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Buletin ini terbit atas dukungan 

MISEREOR Jerman. 

Atas nama keluarga Bina Desa kami mengucapkan selamat Idul Fitri 

1438 H, mohon maaf lahir bathin dan semoga semua amal ibadah kita 

di terima disisi-Nya. 

Edisi buletin Bina Desa ini kali membahas soal perbenihan untuk 

kedaulatan pangan. Sudah jamak diketahui keberhasilan usaha tani 60 

persennya ditentukan oleh benih yang berkualitas. Betapa benih adalah 

sumber kehidupan itu sendiri. Saat ini konsentrasi pasar dan 

penguasaan dalam pertanian dan pangan, berada di tangan 10 

korporasi raksasa dunia. 

Mengapa bisa demikian? 

Salah satunya disebabkan oleh paten atas benih. Sehingga publik tak 

bisa mengakses secara bebas, harus ijin atau berbayar. Benih bagi 

korporasi bukanlah soal kebudayaan, sosial ekologis atau memberikan 

makan dunia, tapi soal bisnis.

Dalam pengelolaan pertanian, khususnya pangan. Bina Desa bersama 

masyarakat marjinal pedesaan melakukan praktek pertanian alami. 

Dengan pertanian alami kita membangun kembali kemandirian petani 

agar tak tergantung pada korporasi besar dalam hal benih, bibit, pupuk, 

dan distribusinya. 

Praktik pertanian alami sangat dekat dengan kehidupan kaum 

perempuan sehari-hari.  Pengetahuan dalam proses pengolahan 

pangan, kebutuhan nutrisi, dan prinsip reproduksi makhluk hidup 

menjadi kunci utamanya.

Semoga membawa pencerahan, selamat membaca.

Benih, Sumber Kehidupan
Penentu Keberhasilan Usaha Tani

SEKAPUR SIRIH

Dwi Astuti
Direktur Bina Desa
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Benih Rakyat
Untuk Kedaulatan Pangan

Secara global 67% pasar benih dunia dikuasai 10 

korporasi multinasional. Di Indonesia sendiri lebih 

mengerikan, angkanya mencapai 78%. 

FOKUS

Data-data yang tersebar dalam berbagai 

media menyebutkan bahwa secara global, 

67% pasar benih dikuasai oleh 10 perusahaan 

multinasional. Bahkan untuk benih transgenik 

99,9% dikuasai hanya oleh 6 perusahaan 

multinasional. Sementara di Indonesia sendiri  

78% pasar benih dikuasai oleh perusahaan 

asing, dari semua itu 67%-nya dikuasai hanya 

oleh 2 perusahaan asing.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kartini, petani 

perempuan asal  Cianjur ,  d i  sela-sela 

pendidikan perbenihan di Amarta Tani 

Indramayu, Jawa Barat.  Lebih jauh ia 

mengungkapkan selama ini petani hanya tahu 

mendapat benih bantuan dari dinas pertanian 

atau membeli di toko-toko pertanian yang ada 

di desa. Petani tidak tahu asal dan kualitas 

benih yang dibeli. “Syukur kalau bagus bisa 

panen. Kalau pas lagi jelek ya bisa gagal panen. 

Kalau saya pikir-pikir kita membeli dan 

mendapat bantuan benih itu seperti membeli 

kucing dalam karung,” tandasnya.

Padahal 60% keberhasilan atau kegagalan 

usaha tani ditentukan oleh benih yang 

menjadi cikal bakal tanaman. Untuk itu 

penguasaan benih oleh petani menjadi peran 

Oleh: John Pluto Sinulingga

No. 131/XXXVI/2017 3

DARI PEMBACA

Buletin Bina Desa diterbitkan oleh Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Lembaga 

Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) di bidang pemberdayaan sumber 

daya manusia pedesaan.

Buletin Bina Desa mengumpulkan dan mengolah pengalaman dari para 

pendamping, anggota, kelompok, dan masyarakat umum. Kemudian 

membagikannya kepada siapa saja yang ingin mengembangkan 

organisasi dan memberdayakan masyarakat, menuju terbentuknya 

komunitas swabina pedesaan.

Bina Desa juga menerima donasi untuk mendukung gerakan 

pengembangan sumber daya manusia di berbagai desa. Donasi dapat 

dikirimkan ke rekening:

Yayasan Bina Desa Sadajiwa

Bank Mandiri Cab. Jatinegara Barat

006.00.05010107

No. 131/XXXVI/20172

Pertanyaan Pembaca

Redaksi yang terhormat. Saya petani dari 

Bogor, sangat tertarik dengan praktek 

pertanian alami. Apakah ada pendidikan 

khusus yang diberikan Bina Desa?

Endang Sudrajat

Petani Sayuran, di Bogor

Jawaban Redaksi

Pak Endang yang budiman. Pendidikan yang 

kami lakukan biasanya dilaksanakan bekerja 

sama dengan komunitas dampingan, dalam 

hal ini Komunitas Swabina Pedesaan (KSP). 

Apabila di daerah Bapak telah berdiri KSP 

bapak bisa mengikuti pendidikan lewat 

komunitas tersebut. Bila belum ada KSP, 

bapak bisa menghubungi Sekretariat Bina 

Desa untuk dicarikan jalan keluarnya. 

Perlu diketahui selain KSP, kami juga bermitra 

dengan Serikat Petani Alami yang telah 

berdiri di berbagai wilayah.

Redaksi  

Pertanyaan Pembaca

Saya telah mendapatkan buletin Bina Desa 

edisi 130. Buletin tersebut sangat bermanfaat 

bagi saya yang banyak berkecimpung dalam 

memberdayakan para petani di pedesaan. 

Banyak artikel yang memberitakan kegiatan-

kegiatan pemberdayaan petani dari berbagai 

wilayah, hal ini sangat menginspirasi.

Pertanyaan saya, apakah buletin Bina Desa 

terbuka menerima kontribusi tulisan atau 

artikel? Terimakasih.

Tri Hariyono

Yogyakarta

Jawaban Redaksi

Dear Pak Tri. Redaksi sangat senang bila ada 

yang mau berbagi pengalaman dalam bentuk 

artikel. Silahkan kirimkan naskah Anda lewat 

ke redaksi Buletin Bina Desa. Tentunya 

redaksi akan menyeleksi naskah yang 

dikirimkan.

Redaksi
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kunci untuk keberhasilan panen demi 

tercapainya kedaulatan pangan. Tentu semua 

ini harusnya dalam skema reforma agraria 

yang komprehensif.

Pada awal Maret 2017 lalu, Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit (SPPB) Cianjur, 

mengadakan kunjungan belajar  tentang 

benih ke Komunitas Amartapadi, Desa 

Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten 

I n d r a m a y u   u n t u k  m e n i n g k a t k a n 

pengetahuan perbenihan. SPPB dipimpin 

ketuanya, Kartini bersama perempuan tani 

lainnya berjumlah sebelas orang. Selama tiga 

hari para kader dan pimpinan SPPB mendapat 

pengetahuan tentang persoalan benih, 

keragaman hayati, praktek dan secara 

langsung melakukan pengamatan di sekolah 

lapang yang didirikan oleh Joharipin dari 

Amarta Tani. Proses pendidikan ini di fasilitasi 

oleh Joharipin dan Dayat.

Belajar dengan berpraktek

Dalam pendidikan ini dipelajari  juga 

mengenai proses dan teknis penyilangan 

tanaman, khususnya pada tanaman padi. 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas kader-kader SPPB khususnya dalam 

penyilangan dan pengembangan benih lokal, 

melestarikan benih lokal dan memanfaatkan 

sumber hayati yang ada di sekitar lingkungan.

Di awal acara peserta dibawa ke sekolah 

lapang.  Materi  yang dibahas tentang 

persoalan petani dan benih. Kemudian 

di lanjutkan dengan materi  pertanian 

berkelanjutan dan dampak globalisasi bagi 

petani. Pada malam harinya dilanjutkan 

dengan diskusi tentang benih yang ada di 

l i n g k u n g a n  p e s e r t a .  P e s e r t a  j u g a 

menginventarisir jenis-jenis padi yang ada 

serta kelebihan dan kekurangannya.

Proses pendidikan lebih banyak dilakukan 

dengan turun langsung ke sawah dan 

melakukan sendiri penyilangan padi. Setelah 

praktek baru dikenalkan dengan diskusi dan 

tanya jawab, juga ada teori tentang pemuliaan 

tanaman, morfologi tanaman dan fungsi dari 

bagian-bagian tanaman padi. Hasil diksusi 

dituangkan dan gambarkan pada kertas plano 

untuk memperjelas dan menyamakan 

pemahaman bersama.

Pada hari terakhir peserta diminta untuk 

mengamati hasil praktek hari sebelumnya dan 

menul iskan apa yang d ipero leh dar i 

pengamatannya.  Di lanjutkan dengan 

pengamatan sawah dan melakukan lagi 

praktek penyi langan dengan metode 

penyilangan yang lain. Pada malam harinya 

dilanjutkan dengan diskusi tentang kegiatan 

pagi sampai sore tadi dan dilanjutkan dengan 

melihat foto-foto selama kegiatan. Dengan 

perpaduan pembelajaran di kelas dan praktek 

langsung ini diharapkan makin memudahkan 

peserta untuk menguasasi materi sehingga 

bisa menerapkannya di lahan dan kampung 

bersama organisasi SPPB. #

FOKUS

No. 131/XXXVI/20174

FOKUS

Oleh: M. Chaerul Umam

Kaum Muda Wujudkan 
Kedaulatan Pangan

Pada tanggal 3 Maret 2017, Serikat Petani 

Alami (SPA) Butta Toa mengadakan Dialog Tani 

dan Refleksi 1 tahun oraganisasi. Dialog 

tersebut mengusung tema “Mewujudkan 

Pertanian Berkelanjutan dan Kedaulatan 

Pangan Sehat di Kabupaten Bantaeng melalui 

Pertanian Alami”. 

Acara ini di helat di rumah adat Baruga 

Gantarangkeke yang berlokasi di Desa 

Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng. Hadir 

dalam acara ini Sekretaris Dinas Pertanian 

Kabupaten Bantaeng Hj. Nurhayati, Sekjen 

FPSS Armin Salassa, Koordinator Pendamping 

Desa Kabupaten Bantaeng Nur Fajry, dan 

perwakilan Bina Desa Chaerul Umam.

Dalam pembukaan acara, Sujraman, Ketua 

SPA Butta Toa, menyampaikan selama 1 tahun 

terakhir organisasinya telah memfasilitasi 

pendidikan pertanian alami di 67 desa.  

Sebagian besar pesertanya datang dari 

kalangan kaum muda. Hingga saat ini, 

organisasinya telah menerapkan praktek 

pertanian alami di lahan sawah seluas 3 Ha 

dan lahan perkebunan seluas 40 Ha. Adapun 

komoditasnya mencakup padi, kakao, dan 

merica. Selain itu, anggota organisasi juga 

telah mampu memproduksi pangan olahan, 

seperti keripik pisang.

Armin Salassa, Sekjen FPSS, memberikan 

apresiasi kepada para pengurus dan anggota 

SPA Butta Toa yang telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik. “Ini membuktikan SPA 

Butta Toa mampu menyebarkan praktek 

pertanian alami di Kabupaten Bantaeng,”  

ujarnya.

Armin Salassa menambahkan strategi 

memberdayakan petani pelatih ditujukan 

untuk mengembangkan pertanian alami lintas 

kabupaten. Sebagai contoh, petani Butta Toa 

juga d i l ibatkan dalam pendid ikan d i 

Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

Chaerul Umam menyatakan Bina Desa 

mendukung proses penyebarluasan pertanian 

alami di pedesaan seperti yang dilakukan SPA 

Butta Toa. Kami melihat banyak inovasi dan 

variasi  praktek pertanian alami yang 

membuktikan petani mampu berkreasi dan 

menciptakan hal-hal baru.  “Tentunya dengan 

tetap konsisten dalam tujuannya yaitu untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas 

Umam. #

No. 131/XXXVI/2017 5
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Oleh: M. Chaerul Umam

Kaum Muda Wujudkan 
Kedaulatan Pangan

Pada tanggal 3 Maret 2017, Serikat Petani 

Alami (SPA) Butta Toa mengadakan Dialog Tani 

dan Refleksi 1 tahun oraganisasi. Dialog 

tersebut mengusung tema “Mewujudkan 

Pertanian Berkelanjutan dan Kedaulatan 

Pangan Sehat di Kabupaten Bantaeng melalui 

Pertanian Alami”. 

Acara ini di helat di rumah adat Baruga 

Gantarangkeke yang berlokasi di Desa 

Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng. Hadir 

dalam acara ini Sekretaris Dinas Pertanian 

Kabupaten Bantaeng Hj. Nurhayati, Sekjen 

FPSS Armin Salassa, Koordinator Pendamping 

Desa Kabupaten Bantaeng Nur Fajry, dan 

perwakilan Bina Desa Chaerul Umam.

Dalam pembukaan acara, Sujraman, Ketua 

SPA Butta Toa, menyampaikan selama 1 tahun 

terakhir organisasinya telah memfasilitasi 

pendidikan pertanian alami di 67 desa.  

Sebagian besar pesertanya datang dari 

kalangan kaum muda. Hingga saat ini, 

organisasinya telah menerapkan praktek 

pertanian alami di lahan sawah seluas 3 Ha 

dan lahan perkebunan seluas 40 Ha. Adapun 

komoditasnya mencakup padi, kakao, dan 

merica. Selain itu, anggota organisasi juga 

telah mampu memproduksi pangan olahan, 

seperti keripik pisang.

Armin Salassa, Sekjen FPSS, memberikan 

apresiasi kepada para pengurus dan anggota 

SPA Butta Toa yang telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik. “Ini membuktikan SPA 

Butta Toa mampu menyebarkan praktek 

pertanian alami di Kabupaten Bantaeng,”  

ujarnya.

Armin Salassa menambahkan strategi 

memberdayakan petani pelatih ditujukan 

untuk mengembangkan pertanian alami lintas 

kabupaten. Sebagai contoh, petani Butta Toa 

juga d i l ibatkan dalam pendid ikan d i 

Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

Chaerul Umam menyatakan Bina Desa 

mendukung proses penyebarluasan pertanian 

alami di pedesaan seperti yang dilakukan SPA 

Butta Toa. Kami melihat banyak inovasi dan 

variasi  praktek pertanian alami yang 

membuktikan petani mampu berkreasi dan 

menciptakan hal-hal baru.  “Tentunya dengan 

tetap konsisten dalam tujuannya yaitu untuk 

mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas 

Umam. #
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Panen Berlimpah, Anugerah Tuhan 
Karena Kerja Keras dan Berselaras 
Dengan Alam

Bulan April sampai dengan Mei merupakan 

waktu panen raya padi bagi sebagian besar 

daerah di Indonesia. Beberapa diantaranya 

ada di Banten dan Sulawesi Selatan. Masing-

masing wilayah memiliki cara dan tradisi 

tersendiri dalam melakukan panen raya. 

Pengetahuan ini merupakan budaya turun 

menurun atau inovasi yang diperbarui dari 

warisan nenek moyang.

Di Desa Warungbanten, Kabupaten Lebak, 

Banten, dalam setahun panen padi di lahan 

sawah biasanya dilakukan sebanyak dua kali 

sedangkan panen padi di lahan ladang (huma) 

hanya satu kali. Meskipun begitu, masyarakat 

desa baik petani sawah maupun ladang mulai 

bercocok tanam secara berbarengan. 

Kebiasaan itu telah menjadi aturan adat 

setempat. Sebelum masa tanam dimulai, 

ketua adat (pupuhu) akan mengumumkan 

petunjuk waktu bercocok tanam yang tepat 

untuk para petani. Ketika panen telah tiba, 

dimulailah kesibukan dan keceriaan para 

petani. Biasanya panen di huma lebih dulu 

dibanding lahan sawah.

Panen padi, khususnya padi besar atau padi 

ranggeuy langsung di simpan di lantayan atau 

tempat menjemur padi sementara. Kemudian 

dimasukan ke lumbung padi selama satu atau 

dua minggu tergantung cuaca. Setelah kering 

padi langsung dipocong (diikat) dan sebagian 

diunjal (dibawa pake rengkong dan pananggung 

yang terbuat dari bambu) ke lumbung padi. 

Sebagian lagi disimpan di rumah untuk 

cadangan seperti nganyaran (syukuran) dan 

jekat (zakat). Tradisi ini dilakukan sudah sejak 

lama dan terjaga hingga sekarang ini.

Ada sisi menarik dari hasil panen di Desa 

Warungbanten, padi tidak boleh dijual tetapi 

harus disimpan di lumbung padi yang sudah 

disiapkan. Di dalam lumbung, padi-padi 

tersebut bisa disimpan hingga mencapai 15 

sampai dengan 25 tahun dan tetap berkualitas 

baik karena budidayanya dilakukan secara 

Oleh: Achmad Yakub
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alami. Ini bukti bahwa bertani alami bisa 

mewujudkan kedaulatan pangan rakyat desa, 

seperti yang sudah diajarkan olek nenek 

moyang sejak dulu.

