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Mita 
Kader Pekka 

 Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur1 
 

Mita (23 tahun) merupakan anak kedua mantan Kepala Dusun di sebuah desa di Bangkalan. Dirinya aktif 
menjadi anggota Serikat Pekka setelah diajak oleh bibinya, Ati, pada tahun 2015. Sambil kuliah, Mita bekerja 
sebagai guru di taman kanak-kanak (TK) yang ia dirikan bersama Ati dan juga mengajar mengaji di langgar milik 
keluarganya. Mita juga semangat melanjutkan mimpi pendidikannya, yang didukung oleh keluarga yang sama-
sama mementingkan ilmu.  

Dia merupakan perempuan pertama di desa yang menamatkan kuliah. Setelah lulus dari pesantren, Mita 
memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jurusan Pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura. Sesudah 
wisuda pada tahun 2018, dua hari dalam seminggu dia mengajar bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan 
Alam di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selain mengajar di MTs, Mita dan bibinya bersama-sama mengelola 
satu-satunya TK swasta di desa. Perjuangan Mita untuk mendirikan TK tidaklah mudah. Pada saat kuliah, Mita 
hanya bisa mengajar pada akhir pekan ketika dia pulang ke desa, pada hari lain, murid TK diajar oleh Ati 
dengan pendidikan keagamaan.  

“Emang awalnya dibarengin sekaligus pas Posyandu. Anak-anak dibarengin sekolah. [Bibi Mita] awalnya 
gak ngajar dulu, saya kan liburan 2 semester itu 2 bulan ya saya terus yang ngajar. Gak tau anak-anak 
sama sekali gimana nulis ‘A’. Satu-satu saya, ‘gini dulu tarik ke bawah’, tapi bahasa Madura, anak-anak 
gak ngerti bahasa Indonesia … Akhirnya saya merasa berhasil, saya senang soalnya kan awalnya anak-
anak kan tidak tahu sama sekali. Anak-anak itu jadi tahu baca mba, b-a-ba c-a-ca gitu kok bisa. Yang 
awalnya tidak bisa huruf A sama sekali.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Bagi Mita, TK ini adalah ajang pembuktian dirinya kepada warga desa bahwa perempuan tidak selalu identik 
dengan urusan rumah tangga, tapi dapat berbuat lebih besar. Waktu luang selama di kampus sering 
dimanfaatkan Mita untuk menggali informasi dan mencari jaringan seluas mungkin dalam upaya legalisasi TK. 
Langkah awal legalisasi TK adalah pendirian yayasan.  

“Pas saya akhirnya boleh pasang banner [plang spanduk], dipasang di sana ya pakai kayu didirikan. 
Yang kerja saya, ibu saya, bibi sama anak ceweknya. Yang berdiri maku nali ya saya sendiri sama ibu 
saya. Terus bapak saya sibuk ke sana ya lagi ada urusan. Ya saya, Mbak, [yang pasang], biar cepat 
selesai.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Mita pada akhirnya mendirikan Yayasan Badrur Rohim di rumahnya. Seluruh informasi ini dia dapatkan dari 
jejaring teman kuliahnya yang menjadi guru di Persatuan Guru Republik Indonesia serta keberaniannya 
bertanya-tanya tentang perizinan di kantor dinas terkait. Ternyata untuk memproses perizinan mendirikan 
yayasan dan legalitas status TK memerlukan biaya. Proses tersebut dapat ia lalui, sehingga TK yang didirikan 
bersama keluarganya sudah memiliki izin pendirian dan operasional. 

