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Hj. Aminah yang kini berusia 51 tahun menjadi salah satu perempuan yang sangat berpengaruh di desanya di 
Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di desa asalnya ini, Aminah menjabat sebagai Ketua Serikat 
Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). Sebagai ketua serikat, ia memiliki berbagai tugas, di antaranya memimpin 
rapat, mengadakan kegiatan, mengumpulkan laporan kegiatan kelompok, dan mengirim laporan ke Yayasan 
PEKKA.  

Aminah yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama juga berhasil menduduki jabatan penting di tingkat 
desa, yaitu sebagai ketua Kelompok Tani, bendahara Kelompok Perikanan, Ketua Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes). Di tingkat kabupaten, Aminah menjadi Ketua Serikat Pekka sejak tahun 2018 melalui pemilihan.  

Orang tua Aminah bekerja sebagai petani dan sama-sama aktif di kegiatan masyarakat setempat. Bapaknya 
pernah menjadi bendahara masjid desa, sedangkan ibunya pernah menjadi bendahara Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK2). Awalnya, mereka tidak memiliki tanah sendiri, sehingga harus menyewa tanah 
dengan sistem bagi hasil. Setelah bertahun-tahun menggarap tanah, mereka pelan-pelan mampu membeli 
tanah. Tanah ini diwariskan kepada anak-anaknya, termasuk Aminah, dengan luas berkisar 1 hektar.  

Aminah menikah pada tahun 1982 dan mempunyai tiga anak. Setelah menikah, suami Aminah pergi bekerja ke 
Arab Saudi sebagai pedagang jilbab dengan menggunakan visa turis. Dengan bantuan keluarga yang berada di 
Saudi, suaminya dapat tinggal di sana. Pada tahun 1985, Aminah menyusul suaminya setelah mendapatkan 
uang yang dikirimnya. Di Saudi, Aminah turut membantu suaminya berjualan jilbab di pinggir jalan. Orang tua 
Aminah dan mertuanya juga turut bekerja di Arab Saudi. Pernah suatu kali ia pergi berjualan, polisi Saudi 
sedang melakukan razia visa. Aminah hampir tertangkap, tetapi ia berhasil lari dan meninggalkan barang 
dagangannya.  

“Terus aku jualan, bawa kantong dua buat barang dagangan. Terus katanya temenku, ‘eh kamu jangan ke 
sana, ada [petugas] baladiyah’, baladiyah itu razia. Terus teman-temanku pada lari ke gedungnya masing-
masing. Aku masih tinggal, nggak ikut lari. Terus mereka datang. Katanya itu, ‘kamu kami tangkap’. Aku ini 
takut. Terus aku bilang ‘aku miskin dan anak aku masih kecil’. Kata mereka ‘kami tidak peduli sama kamu, 
kamu mesti ditangkap’. Terus saya ditangkap. Tapi aku lepas barang ini tadi, lari. Dikejar, tapi dia larinya 
nggak seberapa cepat, aku cepat-cepat terus naik ke gedung. Nah itulah masalahnya.” (Hj. Aminah, desa 
penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Setelah 4,5 tahun bekerja di Arab Saudi, Aminah dan suaminya pulang ke Indonesia dan kembali menggarap 
sawah. Tidak banyak modal yang berhasil mereka kumpulkan di Saudi. Mereka hanya mampu membeli sepeda 
motor dan membayar buruh untuk menggarap sawah. Bertahun-tahun mereka hidup sederhana mengelola 
sawah milik orang tua Aminah. Ketika suaminya meninggal pada tahun 2007, Aminah mengalami kesulitan 
ekonomi dan kehilangan tempat untuk berbagi. Ketika itu, anak bungsunya masih duduk di kelas 6 Madrasah 

 
1 Penulis: Devy Dhian Cahyati dan Anastasia Imelda Cahyaningrum. Penyunting: Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina 
Hartoto. Disclaimer: Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan 
dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. 
Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.  
2 Ketika PKK masih dinamai “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga”. 
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Ibtidaiyah dan anak keduanya masih duduk di bangku kuliah. Meskipun kesusahan ekonomi, dia tetap 
bertahan dan mengutamakan pendidikan anak-anaknya.  