Terus berbenah

Lain lagi dengan cerita dari Desa Salassae di 

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Para 

pemuda tani, perempuan dan orang tua 

mengenal pertanian alami semenjak tahun 

2011.  Perkembangannya termasuk cepat, hal 

ini karena ada Armin Salasa dan kawan-

kawannya sebagai inisiator. Banyak petani 

bergabung dan mempraktekan pertanian 

alami. Sehingga secara drastis penjualan 

pestisida menurun dan lahan yang tidur 

menjadi produktif. Namun saat ini ada upaya-

upaya untuk merayu petani agar kembali ke 

pertanian konvensional atau kimia dengan 

memberi banyak insentif.

Menurut Ponnong, Ketua Komunitas Swabina 

Pedesaan Salassae (KSPS), petani banyak 

dibuat tergantung terhadap pihak luar yang 

dimediatori oleh pemerintah atau penentu 

kebijakan. Sebagai respon, KSPS Lahir untuk 

membebaskan ketergantungan itu. “Kami 

menyebutnya dengan petani keluarga 

melawan kemiskinan, yang diterapkan dalam 

wujud bertani alami,”  ujarnya.

Salah satu pemuda tani anggota KSPS yang 

melakukan pertanian alami adalah Wahid. 

Pada awalnya, menerapkan pertanian alami 

terasa berat. Namun kini Wahid merasakan 

bagaimana pertanian alami telah mengubah 

banyak hal, mulai dari perilaku, lingkungan 

dan kualitas hidup yang makin baik. 

“Keberhasilan tidak harus selalu dinilai dari 

berapa banyak jumlah dan volume yang di 

hasilkan, tetapi yang terpenting adalah belajar 

mensyukuri yang ada dan tetap konsisten 

dengan konsep bertani alami yang kita miliki,” 

ungkap Wahid disela-sela panen padi di 

lahannya bersama keluarga.#
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Wahid, salah satu pemuda tani dari Desa Salassae, Bulukumba-Sulsel ketika persiapan

sebelum panen dilahannya (Foto: Dok. Wahid)



Panen Berlimpah, Anugerah Tuhan 
Karena Kerja Keras dan Berselaras 
Dengan Alam

Bulan April sampai dengan Mei merupakan 

waktu panen raya padi bagi sebagian besar 

daerah di Indonesia. Beberapa diantaranya 

ada di Banten dan Sulawesi Selatan. Masing-

masing wilayah memiliki cara dan tradisi 

tersendiri dalam melakukan panen raya. 

Pengetahuan ini merupakan budaya turun 

menurun atau inovasi yang diperbarui dari 

warisan nenek moyang.

Di Desa Warungbanten, Kabupaten Lebak, 

Banten, dalam setahun panen padi di lahan 

sawah biasanya dilakukan sebanyak dua kali 

sedangkan panen padi di lahan ladang (huma) 

hanya satu kali. Meskipun begitu, masyarakat 

desa baik petani sawah maupun ladang mulai 

bercocok tanam secara berbarengan. 

Kebiasaan itu telah menjadi aturan adat 

setempat. Sebelum masa tanam dimulai, 

ketua adat (pupuhu) akan mengumumkan 

petunjuk waktu bercocok tanam yang tepat 

untuk para petani. Ketika panen telah tiba, 

dimulailah kesibukan dan keceriaan para 

petani. Biasanya panen di huma lebih dulu 

dibanding lahan sawah.

Panen padi, khususnya padi besar atau padi 

ranggeuy langsung di simpan di lantayan atau 

tempat menjemur padi sementara. Kemudian 

dimasukan ke lumbung padi selama satu atau 

dua minggu tergantung cuaca. Setelah kering 

padi langsung dipocong (diikat) dan sebagian 

diunjal (dibawa pake rengkong dan pananggung 

yang terbuat dari bambu) ke lumbung padi. 

Sebagian lagi disimpan di rumah untuk 

cadangan seperti nganyaran (syukuran) dan 

jekat (zakat). Tradisi ini dilakukan sudah sejak 

lama dan terjaga hingga sekarang ini.

Ada sisi menarik dari hasil panen di Desa 

Warungbanten, padi tidak boleh dijual tetapi 

harus disimpan di lumbung padi yang sudah 

disiapkan. Di dalam lumbung, padi-padi 

tersebut bisa disimpan hingga mencapai 15 

sampai dengan 25 tahun dan tetap berkualitas 

baik karena budidayanya dilakukan secara 

Oleh: Achmad Yakub

FOKUS

No. 131/XXXVI/20176

alami. Ini bukti bahwa bertani alami bisa 

mewujudkan kedaulatan pangan rakyat desa, 

seperti yang sudah diajarkan olek nenek 

moyang sejak dulu.

Terus berbenah

Lain lagi dengan cerita dari Desa Salassae di 

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Para 

pemuda tani, perempuan dan orang tua 

mengenal pertanian alami semenjak tahun 

2011.  Perkembangannya termasuk cepat, hal 

ini karena ada Armin Salasa dan kawan-

kawannya sebagai inisiator. Banyak petani 

bergabung dan mempraktekan pertanian 

alami. Sehingga secara drastis penjualan 

pestisida menurun dan lahan yang tidur 

menjadi produktif. Namun saat ini ada upaya-

upaya untuk merayu petani agar kembali ke 

pertanian konvensional atau kimia dengan 

memberi banyak insentif.

Menurut Ponnong, Ketua Komunitas Swabina 

Pedesaan Salassae (KSPS), petani banyak 

dibuat tergantung terhadap pihak luar yang 

dimediatori oleh pemerintah atau penentu 

kebijakan. Sebagai respon, KSPS Lahir untuk 

membebaskan ketergantungan itu. “Kami 

menyebutnya dengan petani keluarga 

melawan kemiskinan, yang diterapkan dalam 

wujud bertani alami,”  ujarnya.

Salah satu pemuda tani anggota KSPS yang 

melakukan pertanian alami adalah Wahid. 

Pada awalnya, menerapkan pertanian alami 

terasa berat. Namun kini Wahid merasakan 

bagaimana pertanian alami telah mengubah 

banyak hal, mulai dari perilaku, lingkungan 

dan kualitas hidup yang makin baik. 

“Keberhasilan tidak harus selalu dinilai dari 

berapa banyak jumlah dan volume yang di 

hasilkan, tetapi yang terpenting adalah belajar 

mensyukuri yang ada dan tetap konsisten 

dengan konsep bertani alami yang kita miliki,” 

ungkap Wahid disela-sela panen padi di 

lahannya bersama keluarga.#

FOKUS

No. 131/XXXVI/2017 7

Wahid, salah satu pemuda tani dari Desa Salassae, Bulukumba-Sulsel ketika persiapan

sebelum panen dilahannya (Foto: Dok. Wahid)



SWABINA

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera 

Selatan membahas Rancangan Peraturan 

Daerah (Ranperda)  Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani dan Nelayan. Rapat 

Pansus ini di pimpin oleh Robby Puruhita SW, 

Ketua Komisi 2, dan Anggota lainnya. 

Pihak pemerintah propinsi Sumsel dihadiri 

oleh Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan 

Perikanan. Dari kalangan masyarakat dihadiri 

oleh ormas Serikat Hijau Indonesia (SHI) 

Sumsel ,   Sol idar i tas  Perempuan (SP) 

Palembang, Wahana Bumi Hijau -WBH, Serikat 

Petani Indonesia (SPI), sekolah YPI Ibnul Fallah 

dan Pegiat pertanian alami dari INAgri. 

Sementara itu Perwakilan Bina Desa dan 

K o m u n i t a s  S w a b i n a  P e d e s a a n  ( K S P ) 

menyampaikan masukannya tertulis kepada 

Ketua Pansus.

Pembahasan dilaksanakan  pada hari jum’at, 

17 Maret 2017 lalu di ruang rapat komisi 2 

DPRD sumsel. Menurut ketua pansus Robby 

Puruhita Ranperda ini perlu segera dibuat dan 

disahkan mengingat jumlah petani dan 

nelayan di  sumsel cukup banyak dan 

kondisinya perlu dilindungi terkait hak-hak 

hidup yang layak dalam menjalankan kegiatan 

usaha tani dan nelayan.

JJ polong pengurus SPI, menyampaikan bahwa 

perlu adanya penekanan soal akses petani 

atas lahan pertanian, mengingat cukup 

banyak petani kita dlm katagori pemilik lahan 

sempit bahkan tidak mempunyai lahan (buruh 

tani). Jadi harus jelas petani dan nelayan dalam 

kategori apa yg harus dilindungi. 

Sementara perwakilan Solidaritas Perempuan 

(SP) Palembang Ida Ruri, mengutarakan 

bahwa Raperda ini harus memastikan 

kesetaraan gender dalam setiap pasal per 

p a s a l ,  m e n g i n g a t  k a u m  p e re m p u a n 

sebenarnya pelaku paling banyak dalam 

kegiatan pertanian.

Demikian juga Syahroni pegiat pertanian 

agroekologis dan juga pendiri  INAgri , 

menyampaikan semangat dari Ranperda ini 

harus melihat aspek, sosial-budaya, soal kelas 

petani nelayan yg dilindungi, kearifan lokal yg 

ada. 

Aspek ekonomi punya keberpihakan atas 

peningkatan taraf hidup petani dan nelayan 

kecil. “Juga aspek ekologis kegiatan bertani dan 

nelayan harus mengikuti kaidah-kaidah 

pelestarian lingkungan,” tegas Syahroni. 

Mengingat dalam Ranperda nampak dalam 

pasal masih berprespektif peningkatan 

produksi semata dengan adanya pupuk kimia, 

pestisida.

Bertepatan dengan pembahasan Ranperda, 

Rohman dan Indah Sari dari Ibnul Fallah 

sedang mengikuti seminar dan workshop 

terkait kebijakan perlindungan petani dan 

nelayan di Indramayu, Jawa Barat. 

Acara tersebut dilaksankan oleh Yayasan Bina 

Desa dan Serikat Nelayan Indonesia. Kegiatan 

ini di hadiri oleh Bupati Indramayu, Anah 

Sophanah dan Dirjen Perikanan Tangkap, KKP , 

Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas KP dan 

Direktur Bina Desa Dwi Astuti. 

Menurut Achmad Yakub, dari Bina Desa dalam 

sambutannya acara itu bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas Komunitas Swabina 

Pedesaan (KSP) khususnya petani dan nelayan 

terhadap pengetahuan UU No. 19/2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

P e t a n i  d a n  U U  N o .  7 / 2 0 1 6  t e n t a n g 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, 

Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. 

Kedua, Mendorong KSP aktif berpartisipasi 

d a l a m  p e r e n c a n a a n  p e m b a n g u n a n , 

implemenatsinya maupun penyusunan 

regulasi terkait di daerah maupun di desa. 

Terakhir adanya Jaringan Komunikasi petani 

d a n  n e l a y a n  d i d a e ra h  u n t u k  s a l i n g 

m e n g u a t k a n  d a n  m e n g a w a l 

regulasiperlindungan petani dan nelayan di 

daerah.#

KSP Dorong Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani-Nelayan
Oleh: Affan Firmansyah
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SWABINASWABINA

Ruang perempuan untuk akt i f  dalam 

perencanaan,  pengambi l  keputusan , 

implementasi, mengawasi dan evaluasi dalam 

pembangunan desa, sudah semakin terbuka. 

Tentu dengan prasyarat, musyawarah yang 

inklusif. Hal ini makin dikuatkan dengan 

ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa (UU Desa). Hakekat dari 

pembangunan desa adalah pembangunan 

manusia/insani seutuhnya. Merealisasikan 

sumberdaya manusia yang seutuhnya itu 

dimulai dari keluarga. Salah satu wujud dan 

strategi pencapaiannya dilakukan oleh 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK). Banyak kalangan yang kurang 

perhatikan dengan gerakan ini, dengan 

kekurangan dan potensinya. Dimulai dari 

Nasional hingga ke desa.

Kalau kita lihat secara normatif tujuan PKK 

adalah gerakan nasional dalam pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah yang 

pengelolaannya dari ,  oleh dan untuk 

masyarakat, menuju terwujudnya keluarga 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi 

luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, 

kesetaraan dan keadilan gender serta 

kesadaran hukum dan lingkungan. Jadi 

peluang untuk mencapai desa yang inklusif 

bisa melalui pintu ini. Demikian juga untuk 

perempuan desa beraktualisasi dalam 

pencapaian kesejahteraan keluarga dan 

masyarakat. Kesejahteraan Keluarga yang 

d i m a k s u d  a d a l a h  k o n d i s i  t e n t a n g 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari 

setiap anggota keluarga secara material, 

sosial, mental dan spiritual sehingga dapat 

h i d u p  l a y a k  s e b a g a i  m a n u s i a  y a n g 

bermartabat dan bermanfaat.

Proses musyawarah desa (musdes), salah satu 

agendanya adalah mengenai pembangunan 

desa, peran para kelompok kepentingan atau 

lembaga kemasyarakatan di desa menjadi 

perlu untuk urun rembug.  Tiap kelompok ini 

bisa membawa kepentingannya menjadi isu 

dan diimplementasikan pembiayaannya 

melalui desa. Salah satunya adalah tim 

penggerak PKK di desa, bersama dasa wisma 

dan  anggota  d i l ingkungannya  untuk 

ewujudkan 10 program pokok PKK. Pangan 

merupakan salah satu dari program pokok 

PKK.

Perampuan Penggerak di Desa

Pilihan tiap perempuan di desa untuk 

b e r g a b u n g  a k t i f  d a l a m  l e m b a g a 

kemasyarakatan, ikut menentukan arah 

pembangunan desa nantinya.  Karena 

Lembaga Kemasyarakatan merupakan 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 

m i t r a  K e p a l a  D e s a / L u r a h  d a l a m 

memberdayakan masyarakat dan dirinya, 

para anggota.

Contoh dari musyawarah PKK di desa Bangsal, 

Ogan Komering Il ir,  Sumatera Selatan 

membuat program soal pangan adalah 

meengoptimalkan lahan pekarangan yang ada 

di rumah. Ibu Kades Sherli Emilda, S.Sos 

bersama tim penggerak lainnya April 2017, 

memulai berkerja membuka pekarangan 

untuk ditanami aneka sesayuran, bumbu dan 

herbal.

Menurut Sherli,”Kaum ibu paling merasakan 

betul fluktuatifnya harga kebutuhan pangan 

menjadi persoalan ekonomi rumah tangga”. 

Karenanya kaum ibu  harus menjadi garda 

terdepan menjawab masalah ini. Melalui 

pemanfaatan lahan pekarangan inilah akan 

ditumbuhkan kembali nilai-nilai gotong 

royong dan budaya bertani yang sederhana 

dan alami. Walau tinggal di desa, menanam 

padi kadangkala kita harus membeli aneka 

keperluan dapur yang sebenarnya bisa di 

tanam sendiri ataupun berkelompok.

Kegiatan ini juga didampingi oleh tenaga 

trampil dari Institut Agroekologi Indonesia 

(INAgri). Menurut Direktur INAgri, Syahroni, 

“Gerakan pangan sehat memang akan kita 

hadirkan sejak dari kampung-kampung 

dengan prinsip partisipatif dan menggunakan 

potensi sumberdaya local”. Semoga ikhtiar 

kecil ini menjadi jawaban kongkret persoalan 

inflasi bahan pangan, dimana salah satu 

penyebabnya adalah kenaikan harga cabe dan 

bawang merah.#

Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan juga Berfungsi Untuk Menguatkan Gotong Rotong 

antar Perempuan di Desa (Foto: Bina Desa/Syahroni)
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SEKOLAH PEDESAAN

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) bekerjasama 

dengan Bina Desa mengadakan kegiatan 

refleksi pengorganisasian, kunjungan ke 

komuni tas  ne layan  Indramayu .  Juga 

p e n d i d i k a n  k a d e r  p e n g o rg a n i s a s i a n 

masyarakat dan di rangkai dengan workshop 

mengenai perlindungan dan pemberdayaan 

petani dan nelayan. Refleksi Pengorganisasian 

dan pendidikan kader ini dilakukan untuk 

“menjahit” dan memperkuat pelaku-pelaku 

pengorganisasian dari tiga region yaitu 

Sumatera, Jawa dan Sulawesi. 

U n t u k  m e n i n g k a t k a n  k e m a m p u a n , 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengorganisasian atau pendampingan 

komunitas. Selain itu juga meningkatkan 

kepekaan sosial  dalam membangun dan 

memperkuat kelompok atau organisasi petani 

dan nelayan dalam Pengarus Utamaan 

Gender/PUG. Terakhir ,  meningkatkan 

kemampuan dalam memetakan situasi 

kondisi mikro makro yang saling berhubungan 

sebagai sistem, meningkatkan pemahaman 

tentang peran, fungsi dan tugas pendamping 

atau kader.

