan dalam struktur formal seperti aturan-
aturan dan sistem pemerintahan yang berlaku, namun juga berhadapan dengan struktur 
nonformal seperti sistem adat dan tokoh adat yang masih cukup kuat di banyak wilayah 
komunitas Pekka.  Oleh karena itu, upaya advokasi komunitas Pekka sesungguhnya juga 
menghadapi hal ini. Persoalan adat terkait dengan perkawinan dan status perempuan menjadi 
kasus yang harus dihadapi kader-kader Pekka di lapangan. 
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Perjuangan Menerjang Adat.... 
 

Seorang kader 
Pekka sebut 
saja Zulaikhah 
(bukan nama 
sesungguhnya), 

berusia 28 
tahun, seorang 
janda dengan 
anak satu. Dia 
diajak menikah 
dan kawin lari 

(Merarik, 
bahasa Sasak) 
dengan laki-laki 
yang mengaku 
bujang yang dia 
kenal melalui 
HP. Setahun 

mereka saling berkomunikasi dan membina 
hubungan melalui HP tetapi belum pernah 
bertemu langsung. Pada tanggal 20 Januari 
2013, laki-laki itu melarikan Zulaikhah dan 
membawa kerumahnya. Sesampai di rumah 
laki-laki tersebut diketahui ternyata dia 
memiliki banyak cucu. Mengetahui ini 
Zulaikhah menangis histeris semalaman 
dan nekat mau bunuh diri. Teman-teman 
kader menguatkannya dan terus 
berkomunikasi dengan Zulaikhah untuk 
cari solusi.  

 

Akhirnya pada tanggal 23 Januari 
Zulaikhah dapat kabur dari rumah si laki-
laki dijemput oleh kader Pekka dan 
orangtuanya. Saat akan menjemput 
Zulaikhah, tokoh masyarakat dan 
tetangganya tidak bersedia diajak. Karena 
mereka takut terjadi kekerasan. Biasanya 
jika perempuan kabur dari selarian maka 
terjadi perkelahian adu fisik antara keluarga 
laki-laki dan perempuan. Jika perempuan 
dijemput dari selarian artinya perkawinan 
batal, harga diri dan kehormatan laki-laki 
dan keluarganya terusik. Laki-laki akan 
berusaha mempertahankan perempuan 
demi harga diri. Inilah alasan perempuan 
disembunyikan dalam selarian sehingga 

tidak diambil keluarganya.  Dan biasanya 
musik akan dilantunkan 24 jam agar para 
pemuda setempat tidak tidur untuk 
waspada dan berjaga agar tidak terjadi 
perebutan dari pihak lain. 

 

Ada budaya jika perempuan dibawa lari 
laki-laki maka jika kembali ke orangtuanya 
dan tidak jadi menikah, si perempuan 
dinilai tidak perawan lagi dan tidak “laku” 
lagi. Mitos ini membuat perempuan desa 
dengan terpaksa menikah daripada 
menanggung malu. Jika Zulaikhah bukan 
anggota Serikat Pekka, dapat dipastikan dia 
akan menikah dengan laki-laki tersebut dari 
pada membawa “mayung”atau “kijang 
terluka” (istilah bagi perempuan yang tidak 
mau dinikah jika sudah dilarikan laki-laki).  
Sesampainya di rumah orangtuanya, 
masyarakat sekampung datang kerumahnya 
menonton Zulaikhah. Karena ini kejadian 
langka, ada seorang perempuan bisa pulang 
dari selarian dan tanpa terjadi kekerasan.  
Kader Pekka memberi kekuatan agar 
jangan pernah merasa malu dan tetap kuat 
menghadapi masyarakat, daripada harus 
menanggung derita selamanya karena 
terpaksa menikah. Biarkan masyarakat 
belajar dari cerita ini dan belajar dari 
perjuangan berat seorang Zulaikhah, 
bahwa perempuan bisa dan boleh kabur 
sesudah dilarikan laki-laki, jika merasa 
ditipu dan dipaksa. Karena budaya ini 
merugikan dan mengancam perempuan. 
Hingga semalaman kader Pekka dan 
orangtua berjaga khawatir Zulaikhah hilang 
kembali 

 

Lokasi kejadian tidak jauh ada di belakang 
kantor bupati. Sebenarnya termasuk 
wilayah kota kabupaten, tidak pelosok-
pelosok amat. Namun praktek budaya yang 
merugikan perempuan masih kental terjadi. 
Setelah kejadian ini, Zulaikhah lebih 
banyak mengurung diri di dalam kamarnya. 
Dia stres berat dengan kejadian yang 
dialaminya. 
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e. Pemberdayaan Politik;  
 
Partisipasi komunitas Pekka pada proses pengambil keputusan baik di dalam keluarganya 
maupun di ruang publik menjadi salah satu tujuan pemberdayaan politik yang dilakukan 
Seknas PEKKA selama ini. Musrenbangdes merupakan salah satu ruang yang dipergunakan 
oleh kader-kader Pekka untuk berlatih meningkatkan partisipasi politiknya.  Meskipun pada 
tahap awal mereka baru bisa sekedar hadir, namun pada tahap berikutnya mereka dapat mulai 
menyuarakan pemikirannya dalam proses tersebut.  Tentu saja untuk sampai pada tahapan 
mempengaruhi masih harus bekerja keras tidak hanya meningkatkan kapasitas kader Pekka 
namun juga membangun kesadaran publik dan aparat pemerintah arti penting partisipasi dan 
kontribusi perempuan dalam proses mengambil keputusan. 
 
Sangatlah menarik mengikuti kisah-kisah komunitas Pekka yang bersikeras mengikuti 
Musrenbang dan mencoba menyuarakan kepentingan mereka.  Meskipun tidak didengar, 
proses ini menjadi pembelajaran penting bagi mereka untuk menjadi warga Negara yang aktif 
dalam proses pembangunan. 
 
 
 

Perjuangan Yu Ratmi dalam Musrenbang 
 

“Kata Musrenbang  baru didengarnya ketika 
masuk Pekka, apalagi terlibat dalam 
musrenbang, dulu saya tidak tahu apa-apa mba, 
saya sehari-hari hanya jualan makan keliling“ 
begitu ungkap Ratmi; yang sehari-hari 
dipanggil Yu Ratmi  oleh teman-temannya. 
Yu Ratmi atau nama lengkapnya Suratmi  
merupakan kader Pekka yang sangat aktif 
di kelompoknya dan bersemangat untuk 
memajukan Pekka di kabupaten Komering 
Ilir. Yu Ratmi menguatkan kelompok dan  
berkeliling   mengidentifikasi berbagai 
persoalan yang ada di wilayahnya untuk di 
advokasikannya lewat wadah kelompok 
Pekka. Untuk mengadvokasikan persoalan 
Yu Ratmi mencari informasi tentang kapan 
dilaksanakannya musrenbang tingkat 
kecamatan, karena di wilayahnya tidak ada 
pelaksanaan musrenbang tingkat desa.   

 

Pada suatu hari dengan  berani  Yu Ratmi 
mendatangi kantor kecamatan agar Pekka 
diundang dalam Musrencam.   “ Pak Sek 
Cam,  kami dari kelompok Pekka  kecamatan 
SP Padang, kelompok Pekka itu kumpulan 
perempuan kepala keluarga  yang banyak 
melakukan kegiatan belajar,  ingin hadir dalam 
Musrenbang kecamatan, kapan musrenbang  
akan dilaksanakan”  begitu Yu Ratmi 
menceritakan pengalamannya ketika 

pertama kali 
mendatangi 
kantor 
pemerintah-
an.  Pak 
Sekcam kaget 
melihat 
keberanian 
ibu-ibu 
karena 
pertama kali 
didatangi 
oleh 
kelompok 
perempuan,  Saat itu Pak Sekcam berjanji 
akan mengundang ibu Pekka. Namun 
ternyata saat pelaksanaan musrencam ibu-
ibu Pekka tidak diundang.   

 

“ Saya selalu mantau tentang  pelaksanaan 
musrenbang karena pak Sekcam tidak 
memberikan jawaban yang jelas,  maka ketika 
saya lewat  kantor camat yang terlihat ramai, 
saya bertanya,  ternyata ada musrencam, maka 
saya langsung mengajak 6 orang ibu-ibu Pekka 
untuk menghadiri musrencam”. Ketika  Pekka 
hadir Pak Sekcam kaget, karena kami tidak 
diundang. Dalam musrenbang saya 
mengusulkan  adanya alokasi anggaran 
untuk pengurusan akte kelahiran yang di 
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atas 1 tahun karena di wilayahnya cukup 
banyak  orang miskin yang tidak punya 
akte kelahiran, sehingga orang miskin 
dapat akses  prodeo.  Namun usulan ibu-
ibu Pekka oleh peserta musrenbang dan 
juga pimpinan rapat dianggap melenceng 
karena semua usulan itu untuk 
pembangunan fisik. Ketika Yu Ratmi 
menyampaikan tentang alasannya jawaban 
pimpinan rapat “saya sudah catat” begitu 
cerita Yu Ratmi dengan nada gemes karena  
merasa disepelekan. 