“Sering banget aku itu menangis, menangis itu tidak kedengaran orang. Aku sedih; ya Allah. Cuma kita 
menangis itu waktu sholat. Minta dipeliharakan, minta sehatkan badan, itu saja. Minta rizki yang halal. 
Anak aku yang sekolah kelas 6 madrasah, terus bagaimana aku yakin bahwa Allah Maha Pemberi. 
Akhirnya bisa menyekolahkan anak. Kan cita-cita aku ini pendidikan anak lebih tinggi dari kedua orang 
tua.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Pernah suatu kali ia tidak memiliki uang untuk ongkos sekolah anaknya. Namun, di tengah kebingungannya, 
seseorang memberikan zakat padanya sebesar Rp. 20.000. Aminah menggunakan uang itu dengan hemat. 
Lagipula, ketika kemudian mendapatkan keuntungan panen, ia terus menabung untuk membeli sawah. 
Aminah membeli sawah seluas 12 burung (seperempat hektar), dan pada 2017 membeli tanah lagi seluas 4,5 
burung senilai Rp. 39 juta. Oleh karena gaya hidup Aminah yang sangat hemat dan mendahulukan menabung, 
dia mampu membeli tanah dan membiayai anak. Anak pertama sedang berdagang di kabupaten Barabai 
setelah menyelesai pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, yang kedua menjabat sebagai Kaur Keuangan di 
desa, dan yang ketiga kini melanjutkan pendidikan di jejang perguruan tinggi di Banjarmasin. 

Pada tahun 2011, Aminah mulai aktif di Serikat Pekka. Awalnya, dia diajak sepupunya dan istri Kepala Desa 
untuk mengikuti sosialisasi dari Yayasan PEKKA. Aminah dinilai sebagai kandidat Pekka yang cocok karena dia 
merupakan kepala keluarga dan telah menduduki jabatan sebagai bendahara Posyandu dan bendahara PKK. 
Sebelum 2011, PEKKA tidak langsung diterima oleh masyarakat, termasuk ketika akan mengikuti rapat desa. 
Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Aminah: 

“Perempuan dulu tidak aktif, tidak dilibatkan. Malah kita diusir; ih ngapain perempuan di sini, pulang 
aja. Nah begitu.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Aminah memiliki peran yang besar dalam membesarkan kelompok Pekka di desanya. Ia menjadi ketua 
kelompok perempuan sejak kelompok ini terbentuk. Kemampuannya menulis dan berhitung menjadi 
pertimbangan utama bagi anggota lain untuk memilihnya. Apalagi, anggota kelompoknya yang sebagian besar 
telah berusia lanjut merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi. Ia juga memiliki 
kemampuan persuasi yang baik untuk mengajak orang bergabung di dalam kelompok. Meskipun dia memiliki 
watak yang sangat cocok sebagai pemimpin, Aminah mengaku bahwa dia merasa terkejut ketika dipilih 
sebagai ketua: 

“Waktu dipilih aku kaget, padalah aku ini masih banyak belajar, bukannya ketuanya yang paling bisa. 
Padalah yang paling banyak belajar. Nggak tahu kenapa aku yang dipilih.” (Hj. Aminah, desa penelitian 
di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Aminah bersama dengan anggota yang lain berusaha meyakinkan perempuan lain bahwa mereka akan 
mendapatkan manfaat dengan bergabung dengan kelompok, misalnya bisa mengikuti kegiatan simpan pinjam 
maupun pelatihan. Dalam upaya mengajak perempuan untuk bergabung dengan kelompok Pekka, tidak jarang 
ia mendapatkan cemoohan dari perempuan lain. Selain itu, Aminah bersama dengan wakilnya juga harus 
mengeluarkan uang untuk menyediakan makanan setiap pertemuan kelompok. Hal ini karena masih 
banyaknya anggota kelompok yang mengharapkan keuntungan material maupun makanan ketika bergabung 
dengan kelompok.  