Kegiatan ini dilaksanakan pada medio Maret 

2017 lalu di Indramayu, Jawa Barat. Di hadiri 

pelaku pengorganisasian dari berbagai latar 

belakang, yakni petani, nelayan, mahasiswa, 

pekerja sosial dan lainnya yang berasal dari 

Jawa, Sumatera dan Sulawesi, jumlah total 50 

orang. Aktivitas refleksi dan pendidikan  serta 

workshop ini difasilitasi oleh Mardiah kepala 

sekolah pedesaan (SEPEDA) Bina Desa, Tsanil 

Yasfin, John Erryson, Achmad Yakub dan John 

Pluto Sinulingga. Sedangkan narasumber 

tentang globalisasi dipandu oleh Bapak 

Suwarto Adi dari Salatiga, pembina Bina Desa.

Salah satu strategi  pengorganisasian yang 

d i l a k u k a n  o l e h  B i n a  D e s a  a d a l a h 

mempengaruhi dari luar yang diwujudkan 

dalam proses pengorganisasian masyarakat 

marjinal di pedesaan. Proses pendampingan 

a t a u  p e n g o r g a n i s a s i a n  m e r u p a k a n 

s e ra n g k a i a n  ke g i a t a n  m e m f a s i l i t a s i 

kelompok/organisasi petani-nelayan di 

pedesaan. 

Hal ini dilakukan dalam rangka transformasi 

kesadaran untuk meningkatkan kemandirian 

dari segala aspek kehidupan sosial-ekonomi, 

sosial budaya, sosial politik dan lingkungan 

atau  disebut dengan komunitas swabina 

pedesaan. Cara yang ditempuh dengan 

dialogis sesame subjek.  Pendampingan 

sebagai sebuah konsep dan pendekatan telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

setiap kegiatan Bina Desa.

Keberhasilan pengorganisasian sangat 

dipengaruhi oleh sosok pendamping atau 

dalam istilah aslinya disebut Community 

Organizer (CO) dan atau Kader. Komitmen dan 

kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki oleh para kader memiliki peran 

besar dalam proses peningkatan kesadaran 

kritis bagi komunitas (conscientization 

/community empowerment).

Memperteguh Pengorganisasian 

Alur dari rangkaian pendidikan dan workshop 

dimulai dengan refleksi pengorganisasian,  

memotret kondisi dan situasi desa kekinian, 

sekaligus juga melihat fenomena apa saja yang 

sedang terjadi di desa.

Melakukan analisa bersama tentang kondisi 

dan situasi desa-desa yang telah dipotret. 

Hasil analisa ini nantinya akan dikaitkan 

dengan kerja-kerja pengorganisasian yang 

telah dilakukan para kader sampai nanti ada 

perencanaan sementara dar i  refleksi 

pengorganisasian ini. Berikutnya semua 

peserta akan dihadapkan langsung dengan 

kondisi dan situasi yang nyata dengan 

melakukan kunjungan ke komunitas nelayan 

Dadap, Kabupaten Indramayu.

Hari berikutnya kegiatan diawali dengan 

pengayaan materi Globalisasi yang dibawakan 

oleh Bapak Suwarto Adi. Selepas sholat jumat 

dan makan siang,  masuk materi ke-bina desa-

an dan pengorganisasian.

Membuat rencana aksi untuk mendorong 

perlindungan dan pemberdayaan petani dan 

nelayan diperkuat dengan kesadaran peran 

d a n  f u n g s i  k a d e r  d a l a m  m e l a k u k a n 

pengorganisasian komunitas pedesaan. Sesi 

ini diakhir dengan peserta diminta untuk 

membuat perencanaan bersama. Salah satu 

yang penting dari kegiatan ini adalah 

terbentuk jaringan komunikasi antara pelaku 

pengorganisasian. Terakhir dilakukan evaluasi 

dan penutupan kegiatan. (bd 018/bd 030)

Mempersatukan Pelaku 
Pengorganisasian Masyarakat
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Swara Nusa Institute bersama Bina Desa 

mengadakan pendidikan kesadaran gender, 

m a n a j e m e n  ke u a n g a n  ke l u a rg a  d a n 

pemanfaatan perkarangan dengan pertanian 

alami. Pendidikan berlansung selama 3 hari 

d imula i  tanggal  8  –  10  Mei  2017 in i 

dilaksanakan di dusun Turus Kabupaten Kulon 

Progo. Peserta mewakili kelompok wanita tani 

yang berasal dari daerah sekitar dusun Turus, 

yang hadir 30 orang.

Diskusi mengenai kesadaran gender dan 

perempuan dalam organisasi menjadi 

pembuka pendidikan. Pada materi tersebut 

para perempuan tani berdiskusi mengenai 

pentingnya memahami tugas, fungsi dari 

kaum perempuan hingga keadilan gender.

Materi keadilan gender merupakan materi 

yang sangat baru bagi para peserta.  Peserta 

sangat antusias, hal ini terlihat dari banyaknya 

yang menyampaikan pengalaman dan 

pendapatnya.  Materi ini difasiltasi oleh Kepala 

Sekolah Pedesaan (SEPEDA) Mardiah dari Bina 

Desa.

Pada dialog peran perempuan dalam 

organisasi yang di fasilitasi Ida, di temukan 

bahwa dengan organisasi perempuan bisa 

melakukan banyak hal. Forum ini juga 

berdialog bagaimana memajukan organisasi. 

Pemahaman peran perempuan dalam 

organisas i  adalah kunci  membangun 

kesadaran untuk saling bekerjasama dan terus 

mengembangkan diri baik pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan.  Demikian juga 

Peran aktif perempuan dalam musyawarah 

desa, dusun atau RT merupakan bagian 

penting untuk pembangunan desa.

Keuangan Keluarga dan Pertanian Alami

Pada hari kedua para peserta melakukan 

pembahasan kembali materi yang sudah 

d isampaikan pada sebelumnya,  ba ik 

mengenai keadilan gender ataupun organisasi 

perempuan. Peserta mereview dengan 

metode jualan dan menjajakan menunya, 

daftar menunya materi yang disampaikan 

sebelumnya dan  dipandu oleh Iranda 

Yudhatama, yang akrab disapa Yudi.

Selanjutnya dialog mengenai manajemen 

keuangan keluarga disampaikan oleh Bowo. 

Manejemen keuangan keluarga merupakan 

strategi untuk mengelola keuangan agar 

masyarakat mempunyai tabungan di hari tua 

atau simpanan ketika dibutuhkan.

Diskusi dan praktek pembuatan nutrisi 

tanaman, disampaikan oleh Sudiyono, petani 

yang berasal dari Nanggulan, Kulon Progo.  

Peserta pendidikan juga belajar bagaimana 

pemanfaatan lahan sempit untuk tanaman 

obat dan sayuran. Optimalisasi lahan 

pekarangan sebagai lahan produktif pertanian 

terutama bagi budidaya tanaman sayur dan 

tanaman obat-obatan diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga 

dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi dan gizi keluarga serta menghemat 

pengeluaran.

Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan 

produktif pertanian di pedesaan seringkali 

tidak bisa dilepaskan dari peran kaum 

perempuan,  karena pada real i tasnya  

p e r e m p u a n  d i  p e d e s a a n  s e r i n g k a l i 

memainkan peran ganda baik di sektor 

domestik maupun di sektor ekonomi untuk 

keluarganya.#

Perempuan petani belajar bersama mengenai keadilan gender, manajemen keuangan keluarga 

dan pemanfaatan pekarangan dengan pertanian alami (Foto: Bina Desa/Tri Haryono)

Memahami Keadilan Gender 
dan Manajemen Keuangan Keluarga

Oleh: Tri Hariyono

No. 131/XXXVI/201714 No. 131/XXXVI/2017 15

PEREMPUAN
MAHARDIKA

Kesadaran akan keadilan gender sangat penting bagi masyarakat 

baik di desa dan di kota, terlebih ketidak adilan gender sering di alami 

kaum perempuan. 



Swara Nusa Institute bersama Bina Desa 

mengadakan pendidikan kesadaran gender, 

m a n a j e m e n  ke u a n g a n  ke l u a rg a  d a n 

pemanfaatan perkarangan dengan pertanian 

alami. Pendidikan berlansung selama 3 hari 

d imula i  tanggal  8  –  10  Mei  2017 in i 

dilaksanakan di dusun Turus Kabupaten Kulon 

Progo. Peserta mewakili kelompok wanita tani 

yang berasal dari daerah sekitar dusun Turus, 

yang hadir 30 orang.

Diskusi mengenai kesadaran gender dan 

perempuan dalam organisasi menjadi 

pembuka pendidikan. Pada materi tersebut 

para perempuan tani berdiskusi mengenai 

pentingnya memahami tugas, fungsi dari 

kaum perempuan hingga keadilan gender.

Materi keadilan gender merupakan materi 

yang sangat baru bagi para peserta.  Peserta 

sangat antusias, hal ini terlihat dari banyaknya 

yang menyampaikan pengalaman dan 

pendapatnya.  Materi ini difasiltasi oleh Kepala 

Sekolah Pedesaan (SEPEDA) Mardiah dari Bina 

Desa.

Pada dialog peran perempuan dalam 

organisasi yang di fasilitasi Ida, di temukan 

bahwa dengan organisasi perempuan bisa 

melakukan banyak hal. Forum ini juga 

berdialog bagaimana memajukan organisasi. 

Pemahaman peran perempuan dalam 

organisas i  adalah kunci  membangun 

kesadaran untuk saling bekerjasama dan terus 

mengembangkan diri baik pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan.  Demikian juga 

Peran aktif perempuan dalam musyawarah 

desa, dusun atau RT merupakan bagian 

penting untuk pembangunan desa.

Keuangan Keluarga dan Pertanian Alami

Pada hari kedua para peserta melakukan 

pembahasan kembali materi yang sudah 

d isampaikan pada sebelumnya,  ba ik 

mengenai keadilan gender ataupun organisasi 

perempuan. Peserta mereview dengan 

metode jualan dan menjajakan menunya, 

daftar menunya materi yang disampaikan 

sebelumnya dan  dipandu oleh Iranda 

Yudhatama, yang akrab disapa Yudi.

Selanjutnya dialog mengenai manajemen 

keuangan keluarga disampaikan oleh Bowo. 

Manejemen keuangan keluarga merupakan 

strategi untuk mengelola keuangan agar 

masyarakat mempunyai tabungan di hari tua 

atau simpanan ketika dibutuhkan.
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pemanfaatan lahan sempit untuk tanaman 

obat dan sayuran. Optimalisasi lahan 

pekarangan sebagai lahan produktif pertanian 

terutama bagi budidaya tanaman sayur dan 

tanaman obat-obatan diharapkan dapat 
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dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan 
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Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan 

produktif pertanian di pedesaan seringkali 
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perempuan,  karena pada real i tasnya  

p e r e m p u a n  d i  p e d e s a a n  s e r i n g k a l i 

memainkan peran ganda baik di sektor 

domestik maupun di sektor ekonomi untuk 

keluarganya.#

Perempuan petani belajar bersama mengenai keadilan gender, manajemen keuangan keluarga 

dan pemanfaatan pekarangan dengan pertanian alami (Foto: Bina Desa/Tri Haryono)
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Hari Kartini seharusnya merupakan hari yang 

indah untuk seluruh perempuan di Indonesia. 

Tanggal 21 April adalah pengingat bahwa 

hakikatnya manusia itu setara, apapun jenis 

gendernya. Namun perempuan dari berbagai 

latar belakang kultur di dunia, termasuk di 

Indonesia, masih mengalami penindasan 

akibat konstruksi sosial yang mengutamakan 

kekuatan, sesuatu yang seolah lekat pada satu 

gender saja, sebagai karakter yang paling 

diapresiasi.

S e i r i n g  w a k t u  d a n  b e r b a g a i  u p a y a 

penyadaran, pengakuan terhadap harkat dan 

martabat perempuan semakin bertambah. 

Hal ini terutama terlihat di wilayah perkotaan 

di mana perempuan mampu mengambil 

pilihan-pilihannya sendiri. Perempuan kini 

memiliki ruang dan kesempatan yang sama 

untuk berkarya dan mengaktualisasikan diri. 

Atau setidaknya begitulah yang terlihat di 

permukaan. Tapi apa betul realitanya 

demikian?

Jika kita menoleh sedikit untuk melihat 

keadaan di desa, maka kita akan mendapati 

b a h w a  ke s e m p a t a n  d a n  a k s e s  b a g i 

perempuan masih jauh dari angan-angan, baik 

karena terbentur dari segi kultur maupun 

hukum. Perempuan desa, yang banyak 

berkecimpung dalam dunia agraria, masih 

tidak punya akses penguasaan terhadap alat 

produksi dan minim penghargaan kendati 

memiliki peran besar. Dwi Astuti Direktur 

Eksekutif Bina Desa mengungkapkan bahwa 

perempuan petani Indonesia beraktivitas 

selama 16 jam per hari dan berkontribusi 

sebanyak 43% dalam ekonomi namun 

perempuan hanya memiliki aset 1% dalam 

pertanian.

Minimnya pengakuan terhadap peran 

perempuan juga tercermin pada kesenjangan 

upah antara petani pekerja laki-laki dan 

perempuan. 

Menurut data Serikat Petani Indonesia (SPI) 

tahun 2013, perempuan petani di Kabupaten 

Pati, Jawa Tengah, misalnya, diupahi sebesar 

Rp15.000-20.000 per hari, sementara laki-laki 

sebesar Rp25.000-30.000 per hari. Demikian 

pula  upah perempuan d i  Kabupaten 

Sukabumi, Jawa Barat, sebesar Rp 35.000 per 

hari, sementara laki-laki sebesar Rp45.000 per 

hari. Upah perempuan lebih kecil karena 

tenaganya dianggap tak sebesar laki-laki. 

Perempuan petani juga lebih mudah ditekan 

sehingga setuju saja diupahi lebih rendah 

padahal 65% pekerja pertanian adalah 

perempuan. Perempuan kini kian menjadi 

sekadar pekerja murah dalam sektor 

pertanian.

Kultur yang masih menganggap bahwa lelaki 

lebih memiliki kredibil itas pun seolah 

divalidasi dengan UU Perkawinan tahun 1974 

yang menyatakan bahwa kepala keluarga 

adalah suami. Hal tersebut berimbas kepada 

pemberian peran penting seperti perwalian 

dan pengambilan keputusan semata-mata 

kepada kaum adam, membuat peran 

perempuan seolah tidak signifikan juga 

membuat perempuan terkesan sebagai objek 

yang dapat diatur.

Persoa lan  la in  yang  kerap  menimpa 

perempuan desa yakni rendahnya pendidikan 

perempuan dan pernikahan dini yang terkait 

erat satu sama lain. Minat orang tua untuk 

menyekolahkan anak perempuannya hingga 

jenjang yang tinggi masih minim karena masih 

beranggapan bahwa tugas  perempuan 

nantinya toh hanya mengurus dapur atau 

b e k e r j a  s e b a g a i  p e t a n i  y a n g  t i d a k 

membutuhkan ijazah.

Pandangan seperti ini membuat para orang 

tua di desa menikahkan anak perempuannya 

tak lama setelah menyelesaikan sekolah dasar 

agar tak malu memiliki perawan menganggur, 

apalagi perawan tua. Anak perempuan pun 

dinikahkan walaupun belum cukup umur 

sesuai UU Pernikahan, yakni 16 tahun, hingga 

harus memalsukan data kependudukan atau 

bahkan nikah siri. Data Riset Kesehatan Dasar 

2010 menunjukkan, angka pernikahan usia 

dini (19 tahun ke bawah) sebanyak 46,7%. 

Bahkan, perkawinan di kelompok umur 10-14 

tahun hampir 5%.

Akibatnya, banyak pasangan usia dini yang 

terlihat sudah memiliki anak. Ini berbahaya 

t idak hanya karena organ reproduksi 

perempuan belum siap untuk memiliki anak 

sehingga kehamilannya berisiko tinggi dan 

memicu potensi kematian ibu, namun juga 

karena pasangan muda cenderung minim 

p e n g e t a h u a n  m e n g e n a i  k e s e h a t a n 

reproduktif dan penataan keluarga.

Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana 

membina keluarga yang baik berpotensi 

mengulangi siklus pernikahan dini tersebut 

terutama apabila mereka berpendidikan 

rendah tanpa dibarengi kesadaran untuk 

menjadi lebih baik. Dari pernikahan dini 

tersebut, berdasarkan pengamatan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional dari data di Kantor Urusan Agama, 

jumlah perceraian mencapai 50%.

Dari perceraian tersebut, banyak keluarga 

terpisah dan muncullah keluarga dengan 

kepala keluarga perempuan. Walaupun 

demikian, perempuan juga masih sering tidak 

diakui sebagai kepala keluarga sehingga 

terdiskriminasi dalam kehidupan sosial-

politiknya sehingga keluarga yang dikepalai 

perempuan tidak sejahtera.