 

Melihat Usulannya tidak di respon Yu 
Ratmi mengajak teman-temannya untuk 
menghadiri Musrenbang tingkat 
Kabupaten pada forum SKPD.  Yu Ratmi 
datang bersama dengan 10 orang kader 
Pekka.  Kedatangan Yu Ratmi 
mengagetkan panitia,  “ibu-ibu mau apa 
datang kemari,  inikan bukan acara pengajian, 
ini adalah Forum SKPD pelaksanaan 
musrenbang tingkat kecamatan.  Pesertanya 
terbata,  tidak ada snack untuk ibu-ibu”.  Yu 
Ratmi menjawab: “saya dari Pekka Pak dan  
saya ingin melihat dan ingin tahu bagaimana 
pelaksanaan musrenbang di tingkat kabupaten.  
Tidak apa-apa saya tidak mendapat snack saya 
hanya ingin melihat”.  Akhirnya saya dan 
teman-teman diminta duduk di sudut 
belakang sehingga proses musrenbang 
tidak terdengar hanya terlihat oleh kami.  
Tiap kecamatan menyerahkan usulan lalu 
bicara bisik-bisik dengan pimpinan rapat, 

kemudian acara bubar.  “Saya tidak punya 
kesempatan untuk menyampaikan usulan Pekka, 
saya sedih mba merasa tidak dihargai, tapi saya 
memotivasi teman-teman untuk tetap aktif 
mendatangi pemerintah” begitu cerita Yu 
Ratmi dengan nada sendu karena merasa  
kehadirannya tidak direspons. 

 

Bukan Yu Ratmi jika gampang menyerah, 
maka bersama teman-temannya  dia 
kemudian mendatangi Dinas Sosial 
(Dinsos) untuk mencari tahu tentang 
program yang ada di Dinsos,  dan 
menanyakan tentang  PKH (program 
Keluarga Harapan ) yang tidak sesuai 
dengan target yaitu banyak diterima oleh 
keluarga terdekat dari kepala desa. Dinsos 
meminta mereka jangan ribut-ribut  lalu 
mereka diberi penjelasan tentang PKH.  
Selain itu Pekka diberi kesempatan untuk 
mengajukan  usulan setelah melakukan 
pendataan dan kemudian harus membuat 
proposal.  Pekka dijanjikan akan mendapat 
PKH untuk 32 orang.  Menurut  Yu Ratmi  
“Dalam musrenbang usulan perempuan tidak 
dianggap penting ,  perempuan saat musrenbang  
harus bicara karena kalau tidak semakin 
diremehkan, tidak akan terjadi perubahan pada 
perempuan kalau bukan perempuan sendiri yang 
memperjuangkannya,  jika usulan ditolak di  
musrenbang datangi dinas -dinas”. Ungkap Yu 
Ratmi  tentang pengalamannya saat 
musrenbang.   

 
 
 

f. Media Komunitas 
Mengembangkan media komunitas dan memproduksi media-media visual dan audio 
merupakan strategi yang dikembangkan PEKKA untuk mendukung upaya pengorganisasian 
yang dilakukan.  Hal ini dipilih sejak awal sebagai upaya mengatasi keterbatasan literal yang 
dimiliki oleh kebanyakan komunitas Pekka.  Ada tiga bentuk media komunitas yang 
dikembangkan yaitu video komunitas, radio dan fotografi.  Selama tahun 2012, belum ada 
produksi video komunitas yang dibuat oleh kader-kader Pekka karena berbagai kesibukan 
yang dihadapi dan juga rusaknya peralatan yang dimiliki.  Namun demikian, Seknas PEKKA 
memproduksi cukup banyak video pada tahun 2012 ini. 
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Tabel 3. Produksi Video Seknas PEKKA 

No Produksi 
Jumlah/ 
Durasi 

Sinopsis/ Keterangan 

 Produksi Video   
1 Seri video Profil Kader: 

 Profil kader Jogja 

 Profil Kader Sumsel 

 Profil Kader Sumut 

 Profil Kader Sulsel 

 Profil Kader Madura 

 
10:37 
09:27 
11:53 
05:59 
11:05 

 
Menceritakan tentang suka duka, 
pengalaman, dan tantangan mengorganisir 
perempuan kepala keluarga di wilayah Jogja, 
Sumsel, Sumut, Sulsel, Madura. 

2 Video “Perempuan Menjadi 
Kepala Keluarga Tanpa 
Saputangan, Pecut, dan 
Kipas”. 

08:35 Video tentang perjuangan Siti Nurhalimah 
dalam menjalani kehidupannya sebagai 
perempuan kepala keluarga di wilayah NTB 

3 Video “Langkah Besar Bagi 
Si Kecil” 

16:24 Sidang Keliling Pengadilan Negeri Stabat –
Pelayanan satu atap pembuatan akte 
kelahiran untuk anak Indonesia. 

4 Video “Akte Kelahiran 
Adalah Hak dan Keadilan 
Bagi Setiap Anak Indonesia 

03:53:14 Semiloka sosialisasi SE MA & SE 
DEPDAGRI tentang pencatatan akta 
kelahiran yang melampaui batas waktu satu 
tahun secara kolektif. 

5 Kumpulan bumper video 
Pekka: 

- Bumper video program 

- Bumper video profil 
 

 
 
1 buah 
4 buah 

 
 
Bumper video untuk website, berisi tentang 
penggalan kisah-kisah Pekka dan program-
program yang dijalankan oleh Pekka. 

6 Trailer 10 Tahun Pekka 03:00  Sekilas tentang perjalanan panjang PEKKA 
sejak tahun 2001-2012 

7 Slideshow “From KL to 
Karawang” 

03:14  

 Design   
8 Poster Tematik PEKKA: 

- Poster 4 Pilar 
Pemberdayaan Pekka 

- Poster Pendidikan Politik 

- Poster Pendidikan 
Sepanjang Hayat 

- Poster Pemberdayaan 
Hukum 

- Poster Ekonomi 

- Poster Mediakom 

- Poster Hak Kesehatan 
Sepanjang Masa 

- Poster Serikat Pekka 

8 poster Poster berisi informasi tentang program-
program tematik yang dijalankan Pekka: 
Tematik Hukum, Pendidikan, Ekonomi, 
Kesehatan, Media Komunitas 

 
Radio komunitas yang dijalankan oleh kader-kader Pekka masih terus berlanjut.  Radio 
komunitas Pekka cukup produktif membuat siaran serta pesan-pesan pendidikan dalam tema-
tema PEKKA.   
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Tabel 4. Produksi radio komunitas 

No Produksi Jumlah/ 
Durasi 

Sinopsis/ Keterangan 

 Produksi Radio:   
1 Paket informasi radio 

- Berita 

- ILM 

- Talkshow 

- Sandiwara Radio 

 
178 
52 
18 
4 

 

- Berita seputar kegiatan pekka di lapang 

- Iklan layanan masyarakat yang terkait 
dengan tematik pekka 

- Talkshow yang membahas persoalan-
persoalan yang ada di masyarakat 

- Sandiwara radio yang bercerita tentang 
fenomena-fenomena yang terjadi di 
masyarakat. 

 

g. Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) PEKKA 
SPKBK merupakan upaya Seknas PEKKA untuk mendukung kerja advokasi komunitas 
Pekka berbasis data dan bukti di tingkat wilayah ke depannya. Selama ini keberadaan data di 
tingkat wilayah sangat kurang memadai sehingga menyebabkan kurang efektifnya sistem 
pengalokasian sumberdaya pembangunan dan program-program yang diturunkan. Oleh 
karena itu SPKBK diharapkan dapat menyumbang sebagian kecil kebutuhan data yang cukup 
akurat karena dikumpulkan oleh masyarakat setempat.  Selain itu SPKBK PEKKA juga 
mengumpulkan data yang termasuk komprehensif, meliputi 108 pertanyaan dalam 8 aspek 
kehidupan sosial ekonomi budaya dengan jumlah variabel 408. 
 
Tidaklah mudah bagi Seknas PEKKA melaksanakan program ini karena Seknas PEKKA 
bukanlah lembaga riset.  Oleh karena itu Seknas PEKKA bekerjasama dengan SMERU 
sebuah lembaga riset ternama dalam pelaksanaannya. Proses ini juga menjadi upaya 
peningkatan kapasitas tim PEKKA karena banyak pembelajaran yang diperoleh baik dalam hal 
pengumpulan data, pengolahan dan analisanya nanti.  Metode sensus yang diterapkan dalam 
SPKBK memungkinkan Seknas PEKKA mempergunakan data ini nantinya sebagai basis bagi 
program MAMPU yang akan dikembangkan pada tahun 2013 terkait akses perempuan miskin 
pada perlindungan sosial dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.   
 
Selama tahun 2012 sudah dilakukan sensus di 17 Provinsi, mencakup 19 Kabupaten, 35 
Kecamatan dan 111 Desa, di wilayah-wilayah kerja Pekka. Data sudah mulai diproses dan 
diharapkan pada tahun 2013 laporan SPKBK PEKKA dapat diluncurkan. 
 

