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

Husnul 
Anggota Kelompok Konstituen Desa  

Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat1 
 

Husnul (52 tahun) merupakan anggota Kelompok Konstituen di salah satu desa di Lombok Timur. Dalam 
kesehariannya, ia tinggal bersama suami, menantu dan cucunya. Sebagai anak perempuan, Husnul juga 
dianggap bertanggungjawab untuk mengurus kedua orang tua dan mertuanya. Sampai tahun 2016, Husnul 
merawat ayah dan kedua mertuanya yang sakit-sakitan sebelum ketiganya meninggal dunia. Ia memandikan, 
menyuapi, dan merawat mereka sembari mengurus keperluan anaknya yang masih kecil setiap hari.  

Sejak Husnul menikah dan mengandung anak pertamanya, suaminya bertolak ke Malaysia. Bukannya 
mendapatkan banyak uang, suaminya mendapat berbagai kesusahan karena berstatus sebagai Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) ilegal. Husnul mencoba membiayai kehidupan keluarganya dengan menjahit, membordir, dan 
bekerja sebagai koki di Puskesmas Pembantu (Pustu). Ketika suaminya pulang, Husnul selalu hamil setiap satu 
tahunnya, atau setahun setengah, hingga anak kelima. Ia tidak bisa bekerja banyak, malahan biaya keluarga 
semakin membengkak. Ia pun beberapa kali mengalami masalah kesehatan karena sering melahirkan. Pada 
tahun 2018, nasib baik menghampiri Husnul dan keluarganya, ia memulai usaha membuat keripik pisang dan 
ubi kayu. Usaha ini dia mulai secara iseng, tetapi ternyata memiliki banyak peminat karena rasanya yang khas. 
Usaha keripik ini menjadi pendapatan ekonomi utama bagi Husnul dan keluarganya. 

Sejak tahun 1990an, Husnul telah menjadi kader Posyandu di desanya. Ia kerap membantu warga desa yang 
membutuhkan pertolongan medis. Pengalamannya merawat orang tua juga membuat Husnul memahami alur 
pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Perjumpaan Husnul dengan BaKTI bermula ketika Diskusi Kampung 
tahun 2014. Pada saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Kader Posyandu Bunga Putih, dan diberikan akses untuk 
mengikuti pertemuan tersebut.  

Sejak perkenalan itu, Husnul mulai aktif terlibat dalam acara-acara isu perempuan yang didukung oleh BaKTI, 
seperti kursus paralegal tentang prosedur penanganan kasus kekerasan dan advokasi kebijakan berbasis data, 
serta penyusunan Peraturan Desa Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ia juga aktif 
berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang terkait dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan upaya untuk 
mencegah KDRT di desa. Selain itu, Husnul juga pernah ikut serta dalam pelatihan yang diadakan oleh Dinas 
Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lombok Timur mengenai pengelolaan 
keuangan dan pemasaran usaha. Pelatihan, diskusi, dan kegiatan lain Husnul dalam pelbagai peran memberi 
wawasan baru kepadanya Husnul. Cakrawala pengetahuannya menjadi lebih terbuka.  

“Saya juga ikut pelatihan koperasi yang pengelolaan keuangan sama pemasaran. Dua kali saya ikut di 
pelatihan pengelolaan pangan di lesehan. Kalau pelatihan dari BaKTI ada pelatihan itu kan, tentang 
kalau orang tua berantem di depan anak itu bagaimana, terus paralegal.” (Husnul, desa penelitian di 
Lombok Timur, 11 Juli 2019) 

Pemasaran produk keripik pisang dan ubi milik Husnul pertama kali dilakukan pada pameran yang didukung 
oleh BaKTI. Staf lapangan BaKTI memperkenalkan usaha Husnul pada Disperindag (Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan) dan Dinas Koperasi dan UKM untuk membantu mempermudah perizinan 

 
1 Penulis/Author: Hening Wikan Sawiji dan Wigke Capri. Penyunting/Editor: 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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usahanya. Oleh karena relasi tersebut, Husnul berkesempatan untuk bergabung dalam kelompok usaha kecil 
menengah Lombok Timur.  

