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Abstrak 

Fijrianti Safrudin: Pengorganisasian Perempuan Desa 

Dimulai dengan hadirnya bentuk-bentuk penguasaan sumber-sumber agraria oleh negara dan 
swasta dalam bentuk areal perkebunan dan kehutanan, akan beriringan dengan lepasnya akses 
dan kontrol petani terhadap lahan garapannya. Hadirnya perusahaan perkebunan dan 
kehutanan bermodal besar ini, khususnya di desa Dangiang Kecamatan Cilawu, yakni 
perkebunan teh skala besar milik PTPN VIII Dayeuh Manggung telah menyebabkan terjadinya 
proses pelepasan akses dan kontrol petani atas lahan garapannya. Kondisi ini berdampak pada 
terlemparnya penduduk dari desa dan mencari pekerjaan di kota. Paska jatuhnya rezim orde 
baru yang diawali krisis ekonomi tahun 1997, muncullah aksi pendudukan lahan oleh warga 
(reclaiming). Dan mayoritas yang tersisa di desa saat itu hanyalah perempuan yang kebanyakan 
bekerja sebagai buruh tani dan pembantu rumah tangga di luar wilayah. 
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GAMBARAN DESA DANGIANG DI MASA LALU 

Masyarakat di Dangiang telah mengelola tanah garapan sejak puluhan tahun yang lalu.  Tepatnya 
dari tahun 1903 masyarakat mulai mengelola lahan. Sekitar tahun 1930, Belanda mengambil 
lahan-lahan masyarakat setempat untuk dijadikan perkebunan. Dengan alasan rakyat tidak 
memiliki alat bukti yang sah atas kepemilikan lahan itu berupa “cap singa”, selanjutnya rakyat 
dibujuk untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak Belanda dengan menjanjikan kepada 
rakyat akan memiliki perkebunan tersebut apabila telah berbentuk perkebunan. Di saat itu 
masyarakat menjadikan alam, khususnya tanah sebagai sumber kehidupan secara langsung. 
Mereka selalu memperhatikan bagaimana cara merawatnya bahkan ada yang mengatakan tanah 
itu seperti anak perempuan yang harus selalu disayangi dan dipelihara dengan baik. Tanpa 
menentukan tapal batas yang jelas karena hidup secara bersama. Penghasilan yang mereka 
dapat pun masih dengan cara berkebun, bertahan hidup dari mengelola alam sekitar, seperti 
sayuran, buah-buahan, dan mengambil secukupnya saja. Alat tukar pun sebagian masih 
menggunakan barang dengan barang, atau barang dengan jasa. Kehidupan yang dibangun 
dengan menciptakan suasana gotong-royong dan kebersamaan. Masyarakat begitu menghargai 
legenda-legenda yang dipercayai ada pesan-pesan moral di dalamnya. Mereka mengenal alam 
sekitar dengan baik; misalnya pengetahuan obat-obatan menggunakan dedaunan. Alat yang 
digunakan juga sederhana, seperti cangkul. Pendidikan masih rendah, karena akses pendidikan 
yang jauh dari kota. Hanya segelintir anak-anak saja yang punya kesempatan untuk sekolah ke 
kota. 

Di masa penjajahan, tekanan keadaaan akibat pengaruh Belanda begitu kuatnya. Namun di 
dalam desa sebenarnya juga mulai berlangsung ketimpangan. Sebagian warga yang kaya dan 
memiliki banyak tanah semakin lihai melakukan konsolidasi penguasaan tanah agar bisa 
mendapatkan keuntungan yang semakin besar, sedangkan mereka yang miskin yaitu buruh tani, 
kuli dan yang tidak bertanah hanya berputar dalam lingkaran yang semakin membelit.  

Hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan bermodal besar, yakni perkebunan teh skala 
besar milik PTPN VIII Dayeuh Manggung telah menyebabkan terjadinya proses pelepasan akses 
dan kontrol petani atas lahan garapannya. Kondisi ini berdampak pada terlemparnya penduduk 
dari desa dan mencari pekerjaan di kota. Paska jatuhnya rezim Orde Baru yang diawali krisis 
ekonomi tahun 1997, muncullah aksi pendudukan lahan oleh warga (reklaiming). Saat aksi, yang 
tersisa di desa saat itu hanyalah perempuan yang kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan 
pembantu rumah tangga di luar wilayah. Muncullah keingginan mereka untuk menggarap 
kembali lahan mereka yang di tinggalkan setelah masuknya perkebunan. Pada tahun 1998 
beberapa desa Sukamukti dan Dangiang mulai menggarap kembali lahan mereka di areal 
terlantar perkebunan. Aksi pendudukan lahan perkebunan ini telah berlangsung sebelum 
mereka tergabung dalam organisasi Serikat Petani Pasundan (SPP). Aksi ini kemudian membuat 
masyarakat mencari dukungan dengan pihak yang dapat membantu mereka. Akhirnya mereka 
pun bertemu dengan beberapa pendamping FPPMG (Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut). 
Setelah berupaya kesana kemari tidak berhasil akhirnya mereka memilih jalur aksi reclaiming, 
demonstrasi dan lain-lain.  

perkebunan PTPN VIII Dayeuh Manggung mulai merangsek lahan warga sejak 1972. Sejak itu 
warga harus meninggalkan areal garapan yang menjadi sumber nafkah utama mereka. Hanya 
beberapa persen saja yang masih menggarap di areal kehutanan, itupun harus lebih masuk ke 
areal hutan yang lebih tinggi. Kondisi ini kemudian menghadapkan petani pada persoalan 
kemiskinan akibat hilangnya kuasa mereka atas lahan garapan. Hilangnya kuasa atas lahan dan 
tidak tersedianya sumber pekerjaan di desa mendorong sekitar 80% laki-laki bermigrasi ke kota 
seperti Jakarta dan Bandung bekerja sebagai penjual golok, pedagang makanan dan yang 
lainnya. Sementara yang tersisa di desa mayoritas hanya perempuan yang bekerja sebagai buruh 
tani atau ibu rumah. Seorang waga mengisahkan: 
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“Dulunya di saat  PTPN VIII Dayeuh Manggung datang dan menyebabkan masyarakat 
terusir dari areal garapan mereka, yang laki-laki harus migrasi ke kota seperti Jakarta 
sama Bandung sebagai penjual golok dan pedagang makanan keliling termasuk saya 
sendiri. Dan yang perempuan tinggal di desa menjadi buruh tani di luar desa dan ibu 
rumah tangga”.1 

Kemudian pada tahun 1998 pihak PTPN VIII memberikan ijin kepada petani untuk menggarap 
sebagian lahan tidur melalui sewa garap perdurasi selama 6 bulan. Tapi kemudian pada tanggal 
29 Juli 1999 PTPN VIII membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dengan menutup lahan 
tersebut dan menancapkan tapal batas bahwa lahan tersebut tidak boleh digarap. Masyarakat 
kemudian mulai menggarap seperti “kucing-kucingan” dengan pihak perkebunan. Saat itu lahan 
tersebut dijaga oleh aparat. Secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan perlawanan 
mulai dilakukan oleh masyarakat, sampai suatu waktu pihak Brimob turun tangan mengusir dan 
menodong warga dengan senjata mereka. Namun para petani berusaha mempertahankan 
semampunya. Hanya lahan itulah satu-satunya yang menjadi andalan mata pencarian 
menghidupi keluarga. Seorang perempuan menuturkan:  

“Saya pernah dengan diam-diam menggarap cabe di lahan, tiba-tiba Brimob datang dan 
memarahi saya. Kata dia kenapa menggarap di sini kan sudah dilarang, saya katakan tapi 
gimana pak kita kan butuh makan akhirnya terjadi cekcok mulut antara aku dan Brimob 
itu”. 

Kemudian pada pertengahan tahun 1999, masyarakat di desa Dangiang menyadari bahwa harus 
ada satu kepemimpinan seperti organisasi agar bisa membantu mereka merebut lahan. 
Kemudian mereka mulai membentuk musyawarah, awalnya ada tujuh orang dan terbentuklah 
organisasi tani lokal di desa Dangiang yang diketuai oleh Ade Gani. Ade adalah seorang 
penggerak sekaligus komandan di lapangan. Karena situasi semakin panas di lapangan dia 
sampai harus meninggalkan kampung dengan beberapa teman seangkatan bertujuh untuk 
bersembunyi. Ade mengatakan: 

“Saya dan teman-teman pergi ke luar desa sampai lima hari. Karena polisi kejar sampai di 
daerah Tasik saya pun kembali ke Dangiang. 