  



31 

 

SPKBK membuka realitas masyarakat – “Oh hutang toh” 

 

Kegiatan SPKBK memberikan banyak 
pelajaran berharga seperti memahami 
kehidupan perempuan pada umumnya dan 
khususnya wilayah Adonara. Banyak 
program pemerintah yang hanya sampai 
pada orang tertentu saja namun tidak kena 
pada sasaran yang seharusnya 
menerimanya. Seperti contoh satu cerita di 
desa Pepakgeka; Ina Eero, Ina Pridi dan 
Ina Perada, ketiganya adalah anggota 
kelompok Pekka dan sudah jompo, saat 
ada pembagian raskin mereka pergi ke 
kantor desa untuk mengambil jatahnya, 
karena mereka berpikir beras raskin itu 
juga termasuk untuk mereka. Namun 
ternyata begitu sampai di kantor desa, 
mereka diusir karena katanya mereka sudah 
mendapat banyak bantuan dari Pekka. 
Bukannya disadarkan dengan baik-baik, 
namun dimarahi dan bahkan wadah yang 
mereka bawa untuk tempat raskin dibuang 
sehingga mereka pulang dengan menangis. 

 

Satu pelajaran berharga lagi di wilayah 
Lembata ternyata banyak program kegiatan 
yang masuk menawarkan uang tanpa 
memberikan penjelasan. Masyarakat 
dikumpulkan dan langsung dibentuk 
kelompok pada hari itu dan dibagi uang.  
Salah satu yang hadir saat itu adalah orang 
tua Dete, Koordinator Wilayah Pekka 
NTT. Orang tua Dete diundang ke 
pertemuan dan ikut hadir. Mereka disuruh 
untuk ikut kelompok, namun tidak paham 
apa maksudnya. Keesokan harinya mereka 

dipanggil lagi dan petugas langsung 
membagikan uang kepada yang hadir, 
setiap orang mendapat uang 1 juta rupiah. 
Termasuk orangtua Dete mendapatkan 1 
juta rupiah. Mereka merasa bahwa dapat 
rezeki, sepulang dari tempat pertemuan 
langsung memanggil cucu-cucunya untuk 
membagi-bagikan uang tersebut.  

 

Bulan berikutnya orangtua Dete 
dikumpulkan lagi dan ditagih angsuran 
serta jasa dari uang tersebut. Mereka kaget 
dan bingung mau bayar pakai uang apa? 
Kebetulan Dete baru pulang dari kegiatan 
sosialisasi di desa Petun Tawa dan 
sesampainya di rumah, orangtuanya 
meminta uang untuk membayar hutang 
mereka. Sebelum Dete memberikan uang, 
dia tanya kepada mamanya: “Mama,  apa 
yang mereka bilang saat mereka membagi 
uang tersebut?” Mama Dete menjawab: 
“Mereka bilang silahkan ambil uang ini dan 
kalian pakai buat apa saja sesuai kebutuhan 
kalian. Jadi kami pikir mereka bagi-bagi 
uang gratis buat kami. Kalau tahu begini 
kami tidak mau ambil uang tersebut”.  
Walau dengan berat hati dan ngomel- 
ngomel namun akhirnya Dete membayar 
juga hutang orangtuanya karena takut 
melihat mereka kecewa dan stres. Namun 
Dete hanya memperingatkan kedua 
orangtuanya  bahwa jangan lagi ikut-ikutan 
untuk ambil bantuan dalam bentuk apapun 
kalau belum mendengar penjelasan. 
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III. PENGEMBANGAN ORGANISASI  
DAN KEPEMIMPINAN SERIKAT 
PEKKA 

 

1. Berkelompok untuk Berorganisasi 
 
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pengembangan organisasi Serikat Pekka merupakan 
hal yang paling penting dilakukan selama tahun 2012.  Penumbuhan kelompok-kelompok 
Pekka di tingkat desa sebagai cikal bakal Serikat Pekka dilakukan tidak hanya di provinsi baru, 
namun juga di provinsi lama di mana PEKKA sudah berkembang lebih dari 10 tahun yang 
lalu.  Meskipun tingkat “drop out” kelompok masih ada di setiap wilayah, namun secara 
keseluruhan terjadi peningkatan jumlah kelompok Pekka dan jumlah anggota.  Memang 
pertumbuhan dan jumlah kelompok serta anggota Pekka tidaklah spektakuler karena proses 
menumbuhkan kelompok sangatlah intensif dan kelompok yang dikembangkan diharapkan 
menjadi kelompok afinitas yang punya ikatan sosial dan emosi yang kuat, bukan hanya sekedar 
di data sebagai anggota.  Proses kepemilikan terhadap kelompok dan organisasi Pekka 
berusaha ditumbuhkan dari proses panjang ini. 
 

Tabel 5. Perkembangan Kelompok Pekka tahun 2012  

No Provinsi 
Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 
Desa 

Jumlah 
Kelompok 

2012 

Jumlah 
Anggota 
Aktual 

Jumlah 
Anggota 
Tercatat 

1 Nangroe Aceh Darussalam 9 32 143 157 3771 4049 

2 Jawa Barat 4 11 48 107 1871 2344 

3 Jawa Tengah 3 8 25 54 906 1093 

4 Kalimantan Barat 3 8 27 73 1159 1500 

5 Nusa Tenggara Barat 2 6 32 108 2427 2485 

6 Nusa Tenggara Timur 1 7 53 85 1461 2233 

7 Sulawesi Tenggara 1 11 50 59 827 1740 

8 Maluku 1 6 31 35 477 511 

9 Sumatra Selatan 1 2 7 16 690 745 

10 Sumatra Utara 2 6 17 59 521 870 

11 Jawa Timur 1 2 7 25 313 527 

12 Sulawesi Utara 1 3 13 23 322 324 

13 Sulawesi Selatan 1 6 11 22 373 468 

14 Bali 1 3 3 3 88 88 

15 Jogja 1 3 8 25 482 524 

16 Banten 2 6 14 38 592 680 

17 Kalimantan Selatan 1 2 23 28 404 600 

18 Sumatra Barat 2 2 11 40 683 693 

19 Jakarta 1 2 4 13 176 177 

                

  Total 38 126 527 970 17543 21651 
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2. Kaderisasi untuk Pengembangan Kepemimpinan Pekka 
 
Pengembangan organisasi Serikat Pekka tidak terlepas dari pengembangan kepemimpinan di 
lingkungan komunitas Pekka.  Dari setiap kelompok yang ditumbuhkan paling tidak lahir  tiga 
orang kader dari kalangan komunitas Pekka yang akan berkembang menjadi pemimpin-
pemimpin yang kuat.  Mereka dilatih secara intensif baik dalam bentuk pelatihan dalam kelas 
maupun melalui proses pendampingan di lapangan. Drop out pemimpin Pekka di basis cukup 
tinggi.  Berbagai kendala dihadapi oleh Pekka dalam mengembangkan kapasitasnya sebagai 
pemimpin seperti keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan karena pendidikan formal 
yang tidak memadai serta hambatan eksternal yang datang dari lingkungannya. Pengaderan 
berlapis menjadi strategi PEKKA untuk secara berkesinambungan menumbuhkan dan 
memelihara pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat akar rumput ini. 
 

Tabel 6. Perkembangan Kader Pekka 2012 

 

NO RUANG PUBLIK 
KADER 
PEKKA 

    

 1 Kader Posyandu / Kesehatan Desa / Kader Poslansia/Kader KB/ Kader 
Bina Keluarga Balita (BKB)/ Kader Kesehatan dalam Program-Program 
khusus  

550 

 2 Kader/ Pengurus  PKK tingkat desa hingga kecamatan/ Dasa Wisma 77 

 3 Pengurus organisasi Keagamaan (Majlis Taklim/Pengajian/Gereja)  29 

 4 Kader PNPM / UPK/ PPK/ P2TK 70 

 5 Kader FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) / Polisi 
Masyarakat (POLMAS) 

1 

 6 Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) / Tuha Peut / Badan 
Permusyawaratan Gampong (di NAD) 

13 

 7 Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 5 

 8 Kepala Desa 1 

 9 Staf Desa atau Kelurahan 10 

 10 Pengurus RT &  RW 14 

 11 Calon Kepala Desa / Kepala Dusun 3 

 12 Peserta MUSRENBANG  264 

 13 Pengurus Kelompok Non PEKKA (K Tani, KPI, dll)  11 

 14 Calon Anggota Legislatif dalam PEMILU LEGISLATIF (2009) 14 

 15 Panitia KPPS PEMILU, PILKADA 41 

 16 Pengurus HIMPAUDI/Tutor PAUD/Kejar Paket 32 

  TOTAL 1124 
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Nurfarida, Semangat yang tak pernah padam dari 
Komering 
Oleh :Oemi faezathi 

 

Nur, begitu orang memanggilnya. Nama 
lengkapnya Nurfarida. Tubuhnya gagah 
tidak seperti tubuh perempuan komering 
umumnya.  Perempuan berusia 40 tahun 
ini baru  9  bulan lalu melahirkan anak laki 
- laki yang diimpikannya. Sejak itulah ia 
merasa sempurna sebagai seorang 
perempuan. Bu nur  ibu dari 3 anaknya  
Ani anak sulungnya perempuan saat ini 
SMA, Yus anak keduanya kelas 3 SD dan 
yang paling bungsu usia 9 bulan feri.   
Suaminya sakit-sakitan sejak awal usia 
perkawinannya dan lahir anak pertamanya. 
Sejak itulah ia bertekad untuk menghidupi 

keluarganya melakukan peran yang 
semestinya dilakukan oleh suaminya 
sebagai perempuan kepala keluarga. 
Suaminya telah lama menderita Penyakit 
TBC yang kerap kali kambuh.  Kondisi 
fisiknya sering kali menurun sehingga Bu 
Nurfarida harus mencari nafkah keluarga. 
Selain bertani bu Nurfarida juga pedagang 
sayur-mayur dan tapai keliling kampung. 