Pelatihan-pelatihan tersebut juga membuat Husnul merasa lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapat 
di depan umum. Pelatihan tersebut mengajarkan Husnul untuk dapat mengendalikan rasa gugup dan malu 
ketika hendak berbicara di forum yang besar. Sekarang untuk menyampaikan pendapatnya di forum-forum 
tersebut, Husnul menulis pendapatnya terlebih dahulu untuk dipaparkan.  

“Karena kan setelah diskusi disuruh nulis trus dipaparkan. Jadinya lebih gampang mengemukakan 
pendapat, masalah perempuan ... Kan kita diskusi masalah kampung gitu kan, masalah TKW, masalah 
KDRT. Masih banyak teman-teman yang masih jadi TKW yang di luar [merujuk pada luar negeri]. 
Seperti teman saya itu, minta makan dia karena lapar. Ngutang-ngutang. Makanya kerja dia jadi 
TKW.” (Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019) 

Dalam Kelompok Konstituen, Husnul berperan sebagai Ketua Divisi Pendampingan. Ia menjadi rujukan para 
perempuan, terutama perempuan dari dusunnya, untuk mengadu. Kepribadian Husnul yang mudah dekat 
dengan orang lain membuat para perempuan merasa nyaman untuk menceritakan masalah pribadi mereka. 
Meski Husnul menganggap permasalahan tersebut sebagai curhat rumah tangga biasa, pelatihan paralegal 
yang telah ia ikuti menekankan pentingnya peran “curhatan” sebagai langkah awal untuk mengatasi KDRT, 
sebelum pembuatan visum dan mediasi.  

“Saya kasih tahu ke Pak Kades, nanti mereka ke Pak Kades, paling kalau ada yang sakit, dulu saya yang 
antar pake motor, sebelum ada ambulans [di desa], pake ojek.” (Husnul, desa penelitian di Lombok 
Timur, 11 Juli 2019) 

Di ranah politik desa, Husnul mendapat undangan dari pemerintah desa untuk ikut serta dalam 
Musrenbangdes sebab posisi penting yang disandangnya dalam Kader Posyandu dan Kelompok Konstituen. 
Dalam musyawarah tersebut, Husnul tidak ragu untuk mengusulkan pemenuhan kebutuhan kesehatan, 
termasuk anggaran Dana Desa untuk Posyandu, serta meminta peralatan baru untuk memperbaiki Puskesmas.  

“Ya peralatan-peralatan Puskesmas untuk Posyandu. Belum ada data, belum ada 
kelengkapan data. Timbangan ibu hamil, plang Posyandu. Waktu Pak Kades, ukuran tinggi 
badan bayi dan balita. Cuma kursi dan meja yang belum jadi.” (Husnul, desa penelitian di 
Lombok Timur, 11 Juli 2019) 

Husnul melihat perubahan dalam diri perempuan desa semenjak Perdes Tahun 2018 tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak disahkan. Para perempuan menjadi leluasa untuk menjelaskan kepada para lelaki 
tentang hak-hak mereka. Mereka juga menjadi lebih vokal untuk melawan kekerasan dan pengabaian keluarga 
kepada perempuan dan anak. Husnul juga menerapkan hal yang sama pada keluarganya. Apabila sang suami 
terlihat menggunakan kekerasan pada anak mereka, Husnul akan menggunakan Perdes untuk melindungi 
anaknya. Ia merasa memiliki pegangan berupa dasar hukum yang kuat untuk memperingatkan suaminya 
secara efektif. 