Pelarian ini terus melibatkan beberapa warga lainnya. Mereka baru kembali ke rumah masing-
masing sekitar tahun akhir tahun 1999. Pelarian para lelaki ini berdampak pada isteri yang 
ditinggalkan. Para istri-istri tersebut kemudian minta diceraikan karena ditinggalkan selama 
beberapa waktu dengan alasan mereka tidak dinafkahi secara lahir dan bathin. Dari situasi ini, 
Ade pun kemudian berfikir bahwa perempuan merupakan salah satu prioritas utama dalam 
pergerakan. Karena kalau peran perempuan tidak dipertimbangkan, dampaknya malah bisa 
semakin runyam.  

Akhirnya Ade melakukan musyawarah bagaimana caranya mengajak para wanita untuk 
bergabung dalam organisaisi. Ade pun memilih jalan untuk datang ke rumah-rumah mereka dan 
mengajak dengan cara bicara dari hati ke hati dengan menjelaskan apa yang diperjuangkan oleh 
suami-suami mereka adalah tanah yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap keluarga. 
Setelah beberapa kali memberikan pemahaman kepada mereka, akhirnya beberapa perempuan 
di desa pun mau bergabung dalam organisasi. Dulunya para perempuan tidak memiliki tanah 
dan harus menjadi buruh tani dan ibu rumah tangga. Mereka juga harus menikahkan anak 
perempuan mereka pada usia dini bahkan ada yang dari umur sembilan tahun, demi membantu 
kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Selain itu juga karena akses pendidikan yang sangat jauh 
dari desa hingga membuat banyak perempuan di desa Dangiang ini yang buta aksara, tidak tahu 
baca dan tulis, bahkan mereka juga sudah lupa tentang tanggal lahir dan umur mereka sendiri.  

Rata-rata perempuan di Dangiang hanya lulusan kelas 3 dan 5 sekolah dasar. Bahkan tidak 
jarang perempuan memilih untuk tidak sekolah sama sekali. Selain itu kerjasama antar sesama 

                                                           
1 Wawancara dengan salah seorang warga desa Dangiang. Sebelumnya dia juga mengatakan bahwa dulunya di kampung 
mereka juga pernah mengalami krisis air. 
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perempuan telah hilang, sehingga perempuan menjadi makin tersudutkan dalam keluarga dan 
ranah sosialnya. Harapannya melalui pengorganisasian yang dilakukan dapat mengorganisir 
perempuan di desa supaya lebih berdaya. Selanjutnya, pengorganisasian perempuan ini 
dilakukan bersama-sama dengan SPP.  

SEJARAH SPP DAN PERJUANGANNYA  

Berikut sebuah tabel yang menggambarkan tahapan perkembangan perjuangan SPP.2 

WAKTU  PERISTIWA SEBAB  

1989 – 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999  
24 Januari 2000 

 Lahirnya Forum Pemuda 
Pelajar Mahasiswa Garut 
(FPPMG) yang salah satu 
pendirinya adalah 
Agustiana dan kawan-
kawan. 

 Awal kasus yang didamping 
oleh FPPMG.  

 Agustiana ditangkap oleh 
Kejati tanggl 4 Januari 
tahun 1997. 
 

 

 SPP sudah ada tetapi 
belum dideklarasikan. 

 Baru pada tahun 2000 SPP 
(Serikat Petani Pasundan) 
dideklarasikan di Garut. 

Adalah untuk menjadi wadah 
penampung aspirasi warga dalam 
hal ini adalah masyarakat yang 
sering kali tidak pernah direspon 
oleh pemerintah.   
Adalah kasus yang ada di desa 
Sagara masalah tanah antara warga 
desa dengan Perhutani 
Karena diduga adalah dalang dari 
kerusuhan Tasikmalaya yaitu kasus 
pembakaran. Pada  1996. 