Itu sebabnya ia kenal seluk beluk hampir 
seluruh desa di bilangan Komering.  
 
Komering adalah sebutan bagi wilayah 
kecamatannya tempo dulu yang saat ini 
dikenal dengan istilah Tanjung Lubuk. 
Komering terkenal karena duku yang 
semanis madu dan durian namun  dibalik 
pesona duku dan durian Kecamatan 
tanjung lubuk  juga dikenal sebagai sarang 
penyamun, rawan kejahatan dan angker.  
Awal pengorganisasian  kami sempat 
urungkan niat untuk melakukan 
pendampingan di wilayah Komering 
karena anggapan negatif  dari banyak 
orang, pernah ketika membuka salah satu 
desa baru Pekka, seorang istri kades 
mengingatkan agar tidak sembarangan 
masuk ke desa tersebut karena berisiko 
diteluh, maupun di rampok. Apalagi satu 
desa masih dianggap sebagai desa 
perampok karena terkenal dengan istilah 
perampok  “bajing loncat”, teknik 
merampok dengan cara meloncat di antara 
truk angkut barang.  Sebagian besar 
wilayah tanjung lubuk adalah masih 
belantara.  Sepanjang jalan hanya belantara 
hutan duku dan durian, namun sejak kenal 
bu Nurfarida anggapan buruk tentang 
tanjung lubuk berangsur surut. Masih 
teringat ucapan bu nur yang menenangkan 
“Oo.... ngapo kwatir nian kau mi,.. biar nanti 
kuantar, istrinya kades baik wong sunda pulo 
pastinyo kau kenal kampungnyo, aiii….. ujiko 
kades nyo mantan bandit di Bekasi” walau 
setengah terkejut tapi ketika diantar bu nur 
reda rasa ketakutanku. 
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Siapa yang tak kenal  Bu Nur, hampir 
seluruh desa kenal Bu Nur. Perempuan 
yang berkeliling kampung dengan motor 
astrea jet collate tua dan membonceng 
keranjang besar berisi sayur juga tapai. 
Terbukti tiap kali bu nur berpapasan 
dengan orang di jalan, tiap kali ia disapa 
dengan teriakan “Oo…Nur… Ooo… ( 
sapaan khas Komering ) “. Setiap harinya 
Bu Nur bekerja untuk menafkahi 
keluarganya, bertani maupun pedagang 
keliling juga pedagang di kalangan (istilah 
untuk pasar ). Suaminya di kala sehat 
membantu pekerjaan rumah sambil 
merebus singkong untuk kemudian diolah 
menjadi tapai kemudian Bu Nur berkeliling 
menjajakan tapainya dari desa ke desa. 
Berkat menjual tapai maka ia sanggup 
membangun rumah dan menyekolahkan 
anak maupun menghidupi keluarga. Suka 
duka kehidupannya membuat semangatnya 
tak pernah padam. Tahun 2010 ia 
bergabung dengan Pekka, beberapa bulan 
kemudian ia hamil tua, tapi bukan halangan 
untuknya untuk terus bergerak mengajak 
Pekka wilayah desa lain untuk 
berkelompok. Sebagai ketua ia 
menunjukkan semangat belajarnya. Bahkan 
ia tak peduli dengan kehamilannya. Baginya 
hamil ataupun tidak sama saja ia juga harus 
bekerja dan terus bergerak, keluar masuk 
kampung untuk berjualan. 
 

Setelah anaknya lahir ia pun semangat 
untuk turut pelatihan kepemimpinan bagi 
kader Pekka di Jakarta. Usai mendapatkan 
pelatihan Kepemimpinan Pekka dan 
berbagai pelatihan yang dilakukan oleh 
Pekka di kampungnya, kepercayaan diri Bu 

Nur semakin meningkat, ia kemudian 
menjajaki proses advokasi. Ia melakukan 
pendekatan ke pak Camat walaupun 
sesekali ia masih menelepon ku di kala ia 
bingung apa yang harus dibicarakan ke Pak 
Camat.  
 
Pendekatan kepada pemangku kepentingan 
dilakukan Oleh Bu Nur secara terus 
menerus, Bu Nur juga semangat tiap kali 
ada agenda kunjungan ke Dinas bersama 
pendampingnya sebagai bekal untuk 
melakukan pendekatan dengan pemangku 
kepentingan di Kecamatan, bahkan 
bersama kader lainnya ikut Musrembang di 
tingkat Kabupaten yang menuai cemooh 
dari orang sekitarnya, namun ia tidak putus 
asa. Pengalaman lalu ia bersama dengan 
anggota Pekka pernah mengikuti 
musrembang kabupaten tapi bukan 
dukungan yang ia dapatkan malah 
cemoohan. Salah seorang pejabat malah 
menyambut dengan perkataan “ Ngapain 
ibu-ibu datang ke sini , ini bukan 
PENGAJIAN , ini Musrembang, lebih 
baik ibu - ibu pulang daripada ikut 
musrembang” begitu ungkap seorang 
pejabat sinis. Walaupun begitu Bu Nur 
tetap melanjutkan mengikuti musrembang.  
Hingga suatu ketika  Pak Camat mulai 
memberikan kesempatan untuk Bu 
Nurfarida melakukan Sosialisasi di depan 
Rapat Desa yang dihadiri oleh seluruh 
kepala desa dan menyampaikan pidatonya 
sebagai kader Pekka. “Ooh bangga nian aku 
ni mi,..rasanyo, uwong menghargai perempuan”   

 
Akhir 2011 ujian kehidupan menghampiri 
bu Nurfarida, sore hari ketika ia hendak 
keluar dari gang rumahnya , sebuah mobil 
menyerempet tubuhnya, kemudian ia 
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terpelanting ke tukang bakso, hingga 
sekujur tubuhnya tersiram kuah panas. 
Hampir seluruh tubuhnya mengalami luka 
bakar yang cukup parah hingga harus 
dirawat di rumah sakit. Syukurlah 
walaupun ia terpaksa harus non aktif 
sebagai kader untuk pemulihan. Dukungan 
dari kader,  anggota kelompok dan 
keluarganya membuat semangatnya 
hidupnya tak pernah surut dan 
mempercepat proses kesembuhannya. Ia 

terus menumbuhkan  kelompok Pekka di 
kecamatannya, agar perempuan Komering 
bisa maju dan tidak tertinggal. Sekarang ibu 
Nurfarida semakin dikenal karena telah 
melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi 
perempuan bahkan masyarakat umumnya. 
Bahkan Pak camat meminta Ibu Nurfarida 
untuk mengembangkan kelompok Pekka 
ke seluruh Desa di Kecamatan tanjung 
lubuk. Akhir tahun 2012 Ibu Nurfarida 
terpilih menjadi Ketua 

Serikat Di kecamatan TanjungLubuk. 
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3. Pengembangan Pusat Belajar dan Kegiatan Pekka (Cenetr Pekka) 
 
Center Pekka merupakan pusat belajar dan kegiatan Pekka yang dikembangkan dan dikelola 
oleh komunitas dan kader-kader Pekka.  Center memiliki multi fungsi yang diakses tidak hanya 
oleh komunitas Pekka namun juga oleh masyarakat miskin lainnya di seputar Center melalui 
berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas dan kader-kader Pekka.  Tahun 2012, 
bertambah lagi Center Pekka di dua wilayah yaitu di NTB dan di Sumatera Selatan.  Secara 
keseluruhan keberadaan Center Pekka dapat dilihat pada table berikut ini. 
 