Marjinalisasi perempuan secara sistemik pun 

berbuah pahit: Survey Sistim Pemantauan 

Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) 

yang dilaksanakan Sekretariat Nasional PEKKA 

di 111 desa, 17 propinsi wilayah kerja PEKKA 

menunjukkan bahwa rata-rata perempuan 

kepala keluarga berpenghasilan hanya 

Rp10.000 per hari. Maka tak heran apabila 49 

% keluarga di kesejahteraan terendah adalah 

keluarga yang dikepalai perempuan padahal 

menurut data BPS tahun 2014, keluarga yang 

dikepalai perempuan hanya 14,84% dari total 

jumlah keluarga di Indonesia. Angka ini pun 

mengalami kenaikan secara konsisten rata-

rata sebesar 0,1% per tahun.

Pembangunan perdesaan dalam konteks 

p e m b e r d a y a a n  m a s y a r a k a t  u n t u k 

membangun kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk 

dan terciptanya masyarakat yang madani. Hal 

t e r s e b u t  d a p a t  d i w u j u d k a n  d e n g a n 

m e n g o p t i m a l k a n  s u m b e r  d a y a  l o k a l 

pedesaan, termasuk sumber daya manusia 

dengan tidak memandang berbeda antara 

gender.# 

Perempuan Pedesaan 
Masih Termarjinalkan
Oleh: Yuliniar Lutfaida
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Hari Kartini seharusnya merupakan hari yang 

indah untuk seluruh perempuan di Indonesia. 

Tanggal 21 April adalah pengingat bahwa 

hakikatnya manusia itu setara, apapun jenis 

gendernya. Namun perempuan dari berbagai 

latar belakang kultur di dunia, termasuk di 

Indonesia, masih mengalami penindasan 

akibat konstruksi sosial yang mengutamakan 

kekuatan, sesuatu yang seolah lekat pada satu 

gender saja, sebagai karakter yang paling 

diapresiasi.

S e i r i n g  w a k t u  d a n  b e r b a g a i  u p a y a 

penyadaran, pengakuan terhadap harkat dan 

martabat perempuan semakin bertambah. 

Hal ini terutama terlihat di wilayah perkotaan 

di mana perempuan mampu mengambil 

pilihan-pilihannya sendiri. Perempuan kini 

memiliki ruang dan kesempatan yang sama 

untuk berkarya dan mengaktualisasikan diri. 

Atau setidaknya begitulah yang terlihat di 

permukaan. Tapi apa betul realitanya 

demikian?

Jika kita menoleh sedikit untuk melihat 

keadaan di desa, maka kita akan mendapati 

b a h w a  ke s e m p a t a n  d a n  a k s e s  b a g i 

perempuan masih jauh dari angan-angan, baik 

karena terbentur dari segi kultur maupun 

hukum. Perempuan desa, yang banyak 

berkecimpung dalam dunia agraria, masih 

tidak punya akses penguasaan terhadap alat 

produksi dan minim penghargaan kendati 

memiliki peran besar. Dwi Astuti Direktur 

Eksekutif Bina Desa mengungkapkan bahwa 

perempuan petani Indonesia beraktivitas 

selama 16 jam per hari dan berkontribusi 

sebanyak 43% dalam ekonomi namun 

perempuan hanya memiliki aset 1% dalam 

pertanian.

Minimnya pengakuan terhadap peran 

perempuan juga tercermin pada kesenjangan 

upah antara petani pekerja laki-laki dan 

perempuan. 

Menurut data Serikat Petani Indonesia (SPI) 

tahun 2013, perempuan petani di Kabupaten 

Pati, Jawa Tengah, misalnya, diupahi sebesar 

Rp15.000-20.000 per hari, sementara laki-laki 

sebesar Rp25.000-30.000 per hari. Demikian 

pula  upah perempuan d i  Kabupaten 

Sukabumi, Jawa Barat, sebesar Rp 35.000 per 

hari, sementara laki-laki sebesar Rp45.000 per 

hari. Upah perempuan lebih kecil karena 

tenaganya dianggap tak sebesar laki-laki. 

Perempuan petani juga lebih mudah ditekan 

sehingga setuju saja diupahi lebih rendah 

padahal 65% pekerja pertanian adalah 

perempuan. Perempuan kini kian menjadi 

sekadar pekerja murah dalam sektor 

pertanian.

Kultur yang masih menganggap bahwa lelaki 

lebih memiliki kredibil itas pun seolah 

divalidasi dengan UU Perkawinan tahun 1974 

yang menyatakan bahwa kepala keluarga 

adalah suami. Hal tersebut berimbas kepada 

pemberian peran penting seperti perwalian 

dan pengambilan keputusan semata-mata 

kepada kaum adam, membuat peran 

perempuan seolah tidak signifikan juga 

membuat perempuan terkesan sebagai objek 

yang dapat diatur.

Persoa lan  la in  yang  kerap  menimpa 

perempuan desa yakni rendahnya pendidikan 

perempuan dan pernikahan dini yang terkait 

erat satu sama lain. Minat orang tua untuk 

menyekolahkan anak perempuannya hingga 

jenjang yang tinggi masih minim karena masih 

beranggapan bahwa tugas  perempuan 

nantinya toh hanya mengurus dapur atau 

b e k e r j a  s e b a g a i  p e t a n i  y a n g  t i d a k 

membutuhkan ijazah.

Pandangan seperti ini membuat para orang 

tua di desa menikahkan anak perempuannya 

tak lama setelah menyelesaikan sekolah dasar 

agar tak malu memiliki perawan menganggur, 

apalagi perawan tua. Anak perempuan pun 

dinikahkan walaupun belum cukup umur 

sesuai UU Pernikahan, yakni 16 tahun, hingga 

harus memalsukan data kependudukan atau 

bahkan nikah siri. Data Riset Kesehatan Dasar 

2010 menunjukkan, angka pernikahan usia 

dini (19 tahun ke bawah) sebanyak 46,7%. 

Bahkan, perkawinan di kelompok umur 10-14 

tahun hampir 5%.

Akibatnya, banyak pasangan usia dini yang 

terlihat sudah memiliki anak. Ini berbahaya 

t idak hanya karena organ reproduksi 

perempuan belum siap untuk memiliki anak 

sehingga kehamilannya berisiko tinggi dan 

memicu potensi kematian ibu, namun juga 

karena pasangan muda cenderung minim 

p e n g e t a h u a n  m e n g e n a i  k e s e h a t a n 

reproduktif dan penataan keluarga.

Kurangnya pemahaman mengenai bagaimana 

membina keluarga yang baik berpotensi 

mengulangi siklus pernikahan dini tersebut 

terutama apabila mereka berpendidikan 

rendah tanpa dibarengi kesadaran untuk 

menjadi lebih baik. Dari pernikahan dini 

tersebut, berdasarkan pengamatan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional dari data di Kantor Urusan Agama, 

jumlah perceraian mencapai 50%.

Dari perceraian tersebut, banyak keluarga 

terpisah dan muncullah keluarga dengan 

kepala keluarga perempuan. Walaupun 

demikian, perempuan juga masih sering tidak 

diakui sebagai kepala keluarga sehingga 

terdiskriminasi dalam kehidupan sosial-

politiknya sehingga keluarga yang dikepalai 

perempuan tidak sejahtera.

Marjinalisasi perempuan secara sistemik pun 

berbuah pahit: Survey Sistim Pemantauan 

Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) 

yang dilaksanakan Sekretariat Nasional PEKKA 

di 111 desa, 17 propinsi wilayah kerja PEKKA 

menunjukkan bahwa rata-rata perempuan 

kepala keluarga berpenghasilan hanya 

Rp10.000 per hari. Maka tak heran apabila 49 

% keluarga di kesejahteraan terendah adalah 

keluarga yang dikepalai perempuan padahal 

menurut data BPS tahun 2014, keluarga yang 

dikepalai perempuan hanya 14,84% dari total 

jumlah keluarga di Indonesia. Angka ini pun 

mengalami kenaikan secara konsisten rata-

rata sebesar 0,1% per tahun.

Pembangunan perdesaan dalam konteks 

p e m b e r d a y a a n  m a s y a r a k a t  u n t u k 

membangun kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk 

dan terciptanya masyarakat yang madani. Hal 

t e r s e b u t  d a p a t  d i w u j u d k a n  d e n g a n 

m e n g o p t i m a l k a n  s u m b e r  d a y a  l o k a l 

pedesaan, termasuk sumber daya manusia 
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Reforma  Agraria Presiden Jokowi 
Harus Dis ambut Dengan Organisasi 
Tani yang Kuat

Oleh: Mardiah Basuni

Serikat Petani Ungkalan (SPU) merupakan 

anggota SEKTI, yang selama ini mengupayakan 

mendapatkan legalitas atas tanah yang 

dikelola juga mengembangkan pertanian 

alami untuk budidaya pertaniannya.  

SPU sendiri berada di Dusun Ungkalan, 

Kecamatan Ambulu, Jember Jawa Timur.  

Selama beberapa tahun terakhir ini petani di 

Ungkalan terus berupaya memperkuat 

organisasi untuk menyambut program 

Reforma Agraria Presiden Jokowi.

Selain sebagai wadah untuk membangun 

kekuatan, sebuah organisasi merupakan alat 

untuk mencapai tujuan dari orang-orang  yang 

bergabung didalamnya.  Organisasi juga 

berfungsi sebagai tempat untuk belajar 

memahami kondisi sosial tertentu, cara 

meningkatkan ketrampilan, atau memahami 

nilai-nilai kemanusian.  

Untuk itu menjadi penting bagi penggerak 

organisasi  memiliki kemampuan mengelola 

organisasi sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

berlaku. Menyusun visi dan misi, menetapkan 

strategi dan menentukan kegiatan, mengenal 

prinsip dan menentukan aturan untuk 

mencapai tujuan bersama.

Untuk itu SPU mengadakan pendidikan 

paralegal  bagi  kader organisasi  yang 

diharapkan akan memberi pengalaman dan 

ketrampilan bagi kader-kader  petani dan 

pada akhirnya mampu mendorong adanya 

perubahan bagi  organisasinya secara 

bertahap. Dengan di Fasilitasi oleh Yani dari 

Serikat Petani Pasundan (SPP), Yamini 

(pengacara muda), Mardiah (kepala Sekolah 

Pedesaan/SEPEDA Bina Desa) dan Ahmad 

Sofyan  (petan i  dan  usahawan desa ) 

memperlancar musyawarah yang dilakukan 

petani di Ungkalan.

Yamini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

ini adalah menambah pengetahuan kader 

terkait reforma agraria, analisis sosial dan 

ketrampilan dalam mengelola organisasi. 

“Terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu 

melakukan advokasi memperjuangkan hak 

atas tanah,”  tambah Yamini.

Perkuat Organisasi Tani

Perjuangan dalam kasus tanah membutuhkan 

stamina yang kuat bagi kader-kadernya 

karena tidak hanya membutuhkan waktu  

yang cukup lama namun juga membutuhkan 

b i a y a  y a n g  t i d a k  s e d i k i t  s e k a l i g u s 

m e m b u t u h k a n  k a d e r  y a n g  k u a t 

pemahamannya mengenai aturan hukum 

yang mendukung perjuangan ini. Pendidikan 

di kelompok basis adalah salah satu strategi 

yang dirancang untuk menyiapkan kader 
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Reforma  Agraria Presiden Jokowi 
Harus Dis ambut Dengan Organisasi 
Tani yang Kuat

Oleh: Mardiah Basuni

Serikat Petani Ungkalan (SPU) merupakan 

anggota SEKTI, yang selama ini mengupayakan 

mendapatkan legalitas atas tanah yang 

dikelola juga mengembangkan pertanian 

alami untuk budidaya pertaniannya.  

SPU sendiri berada di Dusun Ungkalan, 

Kecamatan Ambulu, Jember Jawa Timur.  

Selama beberapa tahun terakhir ini petani di 

Ungkalan terus berupaya memperkuat 

organisasi untuk menyambut program 

Reforma Agraria Presiden Jokowi.
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petani memahami persoalan sekaligus 

potensi pemecahannya.

Menurut Ahmad Sofyan, penguatan 

organisasi untuk memecahkan persoalan 

implementasi reforma agraria. Sumber 

daya insani yang mumpuni, pengkaderan 

pola hubungan antara laki-laki dan 

perempuan yang berkeadilan. 

“Strategi yang di siapkan oleh SPU dalam 

menghadapi Perhutani agar lahan yang 

telah dikuasai dan kelola masyrakat 

menjadi Tanah Objek Reforma Agraria” 

Tegas Sofyan. Senada dengan Sofyan, 

Ya m i n i  j u g a  d a l a m  f a s i l i t a s i n y a 

mengungkap pentingnya kemampuan 

paralegal bagi petani untuk membela 

dirinya sendiri dan organisasinya.

Pendidikan dan kondolidasi ini dihadiri 

kurang lebih 75 orang saat sessi malam 

hari. Namun untuk sessi pagi saapai sore 

dihadiri antara 15-20 orang, karena 

aktivitas pertanian dan lainnya yang tak 

bisa ditinggalkan. 

Yani menjelaskan proses pendidikan 

dengan berdiskusi tentang kekuatan dan 

kelemahan organisasi khususnya dalam 

hubungan komunikasi/koordinasi antar 

pengurus. “Memang dari hasil diskusi 

pengurus dan anggota saling mengakui 

masih banyak kelemahan, namun juga 

kemajuan yang telah dicapai” Ujar Yani.

M e n u t u p  a c a r a  p e n d i d i k a n  i n i , 

diramaikan dengan tari Jaran kepang atau 

Jathilan oleh anak-anak muda Ungkalan. 

Seperti diketahui Jathilan merupakan 

salah satu tarian yang tua di Jawa. Tarian 

ini memberi pesan tentang keberanian 

pantang mundur prajurit dimedan laga 

dalam memenangkan perjuangan. 

Penari  menggunakan kuda t iruan 

biasanya dibuat dari kulit atau anyaman 

bambuyang disebut dengan kuda 

kepang, diiringi alat musik  ketipung, 

bonang dan slompret. #

Buruh dan  Reforma Agraria

Oleh: Iwan Nurdin
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1 Mei seluruh dunia merayakan hari buruh 

internasional .  Hari  ini ,  sepert i  tahun 

tahun–nan lalu, kalangan Gerakan Reforma 

Agaria turut serta bersama kaum buruh 

menuju Istana Negara. Dahulu peringatan hari 

buruh adalah terlarang. 

Hari ini, hari kaum buruh internasional seperti 

di negara-negara lain di seluruh dunia, oleh 

pemerintah dijadikan hari libur. Tapi nasib 

buruh tetap sama: menderita dan papa.

Dalam aksi buruh di Indonesia. Reforma 

Agraria telah menjadi tuntutan kaum buruh. 

Kita bangga dan berterimakasih dengan hal ini 

kepada pemimpin gerakan buruh.

Apakah hubungan antara Reforma Agraria 

dengan tuntutan kaum buruh?  

Tidak dijalankan reforma agraria adalah salah 

satu akar penyebab rendahnya daya tawar 

kaum buruh dalam hal kebebasan berserikat 

dan upah layak. Selama ini, tenaga produktif 

pedesaan terlempar (eklusi) dari desa, tanah 

mereka dirampas, tanah pertanian menyusut 

dan menjadi petani tidak menguntungkan, 

karena tidak dijalankannya reforma agraria.

Mereka bermigrasi ke kota hingga ke luar 

negeri. Karena banyaknya suplai calon 

pekerja, dan rendahnya lowongan kerja, setiap 

saat pemodal dengan mudah bilang “Saya 

hanya bisa menggaji anda segini dengan 

sistem kerja kontrak, jangan ikut organisasi 

buruh. Ingat, saya tidak maksa anda bekerja, 

jika tidak suka silahkan angkat kaki. Banyak 

orang yang masih mau kerja”.

Petani yang menghasilkan pangan juga telah 

didesain sebagai pensubsidi pangan murah.  

Syarat bagi upah murah dapat dijalankan 

adalah politik pangan murah. Syarat bagi 

banyaknya suplly tenaga kerja dari desa 

adalah pertanian tidak menguntungkan 

(harga panen dibel i  murah) sehingga 

cadangan tentara tenaga kerja terus menerus 

melimpah. Bahkan, ketika harga mahal sedikit, 

keran impor dibuka lebar.

Demikianlah lingkaran ini berputar terus. 

Kapitalisme di negara-negara semacam 

Indonesia berjaya di atas upah buruh murah, 

perampasan tanah, dan pemiskinan buruh 

dan tani.

Nasib Buruh Kebun

Perkebunan adalah industri pertama yang 

masuk ke Indonesia sejak disahkannya 

A g ra r i s c h  We t  1 8 7 0 .  P e r ke b u n a n  i n i 

mendapatkan tenaga kerja secara kontrak 

dengan masyarakat desa. Bahkan untuk 

mendisiplinkan buruh kontrak ini pengusaha 

boleh memberikan hukuman sendiri kepada 

buruh kebun seperti hukum cambuk, penjara 

dll (Poenale Sanctie). 