 

SPP lahir dibidani oleh FPPMG pada tahun 1989. FPPMG dibentuk oleh para aktivis pemuda dan 
mahasiswa. Salah satu pendirinya adalah Agustiana. Motif FPPMG lahir karena kondisi dan 
permasalahan rakyat. Rakyat seringkali tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. FPPMG 
meniatkan dirinya bisa sebagai jembatan dan wadah penampung aspirasi masyarakat dan 
menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Lebih jauh, bisa memperjuangkan hak-hak rakyat atas 
tanah. Sehingga FPPMG kemudian fokus pada upaya pendampingan masyarakat, khususnya 
petani. Awal kasus yang didampingi oleh FPPMG adalah kasus sengketa tanah masyarakat 
dengan Perhutani di desa Sagara. Dan di saat mereka mendampingi kasus Sagara itu bertepatan 
dengan terjadi kerusuhan Tasikmalaya sampai terjadi bakar-bakaran di akhir tahun 1996. 
Setelah berselang waktu tanggal 1 Januari tahun 1997 di saat FPPMG sedang melakukan refleksi 
dalam rangka rekrutmen anggota dan berkemah di pantai Cimampek. Tiba-tiba paska pulang 
dari refleksi tiga harinya tanggal 4 Januari 1997 Agustiana ditangkap dan dipanggil oleh Kejati. 
Adapun tuturan yang diungkapkan oleh salah satu penggurus. 

“Di saat Agustiana dipanggil oleh Kejati, ternyata pas dua minggunya kemudian nggak 
pulang-pulang. Tiba-tiba kan waktu itu lagi gencar muncul di koran itu bahwa katanya 
dalang kerusuhan Tasikmalaya itu sudah ditangkap. Fotonya siapa tahu? Agustiana! kaget 
juga kan kita. Kok Agustiana padahal kan waktu kasus pembakaran itu kita lagi acara 

                                                           
2 Data yang didapat berasal dari dokumen yang di berikan SPP 
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refleksi sekaligus kemping di pantai. Nah di situlah kita melakukan penanganan kasus, dan 
berkonsentrasi pada kasusnya Agustiana. Kita konsolidasi gerakan-gerakan mahasiswa 
sama kawan-kawan yang lain. Nah setelah Agustiana ditahan di Tasik kita pun melakukan 
advokasi di Tasik, waktu itu kan sidang. Jadi seminggu sekali kita sering ke Tasik untuk 
menghadiri sidangnya Agustiana. Karena setiap seminggu sekali kita ke Tasik makanya 
kita membangun organ mahasiswa juga di Tasik, yaitu FPMR (Forum Pemuda Mahasiswa 
untuk Rakyat) yang juga diproyeksikan ke depan sama seperti FPPMG melakukan upaya 
pendampingan masyarakat di pedesaan. Selama proses persidangan Agustiana diponis 
waktu itu 8 tahun dan tuntutanya 12 tahun. Ditahannya itu nggak di Tasik tapi di LP 
Ciamis secara otomatis kita kan nengok terus di Ciamis dan kita juga bangun organisasi 
dengan mahasiswa dan terbentuklah FARMACI (Forum Pemuda Aspirasi Masyarakat 
Ciamis). Dan organisasi ini juga diproyeksikan sama seperti FPMR. Nah waktu itu tahun 
1998 pada masa reformasi Agustiana bebas. Dan ruang geraknya semakin luas dalam 
menangani advokasi-advokasi tanah. Karena waktu itu paska reformasi banyaknya kasus-
kasus petani yang melakukan reklaiming. Di situ kita masuk melakukan pengorganisasian 
karena pintunya sudah ada gitukan, dan mereka datang ke kita untuk minta ditangani.” 3 

Setelah Agustiana keluar dari penjara, SPP makin gencar melakukan pengorganisasian dan 
penanganan kasus di berbagai desa. Kemudian pada tahun 1999, karena SPP merasa sudah 
punya beberapa wilayah basis, SPP kemudian mendirikan lagi YAPEMAS (Yayasan 
Pengembangan Masyarakat). Pengurus dari Yapemas juga termasuk orang-orang yang ada di 
organ-organ yang telah dibuat sebelumnya. Yapemas ini ibarat kapal layanan keliling yang 
melakukan pelayanan yang dibutuhkan anggota baik itu masalah hukum, pendidikan ataupun 
yang lainnya. Tahun 2000 setelah terbentuknya basis-basis OTL (organisasi tani lokal), barulah 
SPP dideklarasikan tanggal 24 Januari tahun 2000 di Garut. Dengan strukturnya itu terdiri dari 
Sekjen yaitu Agustiana sendiri, setelah itu ada Deputi 1, 2, dan 3. Tugas dari deputi adalah 
membantu Sekjen, di bawah deputi ada DPK (Dewan Pimpinan Kabupaten), dan 
kepemimpinannya secara kolektif, di bawah DPK ada koordinator kecamatan, sampai OTL-OTL 
di desa-desa. 