Tabel  7. Kegiatan PEKKA 

No Nama Kategori Nama Sub Kategori 
TOTAL 

 L   P  
 Total 
orang   Unit  

  HUKUM           
1 Diskusi Hukum di 

Kelompok PEKKA 
Memberi materi / diskusi di kelompok 
PEKKA     3,874    

2 Sosialisasi Hukum di 
Masyarakat 

Kepada instansi pemerintah terkait     284    
Ke Aparat desa/kec/kab     306    
Keanggota masyarakat     3,290    

3 Kursus Hukum Kursus hukum diselenggarakan oleh 
PEKKA     4,202    

4 Kasus yang 
Terselesaikan 

KDRT 
  

89  
 Kekerasan seksual     2    

Gugat Cerai diPA     76    
Itsbat Nikah di PA     212    
Pengesahan perkawinan di PN     -    
Gugat cerai diPN     5    
Akta Kelahiran     1,473    

5 Pendampingan Non 
Litigasi 

Konsultasi / konseling     544    
Mediasi oleh Kader PEKKA     67    
Mediasi oleh kader pekka dan pihak 
lain     20    
Buruh Migran     -    

6 Pendampingan Litigasi Lapor polisi     48    
Ke PA     33    
Ke PN     -    
Visum     2    

7 Membantu Pembuatan 
ID/Dokumen 

KK     239    
KTP     363    
Salinan Akta Nikah     2    
SKTM / Jamkesda / Jamkesmas     80    
Surat Keterangan menikah dari gereja     -    

8 M S F Dialog Dgn MSF     306    
Kunjungan /koordinasi PEKKA ke MSF     127    

9 Pendataan Pengesahan perkawinan di PN     -    

Gugat Cerai diPA     42    
Itsbat Nikah di PA     6,690    
Gugat cerai diPN     3    
Akta Kelahiran     6,312    

10 Pelatihan Hukum Pelatihan paralegal tingkat nasional     6    
Pelatihan paralegal tingkat provinsi     2    
Pelatihan paralegal tingkat kabupaten     74    
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No Nama Kategori Nama Sub Kategori 
TOTAL 

 L   P  
 Total 
orang   Unit  

Pelatihan bagi tokoh masyarakat     299    
Pelatihan yang diselenggarakan oleh 
pihak lain     18    

11 Jaringan Kegiatan 
Hukum Koordinasi/pertemuan     105    

12 Akses  Akses dana APBD     -    
  POLITIK           

1 Pelatihan Peserta pelatihan paralegal     1,459    
Peserta pelatihan untuk tokoh 
masyarakat 

  
65 

 Akses APBD/ APBN      
  Akses Sumber lainnya     
  2 Keterlibatan di Arena 

Publik 
Peserta Musrenbang Desa     76  3  
Peserta Musrenbang Kecamatan     78  2  

Peserta Musrenbang Kabupaten     18  1  
Kader di tingkat Desa     122  -  
Pemimpin Formal (RT, RW, Kades, 
BPD/ Tuhapeud/ Bundo Kanduang, 
LPM)     11  -  
Pemimpin Informal (Tokoh Agama, 
Tokoh Masy, Tokoh Adat)     44    

Kunjungan/Undangan/Dialog Ke Dinas     
                

115    
3 Advokasi Kunjungan/undangan/Dialog Ke 

DPR/DRPD     
                   

87    
Diskusi dengan (Tokoh Agama, Tokoh 
Masy, Tokoh Adat)     

                
109    

  EKONOMI           
1 Usaha Jumlah Usaha Kelompok -  -    34  

Jumlah peserta pelatihan teknis usaha     
                

352    

Jumlah peserta pelatihan manajemen 
      

-    
                

114    
Jumlah peserta studi banding -    65  

 Akses APBD/ APBN  -  -  -  -  
Akses Sumber lainnya -  -  -  1  

2 Simpin Jumlah Kelompok -  -  -  529  
Jumlah LKM -  -  -  30  
Jumlah LKM yang sudah Berbadan 
Hukum 

      
-  

            
-  -  

         
10  

Jumlah Anggota -  7,258  -  -  
Jumlah Pelatihan -    -  98  
Jumlah Simpanan -  -  -  -  
Jumlah Pinjaman -  -  -  -  
Jumlah Jasa -  -  -  -  
Jumlah Provisi -  -  -  -  
Jumlah Denda -  -  -  -  
Akses APBD/ APBN  -  -  -  -  
Akses Sumber lainnya -  -  -  -  
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No Nama Kategori Nama Sub Kategori 
TOTAL 

 L   P  
 Total 
orang   Unit  

  PENDIDIKAN           
1 PAUD Pelatihan Tutor -  41  -  -  

Jumlah PAUD -  -  -  42  

PAUD yg mendapat insentif/APE -  -  -  
         

22  

PAUD yg terdaftar di Dinas Pendidikan -  -  -  
         

23  

Jumlah Tutor -  136  -  -  
Jumlah murid yg terdaftar -  -  759  -  
Jumlah murid yg lulus -  -  423  -  

2 KF Pelatihan Tutor -  -  54  -  
Jumlah KF -  -  -  98  
Jumlah Tutor -  -  103    
Jumlah warga belajar  yg terdaftar -  -  2,132  -  
  -  -  -  -  

3 Paket A Jumlah peserta saat ini -  2  -  -  
Peserta yg sudah lulus 27  19  -  -  

Paket B Jumlah peserta saat ini 10  20  -  -  
Peserta yg sudah lulus 11  21  -  -  

Paket C Jumlah peserta saat ini 12  26  -  -  
Peserta yg sudah lulus 47  135  -  -  

4 Kunjungan ke MSF 
Pendidikan 

Jumlah peserta    4  67  -  9  
Jumlah kunjungan -  -  94  -  
Jumlah instansi yg dikunjungi -  -  -  20  

5 Kelompok Belajar Anak Jumlah kober -  -  -  31  
Jumlah anak -    351    

6 Akses Akses APBD/ APBN  -  -  -  5,400  
Akses Sumber lainnya -  -  -  3  

7 TBM Jumlah TBM -  -  -  9  
Jumlah Koleksi Buku -  -  -  2,582  

8 Pelatihan Mediakom   -  18  -  2  
9 Pelatihan Internet   -  24  -  2  

10 Ketrampilan   -  -  -  -  
  KESEHATAN           

1 Kesehatan Perempuan 
& Anak 

Pelatihan Kespro -  150  -  4  
Deteksi Dini  Kesehatan Reproduksi -  50  -  3  

2 Lansia Pelatihan Kesehatan Manula -  62  -  3  
Posyandu Lansia -  27  -           -  
senam Manula -  92  -  4  
Penyuluhan Kesehatan -  1,260  -  82  
Akses APBD/ APBN  -  -  -  -  
Akses Sumber lainnya -  -  -  -  

3 Kesehatan 
Lingkungan/Safeguard 

Pelatihan Kesehatan Lingkungan 
/safeguard -  62  -  7  
Pelatihan Pola Hidup Sehat -  -  -  2  
Penyuluhan -  1,222  -  67  
Bersih Lingkungan/Sanitasi -  125  -  3  

4 Gizi Buruk Pendataan  -  5  -  -  
Advokasi  -  -  -  1  
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No Nama Kategori Nama Sub Kategori 
TOTAL 

 L   P  
 Total 
orang   Unit  

Penyuluhan  -  25  -  -  
5 Diskusi Kesehatan di 

Kelompok PEKKA 
Memberi materi / diskusi di kelompok 
PEKKA -  530  -  -  

  MATERI DASAR UMUM           
1 MDU Pelatihan Visi Misi 22  965  -  13  

Pelatihan Motivasi 22  934  -  15  
2 Pengembangan 

Kepeimpinan 
Pelatihan Kepemimpinan/CO 

-  302  -  7  
    Pelatihan Manajemen Kelompok -  308  -  2  

 

 
Keberadaan Center Pekka merupakan satu kebutuhan yang cukup penting mengingat 
terbatasnya ruang bagi komunitas Pekka di wilayah untuk menggelar berbagai aktivitasnya. 
Oleh karena itu, hal ini selalu menjadi salah satu cita-cita Pekka ketika membangun visi dan 
misi mereka. Untuk mewujudkan hal ini, tidak jarang pulang, komunitas Pekka bahu 
membahu mengumpulkan sedikit demi sedikit dana swadaya guna memiliki Center sebagai 
pusat kegiatan mereka bersama. 



41 

 

Center swadaya pekka : “Opok Beindom”  tempat 
berteduh bagi Kelompok Pekka   Komering  
 
Oleh : Oemi Faezathi  

 

Kunjungan menjelang akhir tahun 
2012 ke Ogan Komering Ilir kali ini, 
banyak hal yang menginspirasi ku. 
Selalu saja ada warna baru di setiap 
kunjungannya terutama tentang 
kemandirian Kelompok. Saat itu 
agenda kunjungan ke kelompok 
Tanjung Siang . Siang itu siang yang 
tidak seperti siang biasanya di Ogan 
Komering Ilir, mendung seharian 
membuat perjalanan melalui 4 
kecamatan sepanjang lintas timur 
tidak terlalu gersang.  Sesampainya di 
kecamatan tanjung lubuk, desa 
tanjung laga,  kader membawaku ke 
tempat pertemuan yang berbeda 
yaitu di sebuah rumah. Selama ini 
kelompok melakukan 
pertemuannya di mesjid 
di pinggir sungai.  
 
Kulihat di beranda 
rumah menggantung 
tanaman dengan pot 
dari botol bekas, aku 
tersenyum melihatnya, 
tidak sia-sia materi safe 
guard yang kuberikan 
beberapa waktu lalu di 
kelompok tentang 

verticulture teknik bertanam vertikal, 
sekaligus memberikan penyadaran 
tentang bagaimana memanfaatkan 
botol plastik bekas. Bukti bahwa 
materi ini bermanfaat untuk 
diterapkan di kelompok.  
Kemudian aku melihat di dinding  
tepat di depanku ada tulisan besar “ 
OPOK BEINDOM. Spontan aku 
bertanya pada Bu Ismi kader Pekka 
tanjung laga, apa arti Opok 
beindom?. Bu Ismi menjawab Opok 
beindom adalah bahasa Komering 
yang artinya adalah tempat berteduh. 
Terbesit dalam pikirku apa mungkin 
ini Center kelompok. Tak lama  
kemudian  Bu Ismi kemudian 
memberikan salam dan membuka 
pertemuan kelompok. Terkejut aku  
saat mendengar ucapannya bahwa 
saat ini aku berada di Center Pekka 
tanjung Laga. Senang rasanya 
mendengarnya. 
 