Kuli kontrak ini direkrut oleh perusahaan jasa 

pengerah tenaga kerja, dikirim ke perusahaan 

perkebunan di Sumatera Timur, Suriname 

hingga Kepulauan Pasifik. Akibat kerja paksa 

perkebunan ini,  kaum buruh kebun ini tidak 

bisa kembali ke daerah asal mereka hingga 

sekarang.

Bagaima kondisi buruh perkebunan saat 

ini?

Sebenarnya tidak jauh berbeda. Buruh kebun 

sebagian besar adalah Buruh Harian Lepas. 

Tak ada perlindungan dan jaminan sosial bagi 

mereka. Sistem pengupahan di perkebunan 

menggunakan skema borongan dan kejar 

target, yang telah “memaksa” buruh untuk 

bekerja untuk memenuhi target, jika tidak 

m e m e n u h i  t a r g e t  p e r u s a h a a n  b i s a 

menghukum buruh karena gagal memenuhi 

target  seperti pengurangan upah atau bonus 

tahunan, kehilangan jatah cuti bahkan bagi 

buruh harian lepas ini sangat rentan utuk 

kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, untuk memenuhi target tersebut, 

buruh terpaksa mengajak anaknya untuk ikut 

bekerja, secara tidak langsung perusahaan 

juga mempekerjakan anak di bawah umur. 

Situasi ini berlaku umum di perkebunan. 

Termasuk d i  perkebunan sawit  yang 

mengklaim sebagai penghasil devisa utama di 

tanah air.

Kaum buruh kebun juga rentan diadu domba 

dengan masyarakat sekitar yang sedang 

berkonflik dengan perkebunan karena 

perampasan lahan. Konflik buruh perkebunan 

dan masyarakat sekitar adalah contoh lain 

betapa pentingnya reforma agraria di sektor 

perkebunan. Sebuah jalan agar perkebunan 

dimiliki masyarakat (utamanya buruh kebun 

dan masyarakat sekitar) dalam wadah 

koperasi prouksi.

S e l a m a t  h a r i  b u r u h .  P a n j a n g  u m u r 

perlawanan dan perjuangan.

Penulis adalah Ketua Dewan Nasional (DN) 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

“Dalam aksi buruh di 

Indonesia. Reforma Agraria 

telah menjadi tuntutan 

kaum buruh.”
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Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 

upaya mengimplementasikan salah satu 

program prioritas dalam Nawa Cita adalah 

Reforma Agraria dengan mendistribusikan 

tanah seluas 9 juta hektar kepada petani dan 

masyarakat tak bertanah. Reforma Agraria 

ditujukan untuk mengatasi ketimpangan 

penguasaan tanah, konflik dan kesenjangan 

ekonomi yang masih terjadi sampai saat ini. 

Salah satu subyek dan obyek reforma agraria 

yang penting untuk disoroti adalah dikawasan 

perkebunan.

Itulah salah satu pokok pandangan  dari 

inisiator Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat 

Indonesia, yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa 

Sawit (SPKS), Serikat Petani Indonesia (SPI), 

Aliansi Petani Indonesia (API), Sawit Wacth, 

Indonesian Human Rights Committee for Social 

Justice (IHCS), Bina Desa dan Farmer Initiative for 

Ecological Livelyhood and Democratie (FIELD). 

Konferensi Nasional tersebut di helat 26-27 

April 2017, bertempat digedung YTKI Jakarta.

Konferensi Perkebunan dihadiri para petani 

pekebun Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, 

Karet, Cengkeh, pinang, Rempah-rempah 

lainnya dan petani tanaman pangan dari 

seluruh penjuru Tanah Air. Sebagai upaya 

mendorong reforma agraria perkebunan dan 

pembelaan hak-hak petani dengan konferensi 

menyusun peta jalan penguatan perkebunan 

rakyat.

Hasil Deklarasi Konferensi menyebutkan 

bahwa syarat pelaksanaan Reforma Agraria 

yaitu pertama, landreform melalui redistribusi 

tanah kepada petani kecil dan masyarakat tak 

bertanah; kedua, perubahan hubungan 

agraria yang bukan eksploitasi manusia atas 

manusia dan lingkungan; ketiga, pembaruan 

hukum agraria kolonial dan feodal menjadi 

hukum agraria nasional yang berkeadilan 

sosial.

Untuk menciptakan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, diperlukan keadilan 

agraria melalui jalan reforma agraria. Reforma 

agraria tidaklah cukup obyek tanahnya hanya 

bersumber dari tanah negara bekas tanah 

terlantar dan tanah negara bekas HGU. 

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial 

di perkebunan terjadi akibat ekspansi 

penguasaan, pemilikan dan penggunaan 

t a n a h  p e r ke b u n a n  o l e h  p e r u s a h a a n 

perkebunan. Oleh karenanya diperlukan batas 

maksmimum dan batas minimum pemiilikan 

dan penguasaan tanah. Artinya tanah obyek 

reforma agraria juga haruslah bersumber dari 

tanah-tanah perusahaan perkebunan yang 

melebihi batas maksimum, dan kewajiban 

Perusahaan Perkebunan untuk membangun 

kebun rakyat haruslah di atas 20 % dari total 

arealnya.

Dalam hal hubungan-hubungan produksi 

agraria perkebunan, pola kerjasama atau pola 

kemitraan ba ik  da lam ha l  budidaya , 

pengolahan dan pemasaran harusnya benar-

benar merupakan usaha bersama dengan 

asas kekeluargaan, perlindungan terhadap 

golongan ekonomi lemah, serta perlindungan 

dan pemenuhan hak-hak petani pekebun dan 

buruh perkebunan. Untuk itulah diperlukan 

kehadiran negara untuk memastikan pola 

kerjasama atau kemitraan serta hubungan 

kerja yang terjadi di perkebunan yang 

memang tidak menimbulkan pemerasan, 

penghisapan, pencurian tanah, nilai lebih dan 

kerja lebih dari petani pekebun dan buruh 

perkebunan. 

Sementara itu ketimpangan ekonomi antara 

perusahaan perkebunan dengan petani 

perkebunan rakyat. Data BPS tentang Nilai 

Tukar Petani (NTP) sub-sektor Perkebunan 

Rakyat menunjukkan trend penurunan sejak 

bulan Januari hingga Maret 2017. NTP pada 

bulan tersebut masing-masing sebesar 98.75, 

98.72 dan 98.35.

Penurunan harga referensi pada komoditas 

perkebunan tidak lepas dari pengaruh harga 

i n t e r n a s i o n a l ,  p e m e r i n t a h  m a s i h 

mengandalkan komoditas tersebut untuk 

mendulang devisa. Pada sisi lain, model dan 

aktor  va lue  cha in  komodi tas  ekspor 

perkebunan dengan Pabrik Kelapa Sawit 

sebaga i  s impul  terakhir  meny isakan 

pertanyaan berapa  distribusi margin 

keuntungan  di tingkat petani perkebunan 

rakyat terkait dengan rendahnya NTP, berarti 

rendahnya daya beli dan kesejahteraan 

mereka.

Jika ambisi untuk ekspansi perkebunan masih 

tinggi dengan tidak melihat ketimpangan 

sosial yang terjadi di subsektor perkebunan, 

maka persoalan ketimpangan penguasaan 

tanah dan konflik agraria masih terus akan 

berlangsung. Oleh karena Reforma Agraria 

yang sudah dijanjikan Jokowi-JK  dengan 

mendistribusikan tanah kepada petani seluas 

9 juta hektar menjadi salah satu solusi, baik 

pada sisi on farm dan off farm, termasuk 

diantaranya koperasi sebagai lembaga 

ekonomi petani dan Pabrik Kelapa Sawit milik 

Petani.

Menjadi kenyataan sejarah, perkebunan tidak 

bisa lagi mewarisi  perkebunan model 

Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan 

Pemerintahan Orde Baru menempatkan 

perusahaan sebagai pelaku utama. Sudah 

saatnya perkebunan rakyat diperkuat, 

sehingga perusahaan perkebunan tidak harus 

bekerja dari budidaya hingga pengolahan. 

Petani bisa mengerjakan seluruh aspek 

budidaya, lembaga ekonomi petani pekebun 

juga bisa mengerjakan industri ringan 

pengolahan produk perkebunan. Pembagian 

kerja baru di perkebunan akan menciptakan 

pola baru kemitraan usaha perkebunan.

Dalam hal pembaruan hukum perkebunan, 

sudah seharusnya mengacu kepada putusan 

Mahkamah Konst i tus i  dalam perkara 

pengujian Undang-Undang No 39 Tahun 2014 

tentang Perkebunan. Di mana di dalam 

putusan tersebut disebutkan, pertama, petani 

kecil tidak perlu izin Pemerintah untuk 

mencari, mengembangkan dan mengedarkan 

b e n i h  u n t u k  k o m u n i t a s n y a ;  k e d u a , 

Perusahaan Perkebunan selain memiliki Izin 

Usaha Perkebunan juga harus mendapatkan 

Hak atas Tanah; ketiga, kesatuan masyarakat 

hukum adat yang mengerjakan tanah 

ulayatnya tidak bisa dikategorikan setiap 

orang tidak sah melakukan perbuatan di lahan 

perkebunan;  keempat ,  a l ternat i f  pola 

kemitraan tetap terbuka dan  dokumen 

kesepakatan dan aturan kemitraan usaha 

perkebunan harus jelas.

Petani berharap terciptanya perkebunan yang 

lestari ramah terhadap ekologi dan tidak 

melanggar hak-hak petani pekebun, buruh 

perkebunan dan masyarakat desa di sekitar 

perkebunan, tetapi juga akan menciptakan 

keadilan sosial karena berbasis kepada petani 

pekebun baik secara budidaya, pengolahan 

dan pemasaran. (bd018)
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Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 

upaya mengimplementasikan salah satu 

program prioritas dalam Nawa Cita adalah 
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tanah seluas 9 juta hektar kepada petani dan 

masyarakat tak bertanah. Reforma Agraria 

ditujukan untuk mengatasi ketimpangan 

penguasaan tanah, konflik dan kesenjangan 

ekonomi yang masih terjadi sampai saat ini. 
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yang penting untuk disoroti adalah dikawasan 

perkebunan.
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inisiator Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat 

Indonesia, yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa 

Sawit (SPKS), Serikat Petani Indonesia (SPI), 

Aliansi Petani Indonesia (API), Sawit Wacth, 
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Justice (IHCS), Bina Desa dan Farmer Initiative for 
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rakyat.
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bertanah; kedua, perubahan hubungan 
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hukum agraria kolonial dan feodal menjadi 
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seluruh rakyat Indonesia, diperlukan keadilan 
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benar merupakan usaha bersama dengan 

asas kekeluargaan, perlindungan terhadap 
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perkebunan. 
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perusahaan perkebunan dengan petani 
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bulan Januari hingga Maret 2017. NTP pada 
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mengandalkan komoditas tersebut untuk 

mendulang devisa. Pada sisi lain, model dan 
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mendistribusikan tanah kepada petani seluas 

9 juta hektar menjadi salah satu solusi, baik 

pada sisi on farm dan off farm, termasuk 

diantaranya koperasi sebagai lembaga 

ekonomi petani dan Pabrik Kelapa Sawit milik 

Petani.

Menjadi kenyataan sejarah, perkebunan tidak 

bisa lagi mewarisi  perkebunan model 

Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan 

Pemerintahan Orde Baru menempatkan 

perusahaan sebagai pelaku utama. Sudah 
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Lemahnya tata Kelola Perkebunan Sawit menyebabkan banyak 

konflik agraria, selain itu juga berpotensi praktek tindak pidana 

Korupsi (Foto: Bina Desa)

Komoditas kelapa sawit adalah salah satu 

komoditas strategis dalam perekonomian 

Indonesia. Sayangnya, pengelolaannya masih 

banyak menimbulkan masalah. Lemahnya 

mekanisme perizinan, pengawasan, dan 

pengendalian membuat sektor ini rawan 

korupsi. 

Korupsi dalam proses perizinan perkebunan 

kelapa sawit sering melibatkan kepala daerah. 

Seperti yang sudah ditangani oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) , yakni Bupati 

Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli 

Zainal.

Dalam release KPK yang diterima oleh redaksi, 

kajian pada tahun 2016, KPK menemukan 

hingga saat ini belum ada desain tata kelola 

usaha perkebunan dan industri kelapa sawit 

yang terintegrasi dari hulu ke hilir. 

K o n d i s i  i n i  t a k  m e m e n u h i  p r i n s i p 

keberlanjutan pembangunan. Sehingga, 

rawan terhadap persoalan tata kelola yang 

berpotensi adanya praktek tindak pidana 

korupsi.

Dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam 

perizinan perkebunan kelapa sawit belum 

akuntabel untuk memastikan kepatuhan 

pelaku usaha.  Hal ini ditandai dengan tidak 

adanya mekanisme perencanaan perizinan 

berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam 

skema satu peta juga belum tersedia. 

Selain itu, kementerian dan lembaga terkait 

belum berkoordinasi dalam penerbitan 

perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang 

tindih izin seluas 4,69 juta hektare.

Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa 

sawit belum efektif karena sistem verifikasi 

belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa 

sawit, habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, 

subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup 

usaha perkembunan mendapatkan 81,7 

persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya.

Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi 

untuk penanaman kembali, peningkatan 

sumber daya manusia, peningkatan sarana 

dan prasarana, promosi dan advokasi, dan 

riset. Tak hanya itu, pungutan pajak sektor 

kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak.

Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor 

ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan 

sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 

mi l iar .  T ingkat  kepatuhan pajak baik 

perorangan maupun badan juga mengalami 

penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib 

pajak badan dan perorangan kepatuhannya 

menurun masing-masing sebanyak 24,3 

persen dan 36 persen.

Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan 

K e m e n t e r i a n  P e r t a n i a n  d a n 

ke m e n t e r i a n / l e m b a g a  t e r k a i t  h a r u s 

menyusun rencana aksi perbaikan sistem 

pengelolaan komoditas kelapa sawit. KPK akan 

melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

implementasi rencana aksi tersebut. (bd018)
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TETES PIKIRAN

Tujuan dasar kedua UU (No 19/2013, tentang 

perlindungan dan pemberdayaan petani, No. 

7 / 2 0 1 6  t e n t a n g  P e l r i n d u n g a n  d a n 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan 

dan Petambak Garam dan dan No. 6/2014, 

tentang Desa) meningkatkan kehidupan 

petani dan nelayan menjadi lebih sejahtera. 

S a l a h  s a t u  d a s a r  u n t u k  m e n c a p a i 

kesejahteraan adalah pemerintah mesti 

menerapkan prinsip tata pemerintahan yang 

baik (good governance). Good governance atau 

GG adalah prinsip global yang hendak 

diterapkan pada negara-negara demokratis 

baru di Afrika dan Asia. 

Apakah GG berhasil mengubah negara-negara 

demokrasi baru di Asia dan Afrika lebih maju 

dan sejahtera? Jawabnya: tidak seluruhnya. 

Meski begitu, GG juga membawa manfaat 

yang t idak keci l .  Lahirnya pemimpin-

pemimpin yang bersih, efisien dan anti-

korupsi adalah hasil dari penerapan prinsip 

GG ini di pemerintahan. Hasil akhirnya, walau 

belum seluruhnya, rakyat menjadi sedikit lebih 

sejahtera.

Tulisan ini tidak akan membahas keseluruhan 

ketiga UU yang disebut di  atas.  Tapi, 

berdasarkan beberapa pasal dari kedua UU 

i t u ,  k i t a  m e n c o b a  m e l i h a t  p e l u a n g 

membangun masyarakat menuju kehidupan 

yang lebih baik. Sebelum melihat UU secara 

kritis, kita akan membahas konsep GG yang 

menjadi dasar bagi lahirnya kedua UU 

tersebut.

Tata Pemerintahan yang Baik

Secara prinsipil, istilah GG lahir dari pemikiran 

Foucault, pemikir Prancis melalui konsep 

governmentality, yang dirumuskan sebagai 

memerintah adalah ketepatan menempatkan 

dan menyusun sesuatu sedemikian rupa yang 

mengarah kepada tujuan yang memuskan. 

Maka, rasionalitas bagi pemerintah adalah 

penduduk. Hanya untuk kepentingan orang 

(penduduk) sebuah pemerintahan diperlukan. 

Pemerintah diciptakan untuk menjaga 

kelangsungan kehidupan penduduk, dan 

bukan sebaliknya.

Berkaitan dengan strategi perlindungan, 

selain beberapa sarana dan prasarana 

pendukung, pada pasat 7 (2) ditambahkan 

kata asuransi. Bahkan, dalam UU No. 7/2016, 

tentang perlindungan nelayan dibedakan jenis 

asuransinya: ada asuransi usaha di laut –yang 

penuh risiko—dan asuransi jiwa. 