Pengorganisasian Perempuan Oleh SPP 

Proses pengorganisasian perempuan dilakukan selain karena ibu-ibu yang minta cerai dari 
suami mereka, juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendongkrak ekonomi rumah tangga 
melalui peran perempuan. Perempuan biasa mengeluh dengan hasil panen yang selalu kurang. 
Padahal lamanya menanam padi bisa sampai 6 bulan, belum lagi ketika musim hujan yang 
menghasilkan tanaman yang tidak berkualitas. Sehingga perempuan kadang harus nyambi 
menjadi kuli harian di lahan orang lain. Saat menjual hasil panen, perempuan sering tak berdaya 
menghadapi permainan pasar yang tak diduga. Dengan alasan itulah perempuan khususnya ibu-
ibu rumah tangga mengusulkan untuk adanya koperasi sebagai salah satu wadah yang bisa 
mengurusi soal ekonomi selain itu juga untuk mempererat tali silaturahmi sesama perempuan.  

Perempuan desa Dangiang bersama dengan SPP kemudian mendirikan koperasi pada tahun 
2007. Dimulai dengan berkumpulnya ibu-ibu dan membahas masalah yang dialami oleh para 
perempuan di desa. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus koperasi. 

“Waktu itu yang mengorganisir kami adalah Teh Yani, yang merupakan salah satu 
pengurus di SPP. Teh Yani mengumpulkan kami dan menanyakan bagaimana kondisi 
setelah kami mendapatkan lahan, apakah masih ada masalah yang terjadi. Kami pun 
menjawab masih ada, yaitu terkait tanaman padi yang dipanen 6 bulan sekali, selain itu 
harga di pasar pun kadang naik, kadang turun belum lagi kalau musim hujan. Setelah 
mendengar cerita kami Teh Yani mengusulkan untuk membuat satu koperasi yang 

                                                           
3 Sumber Teh Yani, salah satu pengurus SPP yang ditemui di desa Sukamukti. Dia adalah deputi sekaligus pengurus juga di 
Yapemas. 
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awalnya itu terdiri dari 18 perempuan, ketuanya adalah Ibu Oni dan awalnya itu kita 
memakai beras perorangnya. Setelah kumpul-kumpul dan banyak akhirnya kita sadar 
bahwa uang tidak dapat diputarkan untuk dipinjamkan. Akhirnya kita memutuskan untuk 
menggunakan uang yang dimulai dari uang wajib 20 ribu, uang pokok 5 ribu dan uang 
sukarela terserah dari ibu-ibu mau kasinya berapa. Uang yang sudah terkumpul itu kita 
pinjamkan untuk keperluan yang memang sangat dibutuhkan seperti ingin membuka 
usaha, atau untuk membayar uang sekolah anak. Kita juga selalu mengumpulkan uang 
ketika ada dari warga kami yang sakit, kita selalu patungan uang dan datang menjenguk 
orang yang lagi sakit itu”.4  

Setelah berjalan selama delapan tahun, dirasakan begitu membawa perubahan bagi para 
perempuan khususnya ibu-ibu yang bergabung dalam koperasi. Adapun kata perempuan-
perempuan di desa setelah proses pengorganisasian melalui koperasi berlangsung: 

“Sebelum menjadi anggota, saya tidak ada pekerjaan selain ke sawah dan berkebun, tapi 
setelah menjadi anggota, saya bisa banyak teman, bisa menambah wawasan dan bisa 
membuat apa yang menjadi pekerjaan kelompok. Dan juga bisa simpan pinjam di 
kelompok serta yang paling penting tahu apa saja tujuan kelompok untuk perempuan”.5  