Bu Ismi menceritakan awalnya 
Center ini digagas atas inisiatif dan 
kesepakatan anggota selama ini ada 

kebutuhan ingin punya 
tempat berkumpul. 
Apalagi Bu Ismi sempat 
bercerita ketika pulang 
dari pelatihan dan studi 
banding ke kelompok 
Pekka di Jawa Barat ia 
sempat mengunjungi 
Center Pekka dan belajar 
banyak hal bagaimana 
membangun dan 
mengelola Center pekka 
sebagai pusat kegiatan 
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masyarakat, gayung bersambut 
kebetulan salah seorang anggota 
menawarkan bangunan yang ia miliki 
tidak terpakai. 
 

Akhirnya kelompok menyambut baik 
tawaran tersebut dan 
memanfaatkannya untuk dijadikan 
tempat berkumpul kelompok dan 
melakukan kegiatan Pekka. 
Harapannya sama seperti Center 
Pekka lainnya kelak  tidak hanya 
menjadi tempat berteduh tapi juga 
bisa menjadi tempat belajar,rumah 
aman bagi perempuan khususnya, 
juga lahirnya pemimpin perempuan . 
 
Apalagi saat ini ada 2 kelompok 
terbentuk di desa tanjung laga, 
aktivitasnya semakin bertambah 
sehingga menambah semangat 
kegiatan di kelompok. Menariknya 1 
kelompok yang baru saja dibentuk 

beranggotakan Pekka yang berstatus 
lajang.  
 
 
Mulai dari transaksi kegiatan simpan 
pinjam hingga kegiatan alternatif 
lainnya akan secara rutin dilakukan di 
Center ini. 
 
Di Kabupaten Ogan Komering Ilir 
saat ini sudah ada 2 Center. Kedua 
Center ini  di inisiasi dari swadaya 
kelompok. Hanya saja dalam 
perkembangannya ada yang masih 
murni swadaya  antara lain satu 
Center di kecamatan Tanjung Lubuk, 
Desa Atar Balam: Center Opok 
Beindom , sedangkan Center kedua 

ada di Kecamatan SP Padang, Desa 
Rawang Besar, Center ini bahkan 
mendapatkan akses dana dari 
Pemberdayaan Perempuan dan 
kementrian Negara Desa tertinggal 
dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
belajar masyarakat maupun warung 
usaha untuk kegiatan usaha 
kelompok. Dampak yang diperoleh 
dari adanya Center ini dapat 
menunjang kegiatan kelompok untuk 
mengembangkan kapasitas masing-
masing anggota . 
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IV. PENGUATAN ORGANISASI SEKNAS 
PEKKA 

 

1. Refleksi 10 tahun dan Perencanaan Strategis  
Tahun 2012 diawali dengan refleksi 10 tahun dan perencanaan strategis PEKKA untuk 5 
tahun ke depan, yang diikuti oleh seluruh staf PEKKA baik dari tingkat Nasional maupun 
tingkat wilayah.  Hasil refleksi dan perencanaan strategis memberikan arah pada seluruh tim 
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menata keorganisasian guna membangun kemandirian: serikat dan pusat pemberdayaan 

PEKKA 
2. Memfasilitasi proses desentralisasi gerakan, dimulai dari wilayah-wilayah dengan 

kemandirian tinggi 
3. Mengembangkan strategi baru penggalangan sumberdaya bertumpu pada pengembangan 

aset, dukungan konstituensi dan solidaritas: lokal, propinsi, nasional 
4. Mengembangkan konsep rancang bangun sistem pemberdayaan hingga tahun 2022, 

khususnya meningkatkan strategi pemberdayaan di tingkat basis untuk pemberdayaan 
serikat 

5. Membangun koalisi dan kerjasama serta kemitraan strategis untuk melakukan kajian-kajian 
kritis, advokasi kebijakan dan komunikasi publik (lokal dan nasional).  

Refleksi PEKKA juga berhasil mengidentifikasi isue strategis baik yang dihadapi Seknas, 
Sekwil dan Serikat PEKKA, serta hal yang terkait sumberdaya dan fokus tematik yang 
ditekuni PEKKA selama ini. 
 

Tabel 8. Isue Strategis PEKKA berdasarkan Refleksi 2012 

 
No Elemen Isue Strategis 
1 Fokus 

Tematik 
 Politik; Banyak kebijakan atau program pemerintah yang   

merugikan perempuan             

 Hukum; Banyaknya masyarakat miskin yang tidak memperoleh 
hak dasar akibat tidak memiliki dokumen identitas diri 

 Pendidikan; Tingginya kesenjangan kesempatan dan akses 
masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan murah 

 Ekonomi; Usaha kelompok Pekka tidak berkembang/ tidak 
mampu bersaing dengan produk lain termasuk produk impor yang 
membanjiri pasar hingga ke pelosok desa 

 Media rakyat; Masyarakat tidak punya media untuk mengakses 
informasi dan menyuarakan kepentingannya 

 Kesehatan; Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang 
masih terbatas, rendah kualitas, dan mahal 

2 Serikat Pekka  Sulitnya kaderisasi dan tingginya drop out kader Pekka sehingga 
perlu menambah jumlah kader di tingkat desa 

 Adanya kesenjangan pengetahuan antara kader dan anggota 

 Serikat belum mampu menjadi organisasi gerakan 

 LKM Siskom belum menjadi sumber pendanaan kegiatan Serikat 
Pekka 

 Visi misi Pekka belum terinternalisasi di tingkat anggota 

 Jaringan dan koalisi Serikat Pekka dengan organisasi lain belum 
terbangun 
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3 Sekretariat 
Wilayah 

 Format, posisi dan status Sekwil belum jelas 

 Belum berkembangnya strategi pengorganisasian yang sesuai 
dengan konteks lokal  

 Belum ada support sistem di Sekwil untuk melakukan advokasi 
kebijakan yang berbasis data di tingkat daerah 

 Ada kesenjangan pengetahuan antara Seknas dengan Sekwil 

 Belum adanya kemandirian pendanaan terkait otonomi di wilayah  
4 Sekretariat 

Nasional 
 Belum adanya format kelembagaan yang menjawab tantangan 

untuk mencapai visi yang disepakati bersama 

 Belum meratanya Internalisasi visi misi  

 Masih tingginya tingkat ketergantungan pada satu figur pemimpin 
(Kornas). 

 Perlu melakukan perubahan cara pikir atau cara pandang staf dari 
fokus hanya pada program menjadi lebih holistis terhadap 
organisasi. 

 Diperlukan membangun konsep penggalangan dana  non- donor. 
5 Sumberdaya  Belum ada kemandirian  sumber dana 

 Sumber pendukung yang ada belum optimal dari segi pemanfaatan 
dan pengelolaannya 

 Rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama yang masih lemah 
 
Refleksi dan perencanaan strategis ini juga melihat bahwa visi dan misi yang dikembangkan 
dari awal berdiri masih sangat relevan.  Oleh karena itu ditegaskan kembali dalam proses ini 
bahwa PEKKA memiliki visi ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang 
sejahtera, adil gender dan bermartabat 
 

2. Evaluasi Lembaga dengan alat OCPAT (Organizational Capacity 
Performance Tools) 

 Dalam rangka persiapan 
pelaksanaan program MAMPU 
dan penjajakan kemampuan 
PEKKA sebagai sebuah 
organisasi maka pada akhir tahun 
2012 telah dilakukan evaluasi 
lembaga dengan alat OCPAT yang 
difasilitasi oleh YAPPIKA.  
Proses ini diikuti oleh perwakilan 
tim Seknas, Sekwil dan Staf.  
Proses OCPAT adalah proses 
partisipatif yang difasilitasi oleh 
fasilitator di luar  PEKKA.  Hasil 

OCPAT memberikan gambaran kepada PEKKA tentang kekuatan, kelemahan dan tantangan 
yang dihadapi. Dan hasil OCPAT juga dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan berbagai 
bentuk peningkatan kapasitas organisasi dan personil di seluruh elemen organisasi PEKKA.   
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Ringkasan Eksekutif Laporan OCPAT-PEKKA 2012 oleh YAPPIKA 
 

Keseluruhan hasil peninjauan kapasitas PEKKA menggunakan Organizational Capacity 
Performance Assessment Tools (OCPAT) ditampilkan dalam Gambar 1 berikut ini. Terdapat 
4 komponen organisasi yang berada pada kondisi baik, secara berurutan mulai dari yang 
mendapatkan skor paling tinggi, yaitu manajemen program 3,56, tata kepengurusan 3,44, 
kinerja 3,41, dan terakhir orientasi organisasi 3,38. Dua komponen lainnya berada pada 
kondisi cukup baik, yaitu keberlanjutan (3,16) dan manajemen organisasi (3,12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1: Grafik kapasitas dan kinerja  
 
 
Dengan suara bulat seluruh peserta menyatakan bahwa PEKKA adalah organisasi pembelajar. 
Menarik pembelajaran dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memajukan organisasi terlihat 
jelas menjadi salah satu kekuatan utama PEKKA. Faktor ini menjadi salah satu pendukung 
komponen manajemen program mendapatkan skor tertinggi. Ruang-ruang pembelajaran 
terbuka luas dan sangat intensif digunakan oleh berbagai elemen organisasi pada saat 
menjalankan berbagai program organisasi. Banyak kesempatan bertemu, ruang-ruang rapat 
internal, serta pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu Serikat dan stakeholder strategis 
dimanfaatkan untuk mendapatkan pembelajaran terhadap program yang dijalankan. Berbagai 
pembelajaran tersebut selanjutnya dijadikan sebagai masukan untuk perancangan dan 
perbaikan program berikutnya.  Pembelajaran program bahkan menjadi masukan penting 
untuk renstra organisasi. 
 