“Yang caci maki, susah mengumpulkan orang-orang, ada kalau kita mau mengasih tahu orang kita mau 
kumpulan ada makanannya, ada kah uangnya? Dia ke bilang masyarakat, hampir setiap kali pertemuan 
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aku itu menjamu sama istrinya Kepala Desa.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 
2019)  

Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Pak Ahmad, pemerintah desa memberikan dukungan dalam berbagai 
bentuk. Misalnya, Kepala Desa mengajak warga untuk ikut bergabung dalam kelompok Pekka dan membeli 
kendang untuk ibu-ibu Pekka. Awalnya, perempuan belum diundang ke rapat-rapat, perempuan Pekka tetap 
datang dalam rapat, meski belum berani menyampaikan pendapat.  

“Pada awalnya kita malu, kita itu kan tidak diundang, tapi akhirnya setiap kali ada rapat desa terutama 
musrenbang kita pasti datang. Kadang itu kita kan ada laki-laki yang lewat; eh kamu mau ke mana? 
Katanya rapat. Rapat apa? Rapat desa, ngumpul di sana. Aku ambil kerudung terus ke sana, ngajak ibu-
ibu yang lain.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Pada tahun 2015, Aminah mengikuti pelatihan tentang kepemimpinan di Jakarta selama enam hari yang 
diselenggarakan oleh Yayasan PEKKA. Aminah merupakan perwakilan perempuan satu-satunya yang berasal 
dari desa ini. Dari pelatihan ini, Aminah mendapatkan banyak sekali manfaat, di antaranya dapat menambah 
wawasan, menambah ilmu, dan menambah jejaring pertemanan. Setelah mengikuti pelatihan, ia 
menyampaikan hasil pelatihan dalam rapat serikat.  

Sebagai Ketua Pekka, Aminah mengalami beragam tantangan. Awalnya, Aminah merasa ketakutan dan tidak 
percaya diri saat berhadapan dengan Dinas. Karena sudah terbiasa mengikuti pendamping lapangan bertemu 
staf Dinas, maka ia pun perlahan mulai berani. Selama kepemimpinan Pekka Aminah, ada satu kejadian yang 
membuat hatinya merasa campur aduk. Salah satu anggota menyebut sisa hasil usaha koperasi merupakan 
sesuatu yang haram ketika perkumpulan kelompok sedang berlangsung. Atas tuduhan tersebut, Aminah 
menjelaskan bagaimana mekanisme kerja koperasi dan keuntungan yang didapatkan lalu dibagikan oleh 
anggota.  

“Ada salah satu anggota aku yang bilang haram. Terus aku berdebar-debar dada. Kaget, ada yang 
bilang haram. Padahal kita itu berusaha mencari yang halal. Tau-tau ada temannya yang bilang itu 
haram, kan kita panas lah.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Tantangan lain yang dirasakan ketika menjadi anggota Pekka yaitu ditolaknya usulan-usulan yang diajukan oleh 
perempuan ke pemerintah desa. Anggota Pekka pernah mengusulkan dalam rapat desa untuk membangun 
Center Pekka. Namun, usulan ini ditolak karena masyarakat menganggap bahwa kebutuhan untuk membangun 
jalan lebih penting. Berikutnya, Serikat Pekka melalui Aminah mengusulkan adanya pembelian lemari dan 
komputer untuk Pekka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sekali lagi usulan mereka juga 
ditolak karena seharusnya ada kantor Pekka dulu sebelum membeli barang di dalamnya.  

Meskipun mendapatkan berbagai tantangan, Aminah menyebutkan bahwa Kelompok Pekka seperti anak, 
sehingga dia tidak bisa meninggalkan kelompoknya. Padahal, kedua adiknya telah mengajak Aminah untuk 
tinggal di kecamatan lain yang jaraknya sekitar sejam dari desa.  