“Pengalaman saya bertambah, tidak hanya mengurusi urusan rumah tangga saja, saya 
usahakan ada waktu untuk berkumpul dengan teman-teman, bisa bergurau, bisa tukar 
pikiran dengan teman-teman dan bisa mencari solusi yang baik, yang biasanya tidur, lihat 
TV sekarang ada pekerjaan yang bermanfaat misalnya saya bisa mengikuti kegiatan-
kegiatan di kelompok”.6 

Karena koperasi dianggap demikian bermanfaat, SPP membentuk lagi satu koperasi pada tahun 
2012 supaya bisa menampung lebih banyak anggota dari luar SPP juga. Walaupun koperasi yang 
dijalankan belum berbadan hokum, banyak anggota perempuan sangat antusias dan semangat 
dalam menjalankan koperasi. Mereka berharap koperasi suatu saat bisa berbadan hukum.  

Keberhasilan koperasi di desa ini tidak terlepas dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan 
oleh SPP setiap sebulan sekali. Dengan materi tentang koperasi dan mendatangkan orang-orang 
yang ahli di bidang koperasi untuk memberikan materi. Kedua koperasi ini kemudian menjadi 
pangkal merubah tatanan kehidupan berekonomi, dan desa Dangiang menjadi salah satu contoh 
bagi desa-desa binaan SPP yang lain.  

Selain soal koperasi, perempuan di desa Dangiang juga mulai menyoal masalah perempuan yang 
banyak menikah muda dengan alasan untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Nyatanya, 
proses pernikahan dini ini masih terus berlangsung hingga sekarang, walaupun mereka telah 
mendapatkan lahan melalui SPP serta adanya koperasi tetapi proses pernikahan dini masih 
berlangsung tinggi. Adapun penuturan yang disampaikan oleh seorang perempuan yang 
menikah setelah tamat SMP. 

“Saya bahkan tidak pernah mengenal dekat dengan laki-laki lain, hanya suami saya. 
Karena pas waktu saya tamat SD, saya itu sudah diikat oleh keluarga dari suami saya dan 
melakukan satu perjanjian bahwa setelah tamat SMP saya sudah harus menikah dengan 
laki-laki itu. Sampai sekarang pun hal seperti itu masih ada di kampung, dan terkadang 
bukan saja orang tuanya yang memaksa si anak untuk menikah tetapi kemauan dari si 
anak sendiri.” 

PENUTUP 

                                                           
4 Penuturan yang di sampaikan oleh Ibu Neng, salah satu pengurus koperasi di desa Dangiang. 
5 Ungkapan Mak Juju. 
6 Ungkapan Mak Oni. 
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Setelah melewati banyak sekali proses dan perjalanan, warga merasakan semuanya tidak sia-sia. 
Memang tidak semua hal sudah terjawab; namun setidaknya sudah mulai ada perubahan 
mendasar walaupun amat pelan sekali. Misalnya di desa-desa binaan SPP masing-masing sudah 
ada sekolah-sekolah yang dibangun dengan swadaya. Selain itu hal yang dirasakan bagi 
perempuan sekarang adalah semakin banyaknya peran serta perempuan dalam pergerakan. 

Salah satu keberhasilan juga yang dirasakan ibu-ibu di desa yang didatangi adalah, dengan 
adanya pengorganisasian yang selalu dikawal oleh para perempuan yang hebat yang ada di SPP 
di kampung mereka; mereka yang dulunya tidak bisa membaca dan menulis, sedikit demi sedikit 
mulai bisa melakukan itu. Karena setiap acara pertemuan dan pelatihan organisasi yang 
dilakukan atau perkumpulan apapun, ibu-ibu selalu dibagikan daftar hadir dan disuruh untuk 
menulis sendiri nama mereka dan tanda tangan.  

Masalah-masalah ekonomi teratasi sedikit demi sedikit. Masih ada beberapa kampung yang 
masih terbelit permasalahan cukup rumit, namun mulai ada desa-desa yang sudah cukup 
mengalami kemajuan setelah adanya organisasi di desa mereka. Dan semuanya salah satu 
dampak pengorganisasian perempuan dari sejak dalam urusan rumah tangga sampai urusan 
desa. Pengorganisasian memang membawa perempuan kepada peran ebih besar dalam 
pengurusan ekonomi, namun sayang tidak begitu berpengaruh dalam menghambat pernikahan 
dini, atau tidak memperkuat perempuan dalam kesempatan mengikuti pendidikan (terlebih 
yang formal). 