Pembagian kekuasaan/kewenangan, fungsi dan tugas pokok yang cukup jelas antar organ 
dalam struktur lembaga merupakan kekuatan utama pada komponen tata kepengurusan. 
Pembagian kewenangan yang cukup jelas tersebut diatur secara lengkap dalam SOP dan 
aturan-aturan internal lembaga lainnya. Komitmen dan loyalitas staf terhadap aturan-aturan 
yang telah disepakati organisasi menjadi faktor penentu berjalannya berbagai aturan tersebut. 
Kekuatan lain yang menonjol pada komponen tata kepengurusan adalah pengembangan 
berbagai mekanisme internal yang dilakukan dalam hal pengambilan keputusan. Meskipun 
dalam statuta PEKKA merupakan organisasi berbadan hukum yayasan, tetapi faktanya peran 
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Ringkasan Eksekutif Laporan OCPAT-PEKKA 2012 oleh YAPPIKA 
 

Pembina jarang terlibat dalam pertemuan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini mendorong 
Pengurus jadi lebih kreatif menentukan cara untuk pengembangan organisasi. Selain itu, 
PEKKA juga cukup kuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama untuk ke dalam. 
Berbagai jenjang rapat-rapat internal merupakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas 
yang paling sering dan cukup efektif untuk dilakukan.  
 

Tampilan kinerja yang 
dicapai oleh PEKKA 
saat ini sangat bagus. 
Dari enam 
subkomponen kinerja, 
lima di antaranya 
berada pada kondisi 
baik. Kelima 
subkomponen kinerja 
tersebut adalah (1) 
proses dan kualitas 

pemberdayaan masyarakat penerima manfaat (laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin), (2) 
tingkat kepercayaan masyarakat yang dilayani terhadap organisasi, (3) hubungan kerja dengan 
stakeholder strategis untuk perluasan isu dan gagasan, (4) tingkat keberlanjutan program dan 
kegiatan di masyarakat, dan (5) mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada 
kaum miskin dan perempuan. Empat subkomponen pertama tersebut menjadi kekuatan 
kinerja PEKKA karena memiliki skor tertinggi. 
 
Prestasi PEKKA dalam lima subkomponen tersebut antara lain lahirnya ibu-ibu PEKKA yang 
semakin terampil mengembangkan usaha dan mengelola ekonomi kelompok usahanya, jumlah 
kader PEKKA yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini tercatat ada 856 
kelompok yang tersebar di 512 desa di seluruh wilayah kerja. Prestasi lain terlihat dari jaringan 
kerja dengan stakeholder, di antaranya sikap pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait yang 
memberikan dukungan terhadap program-program PEKKA, termasuk mengalokasikan 
anggaran daerah untuk memfasilitasi pengembangan usaha. Dalam hal keberlanjutan program 
dan kegiatan di lapangan, ibu-ibu Serikat telah memperlihatkan tanda-tanda dan bahkan bukti 
kemandirian ekonomi, seperti tampak dalam kemampuan untuk mengembangkan sistem 
asuransi bersama. Sementara dalam hal mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak 
pada kaum miskin dan perempuan, beberapa upaya PEKKA telah membuahkan hasil. Sebagai 
contoh, lahirnya SEMA No.6 tahun 2012 tentang Sidang Keliling untuk Penetapan Kelahiran, 
dan Penyederhanaan Adat yang lebih menguntungkan perempuan (Perdes di NTT), adanya 
alokasi anggaran pengurusan akte kelahiran dalam APBD di 6 provinsi wilayah kerja PEKKA. 
 
Filosofi organisasi merupakan kekuatan utama pada komponen orientasi organisasi. Visi dan 
misi PEKKA dihasilkan dengan cara yang sangat partisipatif, melalui pertemuan perencanaan 
strategis yang dihadiri oleh seluruh komponen organisasi dan perwakilan ibu-ibu Serikat. Visi 
dan misi ditinjau secara rutin untuk menjaga relevansi keberadaan organisasi dengan persoalan 
yang dihadapi oleh penerima manfaatnya serta isu-isu makro yang dihadapi seperti politik, 
hukum dan kebijakan. PEKKA juga secara konsisten menggunakan visi dan misi sebagai 
panduan kerja dan program organisasi, sehingga proses internalisasinya menjadi perhatian bagi 
seluruh personil.     
 
Kepercayaan dan legitimasi publik kepada PEKKA menjadi hal yang menonjol pada 
komponen keberlanjutan. Banyak upaya yang dilakukan oleh Sekwil dan Seknas PEKKA 
untuk membangun dan menjaga kepercayaan dan legitimasi publik kepada organisasi. 
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Ringkasan Eksekutif Laporan OCPAT-PEKKA 2012 oleh YAPPIKA 
 

Tumbuhnya kepercayaan dan legitimasi yang kuat tersebut karena PEKKA juga meletakkan 
perhatian pemberdayaan kepada masyarakat di luar ibu-ibu PEKKA, melakukan advokasi 
kasus dan kebijakan, dan aktif dalam forum multistakeholder. Fasilitas yang dimiliki, seperti 
Center dan kegiatan-kegiatan pelatihan, juga dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat lain. 
Sementara mekanisme untuk membangun kepercayaan dan legitimasi yang dikembangkan 
organisasi misalnya melalui website, bulletin, mengupload film-film dokumentasi ke, 
memproduksi buku-buku dari hasil pembelajaran organisasi, dll. Cukup banyak penghargaan 
dari pihak lain dan liputan media yang diperoleh PEKKA yang menjadi bukti tingginya 
kepercayaan dan legitimasi publik.     
 
Manajemen organisasi PEKKA sudah cukup tertata, dan telah diatur dalam Peraturan 
Kelembagaan yang relatif konsisten dijalankan. Satu kekuatan utama dalam manajemen 
organisasi adalah manajemen keuangan. Hal ini terbukti dari hasil review keuangan oleh PKF, 
juga oleh berbagai upaya organisasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangannya, misalnya melalui SOP yang detil, proses perencanaan anggaran 
berjenjang mulai dari Sekwil, pengesahan anggaran yang menjadi panduan bagi tim keuangan, 
dan antisipasi dengan cara "jemput bola" rencana/pengajuan anggaran bulanan ke divisi. 
Meskipun demikian, tim keuangan dan personil lain masih menginginkan ada perbaikan pada 
beberapa hal terkait dengan manajemen keuangan ini.   
 
 

3. Peningkatan kapasitas Sekwil PEKKA 
Sejak dua tahun terakhir sesungguhnya Seknas PEKKA telah mengembangkan Sekretariat 
Wilayah PEKKA khususnya di 7 Provinsi yaitu di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan 
Barat, NTB, NTT, dan Sulawesi Tenggara.  Sekwil PEKKA berkedudukan di salah satu 
Center PEKKA yang dianggap strategis.  Sekwil dipimpin oleh Koordinator Wilayah sebagai 
penanggung jawab dan dengan tim kerja yang terdiri dari Koordinator Lapangan.  
Pengembangan Sekwil bertujuan untuk mendukung kerja-kerja Serikat Pekka di tingkat 
wilayah termasuk dalam mengakses sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. 
 
Dalam rangka persiapan pelaksanaan program MAMPU yang dalam kerangka kerjanya akan 
memperkuat Sekwil sebagai pelaksana langsung program, maka Seknas melakukan penguatan 
Sekwil dengan cara menambah staf untuk mendukung sistem administrasi keuangan yang 
lebih akuntabel. Tim Seknas kemudian melatih staf Sekwil serta membangun sistem yang 
setara dengan sistem yang diterapkan di Seknas PEKKA. Selain melatih staf Sekwil, Seknas 
juga melatih pengurus serikat agar mampu mengelola sumberdaya keuangan dengan efektif 
dan akuntabel. 
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Tim Keuangan Turun Gunung 
 
 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas tim 
sekwil dan serikat Pekka di 7 propinsi yang 
menjadi mitra Seknas PEKKA terkait 
pengelolaan dan pelaporan keuangan, tim 
keuangan seknas PEKKA ditunjuk sebagai 
penanggung jawab pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Ada suasana lain ketika tim 
keuangan merencanakan ‘turun gunung’ 
karena selama ini hampir tidak ada 
kesempatan untuk bertemu dan 
bersinggungan langsung dengan kelompok-
kelompok sasaran yang ada di wilayah 
PEKKA. Suasana semangat dan penuh 
sukacita karena mendapat kesempatan 
emas untuk menjadi fasilitator, membagi 
pengetahuan yang selama ini digeluti setiap 
hari dan bisa keluar dari "sarangnya". 
“seperti mimpi yang jadi kenyataan”, demikian 
ungkapan yang keluar dari Rika, salah satu 
staf keuangan.   
  