“Betah, seperti kayak anak. Perasaan kayak anak. Kan kita, sodara aku mengajak ke sana, aku bilang; 
kalau misalnya aku tidak ke Barabai, aku masih sayang sama anggota-anggota. Aku sayangnya itu ada 
kelompok Pekka, jadi aku sayang meninggalkan. Adikku inginnya aku pindah ke Barabai, katanya jangan 
ke sawah lagi.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Aminah menjadi tokoh sentral bagi terbentuknya BUMDes dengan dukungan dari Kepala Desa. Bentuk 
dukungan ini ditunjukkan dengan diajaknya Aminah untuk mengikuti pelatihan BUMDes di Jakarta dan di 
Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
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“Kita diundang ke Jakarta, ada pelatihan, ada kita mendengar BUMDes, jadi ada Perdesnya. Jadi waktu 
kita pelatihan di kabupaten, waktu hari kedua hari terakhir… Jadi di situ aku ke depan, aku bilang; 
gimana Bu, BUMDes di desa kami terbentuk BUMDes, misalnya kami mau peraturan desa.” (Hj. Aminah, 
desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Setelah mendapatkan pengetahuan tentang BUMDes, Aminah bersama dengan anggota Pekka mendorong 
pemerintah desa untuk mengeluarkan Peraturan Desa terkait dengan BUMDes perikanan dan peternakan. 
Perdes ini disusun melalui rapat desa yang melibatkan anggota Pekka, Ketua RT, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan aparat desa di bawah kepemimpinan Aminah.  

“Dibentuk dulu kelompok katanya. Jadi sudah dibentuk kelompok, terus sama Kepala Desa membuatnya 
Perdes tadi … 100 persen dari Kelompok Pekka orang-orangnya.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu 
Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Keaktifan Aminah di masyarakat desa terlihat dari perannya dalam pelbagai organisasi. Pada saat yang sama 
dengan kepemimpinan Pekka dan keterlibatan dalam pembentukan BUMDes, dia juga menduduki jabatan 
sebagai Ketua Kelompok Tani, kader Posyandu, Ketua BUMDes, dan Bendahara Kelompok Perikanan yang 
dibentuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan Dinas Perikanan. Sampai saat ini, kelompok perikanan memiliki 
kegiatan simpan pinjam. Target kelompok perikanan untuk mengembangkan usaha perikanan sungai sejalan 
dengan tujuan BUMDes untuk membangun perekonomian desa di bidang perikanan.  

Di bidang keagamaan, Aminah juga berperan besar dalam mengembangkan majelis taklim di tingkat desa. Ia 
mewakafkan rumah peninggalan orang tuanya untuk kegiatan majelis taklim. Selain itu, ia juga aktif memimpin 
doa selama kegiatan pengajian berlangsung secara bergiliran dengan anggota majelis taklim lainnya. 
Sedangkan, di bidang kesenian, Aminah juga berperan sebagai penabuh gendang dalam kelompok madihin 
(kesenian tradisional Banjar) bersama dengan anggota kelompok Pekka lain. Kelompok ini telah berkiprah 
hingga level kecamatan, kabupaten, dan nasional. Setelah usulan kelompok madihin Aminah diterima dalam 
Musrenbangdes 2017, mereka berhasil mendapatkan dana dari APBDes untuk memperbarui alat musik 
mereka dan merasa lebih bangga tampil di acara-acara.  

“Sudah ada tapi kan tidak cukup. Terus kita Musrenbang mengusulkan itu supaya lengkap. Akhirnya 
lengkap.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)  

Dengan melihat peran pentingnya dalam berbagai organisasi, Hj. Aminah mengalami perubahan signifikan 
dalam hidupnya setelah mengikuti pelatihan PEKKA dan memimpin kelompok. Ia kini perempuan kepala 
keluarga yang berdaya karena memiliki keterampilan, jejaring yang kuat, dan sumber daya ekonomi yang 
memadai. Saat ini, Aminah menjadi salah satu perempuan yang paling aktif di desanya.  

Aminah berharap bahwa perempuan bisa setara dengan laki-laki dan mampu mendapatkan hak politik dan 
ekonomi mereka. Untuk pengembangan ekonomi desa, Aminah berkehendak untuk terus mendorong 
perkembangan BUMDes melalui usaha perikanan maupun usaha lainnya. 
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