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ORGANISASI PEREMPUAN  
CERITA PEREMPUAN MANDALA MEKAR 

Oleh: Aisa & Tirza 

 

Perempuan-perempuan ini hidup dalam dunia mereka sendiri. Ada yang hidup 

dalam waktu yang luang, dan ada yang harus membagi tubuh serta pikiran mereka 

dalam waktu yang begitu singkat. Perempuan, tubuh, waktu, dan pikirannya memang 

tidak bisa hidup sendiri – sendiri. Ia milik suaminya, anaknya, rumahnya, sedang dirinya 

hampir kehilangan menit untuk duduk beristirahat. 

Sekitar pukul sepuluh pagi, kami tiba di Desa Mandala Mekar, Kecamatan 

Jatiwaras, Kabupaten Garut, Jawa barat. Perjalanan kami tempuh sekitar tiga jam dari 

Bogor dengan keadaan jalan yang berbatu dan menanjak. Desa Mandala Mekar terbagi 

atas tiga dusun, yaitu Dusun Cinunjang, Mekar Sari, dan Mekar Jaya. Pagi itu kami 

berkumpul di Saung Sawalah1, Kampung Cinunjang. Di situ kami telah ditunggu oleh 

Kepala Desa dan beberapa aparat desa. Ada juga dua orang perempuan paruh baya 

berkerudung memegang buku kecil dan pena di tangannya. Orang-orang di kampung 

sering memanggilnya Ambu. Di sampingnya ada Umi bendahara PKK. 

Pakuwu2 menerangkan tentang hak pengelolaan tanah di kampung itu. Luas 

daerah Mandala Mekar 709 Hektar. Luas wilayah untuk masyarakat sekitar 500 Hektar, 

sisanya Tanah harim3. Selain itu ada juga Pak Tata yang bertugas sebagai pembangun 

lingkungan hidup di Desa Mandala Mekar. “Dengan menjaga alam, konflik berkurang, 

debet air bertambah”, tegas Pak Tata. Ia menyimpulkan tujuan pembangunan desa 

adalah untuk kesejahteraan rakyat. ”Apa yang kami kerjakan adalah bagian dari 

kebutuhan yang diharap berkesinambungan”, tambahnya. 

Sekitar jam dua belas siang, kami selesai berbincang-bincang dan dilanjutkan 

dengan makan siang. Sekitar jam dua siang kami diajak Umi dan Ambu berkeliling 

kampung melihat kegiatan Ibu-Ibu PKK. 

                                                           
1
Tempat pertemuan 

2
Istilah untuk kepala desa 

3
 Tanah harim (HakRimba) adalahtanah yang diperuntukkan leluhur untuk tanah alam. Tanah ini ditanami untuk 

hutan supaya tidak digarap. 



Lokalatih Fasilitator Program Beasiswa Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan  2 

Kami diajak Ambu dan Umi ke rumah salah satu anggota PKK. Sekitar lima belas 

menit melewati hamparan sawah, tibalah di depan rumah putih berdinding bilik yang di 

cat warna putih dengan bis merah muda. Kemudian seorang perempuan berumur 

sekitar empat puluhan tahun berdiri di depan pintu menyambut kedatangan. Kami 

dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan berlantai papan. Ambu dan Umi 

memperkenalkan kami kepada Ibu Tini, pemilik rumah. 

Ibu Tini yang baru selesai membuat kue kering menyuguhkan beberapa kepada 

kami. Kue ini berbentuk seperti kembang. “Ini namanya kue Serojah karena modelnya 

berbentuk seperti bunga Serojah”, terang Ambu. Umi menyebutkan bahan-bahan dasar 

membuat kue, “Bahan-bahannya pake tepung beras, tepung tapioka, bawang putih, 

telur, ketumbar, santan, mecin, bumbu atom, apu (bumbu atom), kapur sirih.” Dalam 

seminggu, Ibu Tini mampu menerima pesanan kue Sarojah sekitar 250 sampai 300 

buah dengan harga satuannya lima ratus rupiah. 

Ibu Tini tidak hanya membuat kue tetapi juga bertani. Sehari-hari seusai 

mengurus anak bungsunya ke sekolah, dia pergi ke sawah membantu Kang Tata, 

suaminya yang bertani sampai sore hari. Malam hari dia meneruskan membuat kue 

jenis lain untuk dijual, seperti Opak. Kami mencoba menghitung berapa jam waktu 

tidurnya setiap hari dengan aktivitas ganda seperti itu. “Ya, saya tidur kok mbak, 

cukuplah. Jam sepuluh kalo sudah selesai kuenya saya tidur. Bangun jam empat lah”, 

tegas Bu Tini. 