Diawali dengan TOT untuk fasilitator yang 
dilaksanakan langsung di sekretariat 
wilayah PEKKA wilayah Jawa Barat yang 
berkantor di Cianjur. Selanjutnya peserta 
TOT yang juga adalah anggota tim 
keuangan, dibagi menjadi tim-tim kecil 
yang beranggotakan 2 orang untuk 
melakukan proses pelatihan di 6 wilayah 
lainnya yaitu Jawa Tengah, Kalimantan 
Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, NTT dan 
NTB. Proses peningkatan kapasitas ini 
dimulai dengan pelatihan untuk para 
korwil, korlap dan staf administrasi 
keuangan sekwil selama 3 hari yang 
dilanjutkan dengan pelatihan untuk tim 
serikat PEKKA tingkat Propinsi dan 
Kabupaten. 

 

 
“Awalnya ada rasa grogi, membuat tangan dan 
kakiku berkeringat dingin, tapi syukur pelan-
pelan aku bisa menguasai rasa grogi sampai 
dengan selesainya kegiatan itu”, demikian 
ungkapan Yana, staf pelaporan berbagi 
cerita tentang pengalaman pertamanya 
menjadi fasilitator di lapangan. Dengan 
kata lain, kegiatan ini selain pengembangan 
kapasitas bagi tim sekwil dan serikat di 
lapangan adalah juga pengembangan 
kapasitas bagi tim keuangan seknas 
PEKKA dalam memfasilitasi.  Tantangan 
yang dihadapi dalam pelatihan keuangan di 
tingkat lapang adalah bagaimana 
membumikan bahasa-bahasa akuntansi 
agar bisa lebih dipahami oleh tim lapang 
terutama ibu-ibu pengurus Serikat 
PEKKA. 
 
Proses pelatihan di tingkat sekwil diawali 
dengan pemaparan tentang teori-teori 
standar akuntansi dan keuangan yang 
dilanjutkan dalam praktek-praktek mengisi 
soal-soal yang telah dipersiapkan. Selain itu 
mereka juga berpraktek langsung dengan 
pekerjaan pengelolaan dan pelaporan 
keuangan yang mereka hadapi sehari-hari. 
Sedangkan pelatihan di tingkat serikat lebih 
disederhanakan dengan sosialisasi 
ketentuan-ketentuan pendanaan dan 
pelaporan keuangan serta berpraktek 
langsung membuat pelaporan keuangan. 
 
Kegiatan "turun gunung" seperti ini 
ternyata lebih efektif jika dibandingkan 
dengan kegiatan di tingkat nasional yang 
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mendatangkan peserta dari semua wilayah. 
“Biasanya kalau mengerjakan laporan keuangan 
ini, saya bisa menginap di Center. Tapi setelah 
mendapat informasi dan pelatihan sepertinya 

sangat mudah dan bisa diselesaikan dengan 
cepat”, demikian ungkapan salah satu 
pengurus serikat PEKKA NTT pada saat 
penutupan acara. 

  



50 

 

V. PROYEK DAN PENDANAAN PEKKA 
 
Selama tahun 2012 Seknas PEKKA mengelola tidak kurang dari Rp 12,830,019,595 (dua belas 
milyar delapan ratus tiga puluh juta Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima ribu 
rupiah) dana yang berasal dari 8 sumber pendanaan proyek. Dana dipergunakan untuk 5 (lima) 
kategori pembiayaan yaitu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), pelatihan dan lokakarya 
untuk peningkatan kapasitas, biaya konsultan, pembelanjaan peralatan pendukung kerja dan 
biaya operasional.   
 

Tabel 9. Proyek dan Sumber Pendanaan PEKKA 2012 

 

NO NAMA PROYEK DONOR 
TOTAL 

(RP) 

1. Proverty Reduction and Women’s Leadership – 
The PRIME 

TF 91171 – WB 
2,368,704,045 

2. JSDF Grant for Sustaining Women’s Leadership 
Project 

95058 
2,649,864,390 

3. Akses Keadilan Perempuan Kepala Keluarga CARDNO - 
AUSAID 

2,273,312,260 

4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 
PEKKA 

CARDNO - 
AUSAID 

1,128,949,659 

5. PEKKA Community Poverty Monitoring and 
Advocacy Program 

GRM - AusAID 
3,618,691,690 

6. Indonesia Young Women Activists Leadership 
Development 

HIVOS 
283,918,825 

7. MAMPU Project  YAPPIKA – 
AUSAID 

283,526,412 

8. Seknas PEKKA PEKKA 223,052,314 

    
 Total  12,830,019,595 
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Tabel 10. Alokasi Pendanaan Kegiatan PEKKATahun2012 

 

No. Kategori Kegiatan Total (Rp) Prosentase 

1. Subgrant (BLM) 1,689,228,377 13,17% 

2. Training and Workshop 6,399,668,928 49,88% 

3. Consultant Services 3,559,364,805 27,74% 

4. Goods 532,057,015 4,15% 

5. Operational Cost 649,700,470 5,06% 

    

 Total 12,830,019,595 100% 
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VI. WILAYAH KERJA PEKKA 
 
Hingga akhir tahun 2012, Seknas PEKKA telah menumbuhkan, mengembangkan dan 
mendampingi Pekka di 19 Provinsi di Indonesia. 
 
Kerja Seknas Pekka di awali di empat wilayah  pada tahun 2002 yaitu: 

 Nanggroe Aceh Darussalam  (NAD) : Aceh Bireun,  Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Pidie, 
Aceh Timur, Aceh Jaya, Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya  

 Jawa Barat (JABAR) : Cianjur, Subang, Sukabumi, Karawang  

 Nusa Tenggara Timur (NTT) : Flores Timur 

 Sulawesi Tenggara (SULTRA) : Buton 

Berkembang ke 4 provinsi berikutnyapada tahun 2003  yaitu: 

 Kalimantan Barat (KALBAR) : Kodya Pontianak, Kubu Raya 

 Jawa Tengah (JATENG) : Batang, Pemalang, Brebes  

 Tenggara Barat (NTB) : Lombok Barat, Lombok Tengah 

 Maluku Utara - (MALUT) : Halmahera Utara 

Pada akhir tahun 2010, Seknas PEKKA memperluas wilayah kerja ke 6 provinsi lagi yaitu: 

 Sumatra Utara (SUMUT) : Asahan 

 Sumatra Selatan (SUMSEL) : Ogan Komering Ilir 

 Jawa Timur (JATIM) : Bangkalan 

 Sulawesi Selatan (SULSEL) : Bone 

 Sulawesi  Utara (SULUT) : Bolaang Mongondow 

 Bali 

Pada awal tahun 2011, Seknas PEKKA menjangkau  5 Provinsi lagi termasuk: 

 Sumatera Barat (Sumbar ): Sijunjung 

 Banten : Lebak  

 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) : Bantul 

 Kalimantan Selatan (Kalsel) : Huluu Sungai Utara 

 Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) : Kepulauan Seribu 
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VII. PELAJARAN PENTING DAN 
RENCANA KEDEPAN 

 

1. Rencana Kerja Tahun 2013 
 
Tahun 2013 merupakan tahun kritikal bagi Seknas PEKKA untuk menindaklanjuti hasil 
perencanaan strategis.  Selain itu, pada tahun 2013 Seknas PEKKA juga akan melaksanakan 
program MAMPU yang mengharuskan Seknas PEKKA mengembangkan strategi yang lebih 
efektif.  Oleh karena itu, pada tahun 2013 ini kerja Seknas PEKKA akan di fokuskan pada: 

1. Memfasilitasi organisasi serikat Pekka untuk mengakses berbagai sumberdaya dan 

pelayanan yang disediakan pemerintah dalam kerangka pengentasan kemiskinan 

dan akses keadilan. 

2. Mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam kegiatan pengorganisasian dalam 

kerangka penghapusan kemiskinan, serta mengembangkan inisiatif untuk upaya 

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. 

3. Memperkuat kerja jaringan dan forum-forum pemangku kepentingan bagi upaya 

Serikat Pekka mengatasi kemiskinan dan mendapatkan keadilan. 

4. Pengembangan dan penguatan organisasi Serikat Pekka di 18 provinsi wilayah 

kerja Pekka.  Deklarasi serikat Pekka di 9  provinsi  baru akan dilakukan pada 

tahun ini. 

5. Pengembangan dan penguatan Sekwil PEKKA di 7 Provinsi; Aceh, Jawa Barat, 

Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan 

Sulawesi Tenggara.  Proses kemandirian wilayah akan dilakukan dengan 

memperkuat tim Sekwil PEKKA agar dapat berperan lebih efektif dalam 

mendampingi Serikat Pekka di wilayahnya serta mengembangkan jaringan kerja. 

6. Pengembangan dan penguatan kelembagaan Seknas PEKKA khususnya dalam 

pergerakan menjadi organisasi pendukung bagi gerakan perempuan basis untuk 

melawan kemiskinan dan keterbelakangan.  Perbaikan sistem data dan informasi, 

serta dokumentasi akan menajdi fokus penting di Seknas PEKKA pada tahun ini. 