Secara normatif, UU ini mencerminkan suatu 

kemajuan yang luar biasa, yang diterangi oleh 

konsep tata kelola yang baik. Pemerintah 

dibentuk untuk menuju pada kepuasan rakyat 

yang dilayani –istilah Presiden: “Negara hadir”.

Bahkan, untuk mengurangi kerugian atau 

biaya siluman dalam usaha pertanian, pasal 32 

menyatakan penghapusan ekonomi biaya 

tinggi. Caranya, menghapus berbagai biaya 

pungutan yang tidak sesuai dengan UU. 

Perwujudan dari pasal 7 (2) di atas. Biaya-biaya 

“kecil” inilah ladang korupsi bagi para pegawai 

rendahan. Ini menjadikan biaya hidup mahal. 

Seperti banjir, tidak terasa, tiba-tiba sudah 

sampai leher. Kalau tidak bergerak, kita akan 

mati.

Singkatnya, kalau pemerintah makin efisien, 

terbuka, terkontrol, dan rakyat bisa terlibat 

mengawasi akan lahir pemerintah yang 

bertata kelola  baik .  Semua i tu,  akan 

menjadikan masyarakat mendapat kepuasan: 

dilayani dan mendapat kesempatan ambil 

bagian dalam pembangunan. Namun, hal itu 

bukan tanpa jebakan. Nanti kita bahasi di 

belakang.

Untuk konteks nelayan, hampir sama dengan 

UU Perlindungan petani. Sebab, UU No. 

7/2016, cetak birunya mirip dengan UU No. 

19/2013. Ada beberapa perbedaan sedikit di 

sana sini, tetapi esensi dasarnya sama: 

melindungi nelayan, memberikan sarana dan 

prasarana, asuransi supaya mereka berdaulat 

dan mandiri guna menuju kesejahteraan.

Yang menarik adalah persoalan reforma 

agraria. Pasal 56 (UU 19/2013) menyatakan 

demikian:

Ÿ Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a 

merupakan penataan kembali penggunaan 

dan pemanfaatan lahan sesuai dengan 

potensi dan rencana tata ruang wilayah 

untuk kepentingan lahan Pertanian.

Ÿ Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan 

untuk menjamin luasan lahan Pertanian 

bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat 

kehidupan yang layak.

Ÿ Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui: pengendalian 

a l i h  f u n g s i  l a h a n  P e r t a n i a n  d a n 

pemanfaatan lahan Pertanian yang 

terlantar.

B a g i a n  i n i  b i s a  m e n j a d i  s a l a h  s a t u 

penyelesaian bagi persoalan reforma agraria 

(RA) di Indonesia. RA yang ditempuh melalui 

pemberian sertifikat itu penting. Tetapi, hal itu 

tanpa kekuatan bersama komunitas akan 

menjadikan pemilik tanah bisa dengan 

g a m p a n g  m e n j u a l  t a n a h n y a  ke p a d a 

perusahaan besar .  Ka lau i tu  ter jadi , 

perusahaan besar secara hukum bisa 

menguasai lahan petani/negara secara legal.

Konsolidasi ini bisa menjadi model RA yang 

berbasis komunitas. Sebab, lahan-lahan itu 

akan “dikuasai”  oleh masyarakat dan 

digunakan secara bersama-sama demi 

kesejahteraan semua pihak yang ada di 

w i layah tersebut .  Ka lau  ha l  i tu  b isa 

mendukung, semua petani akan “menguasai” 

lahan sekurang-kurangnya  2  hektar , 

kemungkinan besar kesejahteraan petani bisa 

terwujud. Pilihannya adalah penguasaan 

kolektif atau kepemilikan individual?  Untuk 

mewujudkan i tu ,  pemerintah daerah 

m e m p u n y a i  kew e n a n g a n  ( p a s a l  5 8 ) . 

Pemerintah mau cara gampang: bagi sertifikat 

saja, atau menghendaki cara berkelanjutan: 

membentuk kelembagaan masyarakat yang 

kuat secara sosial dan budaya yang menjamin 

semua penduduk mempunyai ‘kepenguasaan” 

lahan pertanian minimal (2 ha)?

Catatan Penutup

Kalau UU dijadikan acuan dalam melakukan 

gerakan, sebenarnya petani mempunyai dasar 

untuk membangun kekuatan bersama demi 

kesejahteraan bersama. Demikian juga, 

pemerintah yang baik yang menekankan GG 

akan mempunyai kesempatan menjadikan 

rakyat lebih makmur dan sejahtera. Apakah 

kedua pihak siap?

Artinya, pemerintah harus siap menerapkan 

prinsip pelayanan kepada masyarakat untuk 

membangun ekonomi desa dan petani yang 

kuat. Sebaliknya, kalau petani atau masyarakat 

siap berorganisasi, siap bermusyawarah maka 

kesempatan akan terbuka lebar untuk 

membangun dan memandirikan desa dan 

dirinya.

Namun jangan lupa, jebakan-jebakan dari UU 

ini adalah para pelaku pasar. Dengan peran 

negara yang mesti menjamin perdagangan, 

kalau masyarakat tidak cerdas, dan hanya 

m e n g e j a r  ke u n t u n g a n  s e s a a t ,  m a k a 

pengusaha dan perusahaan nakal bisa 

memanfaatkannya. Koperasi di jadikan PT, 

lahan tanah disewakan kepada PT, maka 

petani hanya akan jadi penonton pasif. 

Ibarat sepak bola kita hanya menonton, tetapi 

yang bermain dan menjadi kaya adalah para 

pemilik perusahaan. Sebab, mereka menjadi 

bintang sepakbola dan dibayar mahal untuk 

permainannya. Mana yang kita pilih: mau jadi 

pemain atau penonton? 

 

Penulis adalah Anggota Pembina Yayasan Bina 

Desa.

Membangun Masyarakat 
Sejahtera Melalui UU Perlindatayan 
dan UU Desa
Oleh: Suwarto Adi 
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Tujuan dasar kedua UU (No 19/2013, tentang 

perlindungan dan pemberdayaan petani, No. 

7 / 2 0 1 6  t e n t a n g  P e l r i n d u n g a n  d a n 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan 

dan Petambak Garam dan dan No. 6/2014, 

tentang Desa) meningkatkan kehidupan 

petani dan nelayan menjadi lebih sejahtera. 
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kesejahteraan adalah pemerintah mesti 

menerapkan prinsip tata pemerintahan yang 

baik (good governance). Good governance atau 

GG adalah prinsip global yang hendak 

diterapkan pada negara-negara demokratis 

baru di Afrika dan Asia. 
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yang t idak keci l .  Lahirnya pemimpin-

pemimpin yang bersih, efisien dan anti-

korupsi adalah hasil dari penerapan prinsip 

GG ini di pemerintahan. Hasil akhirnya, walau 

belum seluruhnya, rakyat menjadi sedikit lebih 

sejahtera.

Tulisan ini tidak akan membahas keseluruhan 

ketiga UU yang disebut di  atas.  Tapi, 

berdasarkan beberapa pasal dari kedua UU 

i t u ,  k i t a  m e n c o b a  m e l i h a t  p e l u a n g 

membangun masyarakat menuju kehidupan 

yang lebih baik. Sebelum melihat UU secara 

kritis, kita akan membahas konsep GG yang 

menjadi dasar bagi lahirnya kedua UU 

tersebut.

Tata Pemerintahan yang Baik

Secara prinsipil, istilah GG lahir dari pemikiran 

Foucault, pemikir Prancis melalui konsep 

governmentality, yang dirumuskan sebagai 

memerintah adalah ketepatan menempatkan 

dan menyusun sesuatu sedemikian rupa yang 

mengarah kepada tujuan yang memuskan. 

Maka, rasionalitas bagi pemerintah adalah 

penduduk. Hanya untuk kepentingan orang 

(penduduk) sebuah pemerintahan diperlukan. 

Pemerintah diciptakan untuk menjaga 

kelangsungan kehidupan penduduk, dan 

bukan sebaliknya.

Berkaitan dengan strategi perlindungan, 

selain beberapa sarana dan prasarana 

pendukung, pada pasat 7 (2) ditambahkan 

kata asuransi. Bahkan, dalam UU No. 7/2016, 

tentang perlindungan nelayan dibedakan jenis 

asuransinya: ada asuransi usaha di laut –yang 

penuh risiko—dan asuransi jiwa. 

Secara normatif, UU ini mencerminkan suatu 

kemajuan yang luar biasa, yang diterangi oleh 

konsep tata kelola yang baik. Pemerintah 

dibentuk untuk menuju pada kepuasan rakyat 

yang dilayani –istilah Presiden: “Negara hadir”.
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biaya siluman dalam usaha pertanian, pasal 32 
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menjadikan masyarakat mendapat kepuasan: 

dilayani dan mendapat kesempatan ambil 

bagian dalam pembangunan. Namun, hal itu 

bukan tanpa jebakan. Nanti kita bahasi di 

belakang.

Untuk konteks nelayan, hampir sama dengan 

UU Perlindungan petani. Sebab, UU No. 

7/2016, cetak birunya mirip dengan UU No. 

19/2013. Ada beberapa perbedaan sedikit di 

sana sini, tetapi esensi dasarnya sama: 

melindungi nelayan, memberikan sarana dan 

prasarana, asuransi supaya mereka berdaulat 

dan mandiri guna menuju kesejahteraan.

Yang menarik adalah persoalan reforma 

agraria. Pasal 56 (UU 19/2013) menyatakan 

demikian:

Ÿ Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a 

merupakan penataan kembali penggunaan 

dan pemanfaatan lahan sesuai dengan 

potensi dan rencana tata ruang wilayah 

untuk kepentingan lahan Pertanian.

Ÿ Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan 

untuk menjamin luasan lahan Pertanian 

bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat 

kehidupan yang layak.

Ÿ Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui: pengendalian 

a l i h  f u n g s i  l a h a n  P e r t a n i a n  d a n 

pemanfaatan lahan Pertanian yang 

terlantar.

B a g i a n  i n i  b i s a  m e n j a d i  s a l a h  s a t u 

penyelesaian bagi persoalan reforma agraria 

(RA) di Indonesia. RA yang ditempuh melalui 

pemberian sertifikat itu penting. Tetapi, hal itu 

tanpa kekuatan bersama komunitas akan 

menjadikan pemilik tanah bisa dengan 

g a m p a n g  m e n j u a l  t a n a h n y a  ke p a d a 

perusahaan besar .  Ka lau i tu  ter jadi , 

perusahaan besar secara hukum bisa 

menguasai lahan petani/negara secara legal.

Konsolidasi ini bisa menjadi model RA yang 

berbasis komunitas. Sebab, lahan-lahan itu 

akan “dikuasai”  oleh masyarakat dan 

digunakan secara bersama-sama demi 

kesejahteraan semua pihak yang ada di 

w i layah tersebut .  Ka lau  ha l  i tu  b isa 

mendukung, semua petani akan “menguasai” 

lahan sekurang-kurangnya  2  hektar , 

kemungkinan besar kesejahteraan petani bisa 

terwujud. Pilihannya adalah penguasaan 

kolektif atau kepemilikan individual?  Untuk 

mewujudkan i tu ,  pemerintah daerah 

m e m p u n y a i  kew e n a n g a n  ( p a s a l  5 8 ) . 
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lahan pertanian minimal (2 ha)?

Catatan Penutup

Kalau UU dijadikan acuan dalam melakukan 

gerakan, sebenarnya petani mempunyai dasar 

untuk membangun kekuatan bersama demi 

kesejahteraan bersama. Demikian juga, 

pemerintah yang baik yang menekankan GG 

akan mempunyai kesempatan menjadikan 

rakyat lebih makmur dan sejahtera. Apakah 

kedua pihak siap?

Artinya, pemerintah harus siap menerapkan 

prinsip pelayanan kepada masyarakat untuk 

membangun ekonomi desa dan petani yang 

kuat. Sebaliknya, kalau petani atau masyarakat 

siap berorganisasi, siap bermusyawarah maka 

kesempatan akan terbuka lebar untuk 

membangun dan memandirikan desa dan 

dirinya.

Namun jangan lupa, jebakan-jebakan dari UU 

ini adalah para pelaku pasar. Dengan peran 

negara yang mesti menjamin perdagangan, 

kalau masyarakat tidak cerdas, dan hanya 

m e n g e j a r  ke u n t u n g a n  s e s a a t ,  m a k a 

pengusaha dan perusahaan nakal bisa 

memanfaatkannya. Koperasi di jadikan PT, 

lahan tanah disewakan kepada PT, maka 

petani hanya akan jadi penonton pasif. 

Ibarat sepak bola kita hanya menonton, tetapi 

yang bermain dan menjadi kaya adalah para 

pemilik perusahaan. Sebab, mereka menjadi 

bintang sepakbola dan dibayar mahal untuk 

permainannya. Mana yang kita pilih: mau jadi 

pemain atau penonton? 

 

Penulis adalah Anggota Pembina Yayasan Bina 

Desa.

Membangun Masyarakat 
Sejahtera Melalui UU Perlindatayan 
dan UU Desa
Oleh: Suwarto Adi 
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S e k j e n  S e r i k a t  N e l a y a n  I n d o n e s i a , 

memaparkan hal senada. Paling tidak kami 

bisa tahu persoalan mendasar masyarakat 

pedesaan di Asia Tenggara. Yang menarik bagi 

kami adalah bagaimana masyarakat bisa 

bangkit dan ber-inovasi dalam menghadapi 

berbagai persoalan. 

“Saya di organisasi SIMAB sebagai kepala unit 

usaha dan pendanaan, terbantu dengan 

belajar dari kawan-kawan koperasi di sini yang 

t e l a h  b e r h a s i l  d a l a m  b e r p r a k t e k 

kewirausahaan-sosial” kata Yuliana. 

Demikian juga Budi Laksana mengatakan 

bahwa,”SNI belajar banyak bagaimana 

manajemen keuangan, penggalangan dana 

bagi organisasi secara berkelanjutan begitu 

penting dan rapih”.

“Pada akhirnya melalui ReCoERDO Asia ini 

merupakan upaya kami untuk mengingatkan, 

menguatkan kembali  hubungan antar 

masyarakat di pedesaan, melalui metode 

musyawarah, saling belajar dan solidaritas.” 

tegas Achmad Yakub, pegiat Bina Desa.#

Komun itas Masyarakat Asia 
Saling   Belajar dan Bersolidaritas

GLOBAL

No. 131/XXXVI/201728

Di awal April lalu,

empat puluh pimpinan dan 

kader dari jaringan organisasi 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pedesaan Asia 

(ASIADHRRA) berkumpul di 

Cebu, Filipina, guna 

membahas praktek 

penguatan komunitas 

pedesaan.

Pertemuan yang digelar selama 10 hari 

tersebut dihadiri perwakilan dari 8 (delapan) 

negara yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, 

Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja dan 

Thailand bersama dengan DHRRA di masing-

masing negara dan para mitranya. Mereka 

konsol idas i ,  be la jar  bersama terka i t 

perkembangan dan pengalaman praktek 

penguatan komunitas pedesaan dalam satu 

tahun terakhir ini. 

Pertemuan di fas i l i tas i  Recoerdo-ASIA , 

merupakan suatu program dari ASIADHRRA. 

Jaringan kerja ini bertujuan untuk penguatan 

aspek sosial-ekonomi organisasi komunitas 

pedesaan di Asia Tenggara dan juga sebagai 

respon terhadap isu-isu pembangunan 

pedesaan.

Tujuan dari jaringan ini juga sejalan dengan visi 

organisasi-organisasi DHRRA di 8 negara 

tersebut yaitu perwujudan komunitas 

pedesaan yang terorganisir dan mandiri yang 

mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan 

dan solidaritas diantara masyarakat desa.

Delegasi Bina Desa (DHRRA Indonesia) dihadiri 

oleh Dwi Astuti, Affan Firmansyah, Budi 

Laksana, Yuliana, dan Maya Shapira. Saat ini 

juga Bina Desa merupakan ketua dari 

ASIADHRRA, yang dipimpin oleh Dwi Astuti 

(Direktur Bina Desa).

Menurut Affan, dari Bina Desa pertemuan 

konsol idasi  bersama dengan anggota 

ASIADHRRA lainnya memberikan inspirasi bagi 

pengembangan dan penguatan komunitas 

pedesaan. “Kita saling belajar terkait dengan 

pengembangan kapasitas, lobby dan advokasi 

kebijakan, penguatan organisasi komunitas di 

pedesaan” ujar Affan.

Sementara itu Yuliana, wakil dari Aceh Barat 

(SIMAB) untuk Bina Desa dan Budi Laksana, 

Oleh: Dwi Astuti
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Bina Desa menjadi tuan rumah sekaligus 

penyelenggara bagian perdana rangkaian 

Regional Learning Exchange Program Southeast 

Asia (RLEP SEA) di awal tahun 2017. Kegiatan 

yang dilaksanakan di Yogyakarta ini adalah 

bagian pertama sekaligus pembuka rangkaian 

kegiatan RLEP SEA yang akan dilaksanakan 

secara kontinu selama dua tahun ke depan.