 
1 Penulis: Indah Surya Wardhani dan Anastasia Imelda Cahyaningrum. Penyunting: Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina 
Hartoto. Disclaimer: Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan 
dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. 
Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan. 
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“Mba saya yang di Surabaya itu dapat arisan. ‘Wes gak papa’ [sudah tidak apa-apa] gitu katanya. 
Bapak saya ngga punya uang juga. Dapat darimana ya, masa 2 juta. “Wes gakpapa, uang saya dapat 
arisan” gitu. Mba saya emang gitu ya Mba, kalau ke saudara-saudaranya gak hitung-hitungan. Intinya 
kalau punya mesti ngasih-ngasih. Ya 2 juta itu Bapak saya ngga punya soalnya mba, uang dari Mba saya 
itu 2 juta yang ngajukan TK. Lima ratus itu ngga punya uang juga Bapak saya, mau dapat darimana ya 
Bapak saya itu ngga punya apa-apa. Diminta agennya sudah selesai ya yang proposal itu 500 uang 
ngutang punya bibi saya itu yang tabungannya itu 500. Udah, pas izin TK itu kan udah selesai. Sudah 
keluar, ini TKnya jadi.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Keaktifan Mita dalam Pekka juga berawal dari ajakan bibinya, Ati, yang merupakan koordinator Pekka. Sebagai 
bentuk fokus PEKKA terhadap pemenuhan hak sosial, pada 2018 Mita mulai mengurus Itsbat Nikah dan Kartu 
Keluarga (KK) untuk tetangga dan adiknya. Ia mendatangi kantor desa, Kantor Urusan Agama, kecamatan, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bangkalan, serta Kantor Pengadilan Agama.  

Mulanya ia sering merasa apa yang dia lakukan telah mengambil tugas perangkat desa. Kantor Desa sendiri 
membuka layanan dokumen-dokumen ini dengan biaya Rp. 150.000 per KK atau per KTP. Sementara itu, untuk 
surat pengesahan pernikahan dari Itsbat Nikah harus melalui calo dengan biaya (tidak resmi) bisa mencapai 
Rp. 1 juta hingga Rp. 2 juta. Berkat dukungan dari ibu, bibinya, dan pengurus Pekka yang lain, Mita tetap 
mengurus dokumen-dokumen tersebut. Warga yang masih merasa takut atau malu untuk mengurus dokumen 
secara langsung di balai desa merasa tertolong dengan bantuan Mita.  

Sejak 2018, Mita telah berperan besar dalam mengaktifkan kembali kelompok Pekka di sebuah dusun bersama 
Ati, dan berhasil mendapatkan 40 anggota. Satu tahun kemudian, Mita dan Ati juga menginisiasi terbentuknya 
yasinan mingguan perempuan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Mita mengaku ingin membagikan materi 
kesetaraan gender dan hak sosial perempuan lewat yasinan. Mita dan Ati menjadikan yasinan sebagai langkah 
awal kaderisasi Pekka dan pembentukan kelompok.  

Mita juga termasuk perempuan yang melawan budaya menikah muda. Berbeda dengan sebagian besar 
perempuan desa yang telah berkeluarga sejak usia remaja, Mita menikah pada usia 23 tahun pada 
pertengahan 2019. Walaupun telah menikah, Mita senantiasa didorong oleh ayah dan ibunya untuk mencari 
ilmu melalui pendidikan tinggi dan mengamalkannya lewat mengajar. Lagipula, kedua orang tua dan suaminya 
tetap ingin Mita mengikuti kegiatan Pekka dan mengelola TK setelah menikah.  

Meski pernah mengalami kendala legalitas dan hak kepemilikan TK, Mita dan Ati mengaku tidak akan pernah 
lelah memperjuangkan pendidikan dan hak sosial. Mita berharap bahwa semua anak-anak desa bisa 
bersekolah sampai bangku kuliah seperti dirinya. Dalam kepengurusan Pekka, salah satu harapan terbesarnya 
adalah dapat berkunjung ke Yayasan PEKKA di Jakarta dan bertemu kader Pekka seluruh Indonesia.  

“Saya pengen Mbak suatu saat nanti saya diajak ke Jakarta, ke Seknas PEKKA. Sepertinya seru, saya 
pengen ke luar kota yang besar seperti Jakarta. Makanya saya aktif Pekka biar nanti mungkin bisa 
diajak.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019) 

Sedangkan di desa, ia berharap dirinya bisa menjadi bagian dari perangkat desa dan terlibat dalam 
pengambilan keputusan, terutama mengenai kebutuhan perempuan desa. Ia juga kerap memberi motivasi 
kepada ibu-ibu dan perempuan desa lainnya agar bisa mandiri secara ekonomi, melalui pendidikan dan 
berorganisasi. Bahkan, sejak Mita lulus dari universitas pada 2018 sudah ada sekitar dua puluh anak muda 
desa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 
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