"Sekarang semenjak Perdes sudah tidak ada kasus KDRT sudah jarang, pada takut. Kalau dulu sering 
pukul istri, ada yang istrinya dipukul sampe memar, ditangkap polisi, dipenjarakan sebentar. Ditebus 
uang 500 ribu baru keluar, ada yang satu hari di penjara. Cuma satu orang di situ. Tapi setelah ada 
Perdes jarang. Ada perbedaannya. Di sana bisa kita obrolin masalah apa gitu. Lebih bebas untuk 
ngobrol, setiap pertemuan selalu kumpul ... Sudah ada perlindungan tentang anak. Kayak suami saya 
itu kan anaknya sering dipukul, terus saya bilang ke suami saya nggak boleh seperti itu." (Husnul, desa 
penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019) 
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Menurut Husnul, kebutuhan utama perempuan desa adalah akses kepada pelatihan dan modal usaha. Ketika 
dia merefleksikan pengalaman pribadinya dalam berorganisasi, Husnul merasa beruntung karena sebagai 
Kader PKK dia memiliki akses terhadap pelatihan-pelatihan dari pemerintah yang tidak ditawarkan kepada 
semua perempuan di desa. Menurutnya, apabila akses untuk pelatihan dan modal usaha terbuka kepada 
seseorang, maka taraf hidup masyarakat desa akan meningkat. Setelah itu, perempuan desa juga perlu 
dibekali dengan keterampilan pemasaran atau jaringan yang bisa memasarkan produknya. 

Pada saat memulai bisnis keripiknya, Husnul mendapatkan banyak cibiran dan ejekan dari tetangganya, 
terutama perempuan. Mereka mengejek keputusan Husnul dan mengatainya hanya perlu menjalankan peran 
domestik saja. Akan tetapi, dikarenakan tekanan ekonomi yang menghimpit dan tekad yang kuat, Husnul tidak 
patah arang. Berbekal pinjaman alat dari tetangganya, Husnul tetap melanjutkan usahanya tersebut. Ia bahkan 
mengajak beberapa perempuan, terutama janda, di sekitar tempat tinggalnya untuk bersama-sama membuat 
usaha keripik talas. Kini, Husnul sudah memiliki merek dagang untuk usaha keripiknya tersebut. 

“Saya sendiri itu merintis keripik pisang. Dulu kan awalnya pas ada pameran PKK di kecamatan, 2018. 
Nah saya bikin bentuk unik kayak taro gitu biar beda sama yang lain. [Ada yang mengatakan] ‘Udah 
ngurus anak aja’, gitu. Tapi kan saya coba-coba, mana tahu menghasilkan untuk keluarga. Kan teman-
teman MAMPU juga membantu untuk mencari sponsor. Semua masukan saya terima, kayak di Santri 
Mart saya nitip. Semua kita masukkan, istilahnya kita nitip gitu. Kemarin diberi tahu CO [community 
organiser atau staf lapangan] BaKTI, kita buat talas yang sama perempuan dan janda di desa. Dulu kan 
berkelompok. Ubi, talas, saya coba lanjutkan. Trus saya usul sebelum usaha sendiri, gimana gitu kalau 
kita bikin kripik seperti taro gitu? Gimana caranya gitu kan? Ya saya pinjam-pinjam alat ke tetangga.” 
(Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019) 

Ke depan, Husnul, yang sekarang sudah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan sosok pemimpin 
di desanya, berharap bahwa pihak lelaki juga akan banyak dilibatkan dalam agenda pemberdayaan dan 
pelindungan perempuan dan anak. Ia bahkan sudah memiliki gagasan untuk mengikutkan para suami dan ayah 
ke dalam pelatihan-pelatihan atau sekolah-sekolah peduli perempuan. Dengan upaya seperti yang diinginkan 
Husnul, perempuan tidak perlu berjuang sendirian melawan norma sosial yang meletakkan peran perempuan 
di ranah domestik saja, ataupun yang memberi pembenaran terhadap kekerasan.  
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