Program besutan Pesticide Action Network Asia 

Pacific (PANAP) yang terselenggara berkat 

dukungan MISEREOR ini  mengundang 

kalangan Organisasi Masyarakat Sipil dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat dari berbagai 

negara di Asia Tenggara untuk memahami 

leb ih  da lam ser ta  berbag i  i lmu dan 

pengalaman mengenai isu pangan, agraria 

dan pedesaan. 

Peserta terdiri dari sekitar dua puluh yang 

berasal dari Filipina, Indonesia, Myanmar, 

Kamboja, dan Vietnam. Berlaku sebagai 

fasilitator yakni Timmi Tillmann, Maruja Salas, 

Elizabeth Cruzada, dan Sagari Ramdas. 

Peserta dari Bina Desa sendiri terdiri dari 

Mardiah Basuni, Achmad Yakub, Chaerul 

Umam, serta Maya Saphira dan Yuliniar 

Lutfaida sebagai bagian dari panitia.

Pada rangkaian pertama ini, tema yang 

diusung adalah kedaulatan pangan. Tidak 

hanya belajar dan berdiskusi di ruangan, 

peserta juga diajak ke pasar tradisional dan 

desa dengan kegiatan agraria. Pada hari 

ketiga, para peserta diajak melihat-lihat pasar 

tradisional lokal dan menelaah bagaimana 

praktik kedaulatan pangan di lapangan melalui 

penelusuran komoditas yang diperdagangkan 

di pasar. Peserta dibagi ke dalam beberapa 

kelompok untuk kemudian berbincang 

dengan penghuni pasar melakukan analisis 

kedaulatan pangan dari hasil perbincangan 

tersebut.

Dari mata kegiatan ini diketahui bahwa 

kedaulatan pangan masih tercermin dari 

banyak komoditas di pasar. Komoditas yang 

dijual banyak berasal dari petani yang memiliki 

lahan dan alat produksi sendiri yang memiliki 

akses baik ke pasar. 

Walaupun demikian, bukan berarti kedaulatan 

pangan tidak terancam, karena ternyata 

banyak sekali tantangannya. Masyarakat 

mulai banyak yang menjual tanahnya dan 

beralih menjadi buruh tani, atau bahkan 

meninggalkan pertanian sama sekali untuk 

mencari pekerjaan di kota karena terdorong 

keadaan sulit.

Hari berikutnya, peserta yang dibagi ke 

beberapa kelompok melakukan turun 

lapangan ke beberapa desa, yakni Desa 

Samigaluh, Desa Banjararum, serta Desa 

Ta n g g u l  H a r j o  d i  Yo g y a k a r t a  u n t u k 

mempelajari kehidupan di sana, terutama 

terkait kedaulatan pangan. 

Desa-desa yang dikunjungi memiliki keunikan 

sendiri dalam praktik komunitas swabinanya. 

Banjararum misalnya, memiliki koperasi 

penyalur hasil produksi desa yang memberi 

harga wajar dan tidak semena-mena kepada 

p ro d u s e n  s e h i n g g a  m e re k a  e n g g a n 

menyalurkan ke tengkulak. Sementara di 

Samigaluh, koperasi simpan pinjam alias credit 

union Cukata menjadi kekuatan utama.

Selama perjalanan, para peserta saling 

bercerita mengenai kondisi di negaranya 

masing-masing. Danica Castillo dari PANAP 

menceritakan bahwa Filipina masih harus 

menempuh proses panjang menuju reforma 

agraria karena sistem agraria monokultur 

yang bersifat feodal peninggalan penjajah 

sebelum kemerdekaan masih melekat erat. 

Masing-masing wilayah, menurut Nica, 

biasanya hanya memiliki satu spesialisasi hasil 

tanaman yang berbeda dari wilayah lain, itu 

pun tanahnya lebih banyak milik penguasa 

alih-alih rakyat.

Heang Sokun dari Kamboja memaparkan 

bahwa petani di sana justru dipersulit oleh 

pemerintahannya sendiri yang mewajibkan 

registrasi peruntukan lahan hanya untuk satu 

jenis tanaman sehingga petani tidak bisa 

menanam tanaman selain yang tercantum 

ketika pendataan. Apabila dilanggar, petani 

bisa dikenai hukuman. Karena itu, keamanan 

pangan Kamboja terancam karena semakin 

banyak petani memutuskan untuk berhenti 

bertani dan mendapatkan pekerjaan di kota 

untuk menghindari sanksi.

Acara diakhiri dengan malam kebersamaan di 

mana delegasi dari masing-masing negara 

menyaj ikan pertunjukan budaya dari 

negaranya. Rangkaian kegiatan RLEP SEA akan 

dilanjutkan di negara ASEAN lainnya secara 

bergantian. (bd 020)

Berbagi cerita dan 

pengalaman terkait 

kehidupan pedesaan 

dan pertanian antara 

peserta RLEP dengan 

warga Desa Samigaluh 

(Foto: Bina Desa).
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kedaulatan pangan dari hasil perbincangan 

tersebut.

Dari mata kegiatan ini diketahui bahwa 

kedaulatan pangan masih tercermin dari 

banyak komoditas di pasar. Komoditas yang 
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menyalurkan ke tengkulak. Sementara di 
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Masing-masing wilayah, menurut Nica, 
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tanaman yang berbeda dari wilayah lain, itu 
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Heang Sokun dari Kamboja memaparkan 

bahwa petani di sana justru dipersulit oleh 

pemerintahannya sendiri yang mewajibkan 

registrasi peruntukan lahan hanya untuk satu 

jenis tanaman sehingga petani tidak bisa 

menanam tanaman selain yang tercantum 

ketika pendataan. Apabila dilanggar, petani 

bisa dikenai hukuman. Karena itu, keamanan 

pangan Kamboja terancam karena semakin 

banyak petani memutuskan untuk berhenti 

bertani dan mendapatkan pekerjaan di kota 

untuk menghindari sanksi.

Acara diakhiri dengan malam kebersamaan di 

mana delegasi dari masing-masing negara 

menyaj ikan pertunjukan budaya dari 

negaranya. Rangkaian kegiatan RLEP SEA akan 

dilanjutkan di negara ASEAN lainnya secara 

bergantian. (bd 020)

Berbagi cerita dan 

pengalaman terkait 

kehidupan pedesaan 

dan pertanian antara 

peserta RLEP dengan 

warga Desa Samigaluh 

(Foto: Bina Desa).
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Para petani pertanian alami dari Jawa Barat 

dan Banten berkumpul di Desa Ciasihan, 

Kecamatan Pamijahan, Bogor Jawa Barat. Para 

petani ini berasal dari Kabupaten Cianjur, 

Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, 

Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu dan 

Kabupaten Lebak. Selama tiga hari, tepatnya 

pada 4-6 April 2017 lalu petani pertanian alami  

mengadakan refleksi terkait praktek pertanian 

alami yang mereka tekuni beberapa tahun ini. 

Pada kesempatan tersebut hadir Suwarto Adi, 

sebagai narasumber, beliau merupakan salah 

seorang anggota Pembina Bina Desa.

Mardiah, Kepala Sekolah Pedesaan (SEPEDA) 

Bina Desa menyampaikan tujuan refleksi ini 

untuk mengetahui bagaimana perkembangan 

dari setiap pelaku-pelaku pertanian alami dan 

organisasi yang mereka telah bangun wilayah 

masing-masing. Dalam refleksi ini pasti akan 

ditemukan  cerita maju dan mundur proses 

petani di lapangan. Kemudian dari kondisi 

kekinian ini akan lahir perencanaan dan 

inovasi baru yang nantinya akan dilaksanakan 

di desa masing-masing.

Pada refleksi kali ini metodologi yang 

digunakan adalah Focus Group Discussion 

(FGD) atau diskusi kelompok terbatas. Suwarto 

mengatakan, “Diskusi kelompok terbatas ini 

dilakukan untuk meminta pendapat atau 

pandangan orang tentang satu topik yang 

telah kita susun. Harapannya dengan 

informasi dari peserta tersebut dapat 

disimpulkan untuk perubahan yang lebih baik 

dimasa depan.”

Ini merupakan metode baru dalam melakukan 

refleksi, lebih terarah karena ada tujuan yang 

h a r u s  d i r u m u s k a n  d a h u l u  s e b e l u m 

mengadakan refleksi.  Wanda salah satu 

pegiat pertanian alami dari Sukabumi 

mengatakan dengan metode FGD membuat 

kegiatan ini lebih produktif dan banyak 

temuan dari pengalaman petani.

Meningkatkan Kesadaran

Kepala Desa Warungbanten Kecamatan 

Cibeber Kabupaten Lebak, Jaro Ruhandi 

merupakan salah satu Kepala Desa yang 

memiliki kesempatan ikut serta dalam 

kegiatan ini. Jaro Ruhandi mempunyai kesan 

bahwa selain penyampaian materi dari 

f a s i l i t a t o r  k e g i a t a n  t e r s e b u t  j u g a 

mendapatkan pengetahuan dari para peserta 

dari masing masing kabupaten. 

Berbagi pengalaman yang tentunya bisa 

dipraktekkan di daerahnya masing masing. 

Dan yang paling menarik lagi kegiatan tersebut  

berada di lingkungan tempat pertanian alami. 

Jadi bisa langsung melihat hasilnya. “Harapan 

saya pertanian alami dapat terus berkembang 

agar tercapai kedaulatan pangan” ujar Jaro 

Ruhandi.

Jaro Ruhandi juga menambahkan kedaulatan 

pangan masih belum tercapai, hal itu 

disebabkan kesadaran masyarakat untuk 

bertani alami lebih kepada nilai-nilai budaya 

(agri-culture) masih kurang, dan lebih memilih 

bertani konvensional yang bertumpu kepada 

agri-bisnis. 

S e l a i n  k e s a d a r a n  d a n  p e m a h a m a n 

masyarakat untuk bertani alami yang perlu 

ditingkatkan, tantangan lain adalah lahan 

pertanian yang masih jauh dari cukup masih di 

bawah setengah hektar sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari 

musim ke musimpun tidak cukup. Kenyataan 

tersebut butuh perhatian dan tindakan serius 

dari semua pihak terutama pemerintah.

Untuk lebih memperdalam pemahaman 

tentang metode FGD, petani melakukan 

simulasi FGD dengan masyarakat yang ada di 

sekitar lokasi kegiatan dan di antara pegiat 

sendiri. Ini dilakukan agar petani alami 

nantinya dapat melakukan sendiri di desa 

masing-masing dan berperan sebagai 

fasilitator. (bd 030)

Petani Alami Jabar-Banten
Siap Berinovasi 
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Petani Alami sedang berdialog tentang perkembangan 

mereka dalam beberapa bulan ini berpraktek pertanian 

alami (Foto: Bina Desa/John Pluto. S)
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Perjalanan minggu pagi akhir tahun lalu dari 

ibukota Jawa Tengah, Semarang ke Ungaran 

terasa cepat, saat itu lalu lintas lengang dan 

cuaca mendung. Kunjungan ini atas undangan 

dari Lembaga Pendamping Usaha Buruh, Tani 

dan Nelayan (LPUBTN) dalam rangka 

peringatan hari lahir lembaga tersebut yang ke 

-56 tahun. Organisasi ini sebagai salah satu 

pendirinya adalah (alm) John Dijkstra, SJ yang 

di kenal sebagai pastor yang merakyat, dengan 

berbagai gagasannya dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin. 

Acara dimulai dengan nyekar di pemakaman 

Giri Sonta, Ungaran, Kabupaten Semarang, 

kemudian diikuti dengan sarasehan dengan 

tema,” Pemikiran John Dijkstra Abad 21”. Acara 

ini digelar digedung dalam kompleks Giri 

Sonta. Pada kesempatan ini Koordinator 

Advokasi, Riset dan Jaringan Achmad Yakub 

bersama Nining E. Fitri (Staff Riset) mendapat 

kesempatan baik mewakili Bina Desa.

“Gila”, itulah pandangan Bambang Ismawan 

menerawang ingatannya tentang Dijkstra 

pada tahun 1963. “Bagaimana tidak, saat itu 

saya sedang persiapan ujian menyelesaikan 

studi di Fakultas Ekonomi UGM, segera 

diminta untuk diundur, karena ada hal yang 

lebih penting”, kata Bambang.  Penting yang di 

maksud Dijkstra adalah untuk menghadiri 

workshop di Bangkok.  Gilanya lagi, sore hari 

itu juga harus segera berangkat, kisahnya.

Cerita berlanjut, beberapa tahun kemudian 

sekitar  1971-1977 Dijkstra ditugaskan di 

Filipina sebagai sekretaris SELA (Socio-

Economic Life in Asia). Saat itu makin seringlah 

beliau mengadakan perjalanan keliling Asia, 

menjumpai pemerintah diberbagai negara 

saat itu banyak membatasi peran rakyat untuk 

b e r d e m o k r a s i ,  c e n d e r u n g  o t o r i t e r .  

Pengalaman selama puluhan tahun di desa-

desa pulau Jawa dan pertemanan di banyak 

negara Asia membuatnya berinsiatif untuk 

mengadakan pertemuan besar bagi pekerja 

sosial pedesaan.  

Berkumpulnya 130 orang di Bangkok dari Asia 

Pasifik (Indonesia 15 orang) selama tiga 

minggu pada tahun 1974, dinamai dengan The 

Development of Human Resources in Rural 

Asia Workshop (DHRRAW).  Sejak itulah lahir 

DHRRA d iberbagai  negara  sepert i  d i 

Indonesia-INDHRRRA (Bina Desa), PhilDHRRA, 

KODHRRA (Korea), THAIDHRRA, MASDHRRA 

(Malaysia), Taiwan serta negara lainnya. 

Organisasi-organisasi itu berdiri secara 

mandiri lepas dari SELA. Terbukti sekarang 

makin berkembang. 

Di Indonesia sendiri pertemanannya semakin 

meluas, bersama Bambang Ismawan (dulu 

Ketua Ikatan Petani Pancasila-IPP), Prof. 

Sajogyo, Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan 

tokoh-tokoh lainnya. Hal ini memperluas 

pembangunan manusia pedesaan dan 

menguatnya hubungan antar aktivis sosial.

Kegilaan Dijkstra lainnya adalah gagasan yang 

begitu berani dan mendasar, yakni memberi 

ruang yang besar kepada kaum tani miskin di 

desa agar bisa bersuara, berpendapat dan 

menolong dirinya sendiri, saat itu sangat 

jarang kaum elite memberi peluang itu. 

Gagasan itulah yang kemudian di kenal 

dengan sebutan SWABINA. Karena apapun itu 

yang bisa menolong petani miskin adalah 

dirinya sendiri. “keyakinan Dijkstra atas nilai-

nilai luhur dalam masyarakat berupa gotong 

royong, yang merupakan musyawarah sebagai 

jalan bagi rakyat terpinggirkan untuk bangkit,” 

terang Bambang.  

Menurut catatan orang-orang yang pernah 

lama bergumul bersama Dijkstra, dua kata 

pasaran yang sering di gunakan beliau adalah 

“sinting” dan “bajingan” yang dilontarkan 

dengan khas candaannya sambil tertawa.  Dua 

kata itu ia dapat dari guru bahasa Jawa dan 

melayunya ketika masih di Belanda sebelum 

datang ke Indonesia, dan dari dua kata itulah 

banyak orang mengenang budi baiknya.#
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t e r s e b u t  m e r u p a k a n  j e n d e l a  u n t u k 

memahami gerakan kapitalisme global.

Apa yang terjadi sekarang ini, merupakan 

kelanjutan dari  masa lalu. Daniel Lev (1985) 

mengkonstruksi negara Indonesia yang 

merdeka merupakan negara yang sama yaitu 

negara kolonial. Negara merdeka Indonesia 

sebagai kelanjutan kolonialisme yang berganti 

agensi, dari dominasi rasial eropah bergerak 

ke elit nasional yang berpendidikan, dan 

berdasarkan darah bangsawan menggantikan 

posisi orang Belanda. Proposisi Lev tersebut 

diperkuat oleh Tania Li  (2012) bahwa 

penjajahan terhadap negara sendiri masuk 

dalam ranah UUD 1945 dengan memposisikan 

UUD 1945 secara abstrak terutama tentang 

kebudayaan, adat istiadat dan hak-hak ulayat. 

Negara mengadopsi sistem kekuasaan 

belanda dan memposisikan sumberdaya alam 

terutama tanah sebagai milik penguasa, 

sebagaimana sistem kerajaan di Eropah dan di 

Jawa.