Kami melanjutkan perjalanan ke rumah Ibu Yuyun, anggota PKK di desa 

tersebut. Sehari-hari Ibu Yuyun membuat kue untuk dijual ke pasar, sedangkan 

suaminya seorang petani. Rumahnya di kelilingi pagar besi berjejer setinggi leher orang 

dewasa. Rumahnya beton bertingkat dua, dicat warna putih dan lantainya terbuat dari 

tegel ukuran 40x40 cm2. Ibu Yuyun menghidangkan beberapa jenis kue. Ada kue yang 

terbuat dari beras ketan, keripik pisang, dan rempeyek. Dari ladang dan dapur mereka 

mampu menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup. 

Kedua ibu anggota PKK ini sama-sama memiliki keterampilan di dapur, dan 

suaminya sama-sama bertani. Tapi yang memiliki beban kerja ganda adalah Ibu Tini. 

Selain Mengerjakan pekerjaan domestik, ia juga turut membantu perekonomian 

keluarga dengan bertani dan membuat kue-kue penganan seperti kue Serojah dan 

Opak. 

Keesokan harinya, Sabtu tanggal 23 Januari, kami berkesempatan menemui dua 

orang perempuan lainnya. Kali ini kami ditemani oleh tiga anak SMK Karya Putra 

Manggala, dua perempuan dan satu laki-laki. Saat itu mereka juga sedang belajar cara 

wawancara dari kelas jurnalistik. 

Pertama, kami berkunjung ke rumah Ibu Atim yang merupakan orang tua dari 

salah satu anak SMK tersebut. Rumahnya beratap genteng, berdinding dari beton, dan 

berlantai tegel ukuran 30x30 cm2. Ibu Atim adalah salah satu perempuan yang pernah 

aktif di kegiatan PKK. Melalui kegiatan PKK, ia belajar beberapa keterampilan dan 
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resep-resep makanan.Tapi hal ini tidak bisa dilanjutkan karena kegiatan bertani yang 

harus dilakukannya lebih banyak menyita waktu. Selain itu, dana juga menjadi salah 

satu kendala, sebab alat-alatnya harus dibeli sendiri. Kegiatan PKK menurutnya lebih 

banyak menyediakan masakan untuk penyambutan tamu. 

Sehari-hari, Bu Atim menghabiskan waktu berkebun dan berladang bersama 

suaminya. Pagi harinya ia melakukan pekerjaan domestik, selanjutnya menghabiskan 

waktu di kebun dan ladang. Ibu Atim menanam beberapa jenis tanaman seperti padi, 

jagung, singkong, pisang, dan jenis lalap lainnya. Dari hasil bertani mereka menghemat 

pengeluaran dapur. “Ya, untuk dapur udah gak harus beli di pasar. Alhamdulilah di 

kebun ada buat lalap”. Terang Bu Atim. 

 Kami selanjutnya berkunjung ke rumah Nenek Jia. Ia juga adalah Nenek dari 

salah satu anak SMK yang turut bersama kami. Nenek Jia berumur kira-kira enam 

puluhan tahun. Ia merupakan salah satu anggota PKK yang aktif sejak Mandala Mekar 

masih tergabung dengan Kersagalih. Namun semenjak adanya pemekaran menjadi 

Mandala Mekar dan juga umur yang sudah lanjut, Nenek Jia tidak bisa lagi ikut dalam 

kegiatan PKK.  

 Melalui perpustakaan pengetahuan dari Nenek Jia, kami menemukan sedikitnya 

cerita tentang kegiatan-kegiatan perempuan pada masa pemerintahan Sukarno.4 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih seputar memasak-masak (wilayah pekerjaan 

domestik perempuan). Namun perempuan saat itu memiliki posisi yang penting untuk 

ikut serta bersama para lelaki di kampung tersebut. 

 Berdasarkan penuturan beberapa perempuan ini, terdapat benang merah yang 

mengikat tentang kondisi desa dari sudut pandang perempuan. Perempuan yang masih 

aktif dalam kegiatan perempuan memiliki pandangan, bahwa pimpinan desa adalah 

aktor utama untuk memajukan desa. Sedangkan bagi yang „memilih‟ untuk tidak lagi 

terlibat dalam kegiatan perempuan beranggapan, bahwa terlalu banyak waktu yang 

tersita dari kegiatan-kegiatan perempuan ini. Padahal yang diharapkan dari sebuah 

kegiatan perempuan -apapun bentuknya- adalah mampu meningkatkan keterampilan 

dan setidaknya pandangan hidup para perempuan.  

 

                                                           
4
Menurut penuturan Nenek Jia waktu pemerintahan Sukarno, Mandala Mekar masih tergabung dalam Desa 

Kersagalih. 