Li (2012) mengemukakan bahwa  pejabat 

negara dan para ilmuan memanfaatkan alasan 

pemborosan sumber daya oleh petani  

sebagai pembenaran penguasaan negara atas 

hutan. Pemerintah kolonial Belanda tahun 

1874 mengeluarkan aturan pelarangan 

p e r l a d a n g a n  b e r p i n d a h - p i n d a h  d a n 

mengharuskan petani untuk mendapat izin 

resmi sebelum membuka hutan untuk 

memperluas lahan pertanian di desa. 

M e s k i p u n  P r e s i d e n  S u k a r n o  s u d a h 

mengeluarkan UUPA tahun 1960, namun 

belum ada presiden mengeluarkan peraturan 

pelaksananya, sehingga UU PA tidak pernah 

operasional. Sungguh sangat miris, UU PA saja 

tidak operasional apalagi PHBM. Buku ini 

memperkuat fakta atas teori ekonomi politik 

dan sejarah politik nusantara.

Ketika membaca buku ini, langsung tahu apa 

y a n g  m e n j a d i  m a s a l a h  d a n  c a r a 

menyelesaikannya. Oleh sebab itu, buku ini 

sangat dibutuhkan oleh dunia gerakan khusus 

gerakan reformasi agraria terutama sekali bagi 

pengambil kebijakan. 

Sebab itu, sarankan kepada para aktivis 

gerakan reforma agraria  dan pejabat di dinas 

kehutanan, BUMN yang bergerak dibidang 

perhutanan, dan perkebunan menurut hemat 

saya wajib baca buku ini.# 
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PUSTAKA

Membaca “jalan Menuju Hutan Subur, Rakyat 

Makmur ’ karya Barid Hardiyanto yang 

terbayang di pikiran saya adalah sosok tokoh 

g e r a k a n  y a n g  p e n u h  s e m a n g a t 

mengabungkan upaya praktis sebagai aktivis 

sejati dengan gerkan intelektual.(saya sendiri 

belum kenal dengan beliau). 

Buku ini bukti kongkrit bahwa penulisnya 

bukan hanya aktivis biasa tetapi seorarang 

aktivis yang sangat sadar pentingnya 

penguatan  kapas i tas  ind iv idu  untuk 

memperkuatkan gerakannya. Pada tahap ini 

saja, penulisnya bisa menjadi role model bagi 

dunia gerakan sosial di Indonesia terutama 

dalam upaya pelibatan rakyat mengelola 

hutan.

Saya mepunyai alasan yang kuat atas 

pernyataan saya di atas, pertama,  buku ini 

merupakan tesis magisternya. Ini yang saya 

maksud sebagai kesadaran peningkatan 

kapasitas dan upaya perjuangan melalui jalur 

intelektual; Kedua, buku ini secara gamblang 

memaparkan bahwa kebijakan pro rakyat oleh 

Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersam 

Masyakat (PHBM)  belum pernah terlaksana 

karena pegawai Perhutani yang selalu mencari 

celah untuk mengabaikan kebijakan tersebut; 

Ketiga, membaca dari lembar awal hingga 

akhir buku ini pembahasnya sangat teknis, 

pilihan-pilihan katanya juga sangat teknis. 

M u n g k i n  f a k t o r  d i s i p l i n  i l m u  y a n g 

mememperkuat penulis untuk menghadirkan 

pemikiran yang bersifat teknis pada buku ini.

Secara umum buku ini terdiri dari 6 bab, bab 

pertama membahas  tentang se jarah 

hubungan Negara dengan petani disekitar 

hutan. Mulai dari kerajaan, VOC, awal 

kemerdekaan hingga era reformasi. 

Bab dua membahas pendekatan teori yang 

digunakan untuk melakukan penelitian dan 

menulis buku ini yaitu konflik sumberdaya 

alam, roadmap tata kelola hutan berkadilan 

dan advokasi kebijakan. 

Bab tiga, tekinis pengambilan data, yang 

menurut saya ini metode yang layak diikuti 

leneliti lain yaitu berkolaborasi dengan 

organisasi masyarakat lokal. 

Bab empat, berisi gambaran umum daera 

penelitian yaitu di daerah Cilacap.  

Bab lima pilihan kebijakan yang ditawarkan, 

dimula dari pengenalan masalah yang 

berpusat di Perhutani, tawaran kerja 

berkololaboratif melalaui roadmap tata 

kelola pehutanan  yang adil dan dukungan 

advokasi kebijakan.  Sedangkan bab enam, 

yang merupakan epilog dari penulis  yang 

b e r i s i  s e m a c a m  p e r e n u n g a n  d a n 

kesimpulan yang penulis tawarkan.

Buku ini akan menjadi semakin menarik jika 

menghadikran pendekatan ekonomi politik 

sebagaimana yang dilakukan Keith Hart 

(1982),  Bebinton (1997),   Arif  Budiman 

(1996) dan James Carrier (2005) bahwa 

permasalahan utamanya  adalah perebutan 

penguasaan sumber daya ekonomi. Hal ini 

selaras dengan pendapat Chalid, (2005) 

mengungkapkan bahwa perbedaan akses 

terhadap sumber daya ekonomi, sebanding 

lurus dengan penguasaan terhadap sumber 

daya politik.  

Melalui pendekatan  ekonomi politik 

t e r u n g k a p   m e n g a p a  P H B M  y a n g 

merupakan produk Perhutani belum 

pernah  implementatif. Bahkan pegawai 

Perhutani yang selalu mencari celah untuk 

menunda-nunda implementasi PHBM, 

tetapi harus dipahami bahwa pegawai 

Bersama Rakyat 
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PUSTAKA

No. 131/XXXVI/201734 No. 131/XXXVI/201730 No. 131/XXXVI/201736



t e r s e b u t  m e r u p a k a n  j e n d e l a  u n t u k 

memahami gerakan kapitalisme global.

Apa yang terjadi sekarang ini, merupakan 

kelanjutan dari  masa lalu. Daniel Lev (1985) 

mengkonstruksi negara Indonesia yang 

merdeka merupakan negara yang sama yaitu 

negara kolonial. Negara merdeka Indonesia 

sebagai kelanjutan kolonialisme yang berganti 

agensi, dari dominasi rasial eropah bergerak 

ke elit nasional yang berpendidikan, dan 

berdasarkan darah bangsawan menggantikan 

posisi orang Belanda. Proposisi Lev tersebut 

diperkuat oleh Tania Li  (2012) bahwa 

penjajahan terhadap negara sendiri masuk 

dalam ranah UUD 1945 dengan memposisikan 

UUD 1945 secara abstrak terutama tentang 

kebudayaan, adat istiadat dan hak-hak ulayat. 

Negara mengadopsi sistem kekuasaan 

belanda dan memposisikan sumberdaya alam 

terutama tanah sebagai milik penguasa, 

sebagaimana sistem kerajaan di Eropah dan di 

Jawa.

Li (2012) mengemukakan bahwa  pejabat 

negara dan para ilmuan memanfaatkan alasan 

pemborosan sumber daya oleh petani  

sebagai pembenaran penguasaan negara atas 

hutan. Pemerintah kolonial Belanda tahun 

1874 mengeluarkan aturan pelarangan 

p e r l a d a n g a n  b e r p i n d a h - p i n d a h  d a n 

mengharuskan petani untuk mendapat izin 

resmi sebelum membuka hutan untuk 

memperluas lahan pertanian di desa. 

M e s k i p u n  P r e s i d e n  S u k a r n o  s u d a h 

mengeluarkan UUPA tahun 1960, namun 

belum ada presiden mengeluarkan peraturan 

pelaksananya, sehingga UU PA tidak pernah 

operasional. Sungguh sangat miris, UU PA saja 

tidak operasional apalagi PHBM. Buku ini 

memperkuat fakta atas teori ekonomi politik 

dan sejarah politik nusantara.

Ketika membaca buku ini, langsung tahu apa 

y a n g  m e n j a d i  m a s a l a h  d a n  c a r a 

menyelesaikannya. Oleh sebab itu, buku ini 

sangat dibutuhkan oleh dunia gerakan khusus 

gerakan reformasi agraria terutama sekali bagi 

pengambil kebijakan. 

Sebab itu, sarankan kepada para aktivis 

gerakan reforma agraria  dan pejabat di dinas 

kehutanan, BUMN yang bergerak dibidang 

perhutanan, dan perkebunan menurut hemat 

saya wajib baca buku ini.# 

Judul Buku

Jalan Menuju Hutan Subur, Rakyat Makmur

Penulis

Barid Hardiyanto

Penerbit

Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit

2015

Dimensi

14x21cm; xxii + 156 halaman

No. 131/XXXVI/2017 35No. 131/XXXVI/2017 31No. 131/XXXVI/2017 37

PUSTAKA

Membaca “jalan Menuju Hutan Subur, Rakyat 

Makmur ’ karya Barid Hardiyanto yang 

terbayang di pikiran saya adalah sosok tokoh 

g e r a k a n  y a n g  p e n u h  s e m a n g a t 

mengabungkan upaya praktis sebagai aktivis 

sejati dengan gerkan intelektual.(saya sendiri 

belum kenal dengan beliau). 

Buku ini bukti kongkrit bahwa penulisnya 

bukan hanya aktivis biasa tetapi seorarang 

aktivis yang sangat sadar pentingnya 

penguatan  kapas i tas  ind iv idu  untuk 

memperkuatkan gerakannya. Pada tahap ini 

saja, penulisnya bisa menjadi role model bagi 

dunia gerakan sosial di Indonesia terutama 

dalam upaya pelibatan rakyat mengelola 

hutan.

Saya mepunyai alasan yang kuat atas 

pernyataan saya di atas, pertama,  buku ini 

merupakan tesis magisternya. Ini yang saya 

maksud sebagai kesadaran peningkatan 

kapasitas dan upaya perjuangan melalui jalur 

intelektual; Kedua, buku ini secara gamblang 

memaparkan bahwa kebijakan pro rakyat oleh 

Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersam 

Masyakat (PHBM)  belum pernah terlaksana 

karena pegawai Perhutani yang selalu mencari 

celah untuk mengabaikan kebijakan tersebut; 

Ketiga, membaca dari lembar awal hingga 

akhir buku ini pembahasnya sangat teknis, 

pilihan-pilihan katanya juga sangat teknis. 

M u n g k i n  f a k t o r  d i s i p l i n  i l m u  y a n g 

mememperkuat penulis untuk menghadirkan 

pemikiran yang bersifat teknis pada buku ini.

Secara umum buku ini terdiri dari 6 bab, bab 

pertama membahas  tentang se jarah 

hubungan Negara dengan petani disekitar 

hutan. Mulai dari kerajaan, VOC, awal 

kemerdekaan hingga era reformasi. 

Bab dua membahas pendekatan teori yang 

digunakan untuk melakukan penelitian dan 

menulis buku ini yaitu konflik sumberdaya 

alam, roadmap tata kelola hutan berkadilan 

dan advokasi kebijakan. 

Bab tiga, tekinis pengambilan data, yang 

menurut saya ini metode yang layak diikuti 

leneliti lain yaitu berkolaborasi dengan 

organisasi masyarakat lokal. 

Bab empat, berisi gambaran umum daera 

penelitian yaitu di daerah Cilacap.  

Bab lima pilihan kebijakan yang ditawarkan, 

dimula dari pengenalan masalah yang 

berpusat di Perhutani, tawaran kerja 

berkololaboratif melalaui roadmap tata 

kelola pehutanan  yang adil dan dukungan 

advokasi kebijakan.  Sedangkan bab enam, 

yang merupakan epilog dari penulis  yang 

b e r i s i  s e m a c a m  p e r e n u n g a n  d a n 

kesimpulan yang penulis tawarkan.

Buku ini akan menjadi semakin menarik jika 

menghadikran pendekatan ekonomi politik 

sebagaimana yang dilakukan Keith Hart 

(1982),  Bebinton (1997),   Arif  Budiman 

(1996) dan James Carrier (2005) bahwa 

permasalahan utamanya  adalah perebutan 

penguasaan sumber daya ekonomi. Hal ini 

selaras dengan pendapat Chalid, (2005) 

mengungkapkan bahwa perbedaan akses 

terhadap sumber daya ekonomi, sebanding 

lurus dengan penguasaan terhadap sumber 

daya politik.  

Melalui pendekatan  ekonomi politik 

t e r u n g k a p   m e n g a p a  P H B M  y a n g 

merupakan produk Perhutani belum 

pernah  implementatif. Bahkan pegawai 

Perhutani yang selalu mencari celah untuk 

menunda-nunda implementasi PHBM, 

tetapi harus dipahami bahwa pegawai 

Bersama Rakyat 
Mengelola Hutan
Oleh: M. Rawa El Amady

PUSTAKA

No. 131/XXXVI/201734 No. 131/XXXVI/201730 No. 131/XXXVI/201736



S u d a h  s e p a t u t n y a  p e m e r i n t a h  d e s a 

melaksanakan amanat  UU No. 6 tahun 2014 

tentang Desa, dimana Undang-Undang 

tersebut mengatur kemandirian desa .Dalam 

Undang-Undang Desa setidaknya desa bisa  

merencanakan program pertanian  di 

wilayahnya sesuai dengan produk unggulan 

desa secara mandiri sehingga kemandirian 

ekonomi dan pemenuhan pangan nasional 

kita dapat terlaksana tanpa harus bersandar 

pada impor.

Tradisi pesta panen ini  memberi pesan yang  

mendalam bagi kita semua, selain mengenai 

rasa syukur kepada Tuhan. Juga sebagai tanda 

hubungan yang selalu harus dijaga antara 

sesama manusia dan alam. Dengan demikian 

diharapkan kesadaran dan praktek yang 

dilakukan semenjak lama oleh pendahulu kita 

untuk menjaga alam, saling gotong royong dan 

solidaritas antar warga terus terpelihara. 

Kualitas kehidupan tidak terjebak pada pola 

hubungan yang ekonomis dan jangka 

pendek.# 

No. 131/XXXVI/2017 39

1. Tradisi makan bersama 

masyarakat Bela di Mamuju, 

Sulawesi Barat, disebut 

Poparung sebagai tanda 

bersyukur dan suka cita atas 

hasil panen yang sebagian 

besar adalah beras merah.

2. Tradisi pesta panen 

masyarakat Onang Utara di 

Majene, Sulawesi Barat, 

ditandi dengan mattunu 

lammang.

Foto-foto: M. Suyuti/Bina Desa 

Sebagai negara yang berangkat dengan tradisi 

agraria yang kuat, ada banyak peristiwa 

budaya di Indonesia yang berkaitan dengan 

ritual menanam dan memanen salah satunya 

di propinsi Sulawesi Barat kabupaten Mamuju 

kecamatan Tapalang  tepatnya di Desa Bela.

Masa awal  tanam punya fest ival  dan 

perayaannya sendiri untuk berharap agar 

musim tanam  membawa hasil yang baik. 

Setelah panen pun, ada perayaan berbeda. 

Kali ini sebagai ucapan rasa syukur atas berkah 

dan kemurahan hati dari Sang Pencipta atas 

hasil tanah yang melimpah yang diterima oleh 

masyarakat di desa Bela. Hal ini dilakukan 

dengan perayaan  makan bersama yang 

sudah menjadi tradisi yang biasa disebut 

Poparung. Masyarakat Bela sebagian besar 

hasil produksinya adalah beras merah. Untuk 

itu menu utama dalam perayaan adalah 

dengan beras merah yang kaya nutrisi.

Di Sulawesi Barat, dalam tradisi makan 

bersama setelah panen  bukan hanya 

dirayakan oleh masyarakat Bela. Akan tetapi di 

daerah yang lain juga melakukan hal yang 

sama seperti di kabupaten Majene kecamatan 

Tubo Sendana desa Onang Utara juga menjadi 

tradisi rutinan setelah panen.  Tradisi ini 

disebut “Mappesta Paneng” ditandai dengan 

acara mattunu lammang. Yaitu makanan yang 

dimasak dengan bambu yang diisi beras ketan 

campur garam dan santan kelapa lalu dibakar.

Sebagai wujud mengucap syukur, dilakukan  

pembacaan dan pengiriman doa yang 

menghadirkan para tokoh masyarakat dan 

para pemuka-pemuka agama.

Tradis i  sepert i  in i  per lu  d i  jaga  dan 

dipertahankan sebagai tanda kedaulatan 

ekonomi budaya ditengah-tengah arus 

industrialisasi yang berujung pada pengalih 

fungsian lahan masyarakat. Apalagi Sulbar 

saat ini merupakan salah satu daerah yang 

menjadi objek pengelolaan tambang dan 

perluasan lahan  perkebunan baik itu 

p e r u s a h a a n  d a l a m  n e g e r i  m a u p u n  

transnational corporation.

BUDAYA

Mensyukuri Hasil Panen Lewat 
Tradisi Poparung dan Mappesta   Paneng
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KIAT PRAKTIS

Mengenali beras 
bebas pemutih, pelicin 
dan pewangi

v Bila kita mendapatkan beras dengan 

warna terlalu putih dan ketika diraba 

terasa licin di telapak tangan, bisa dicurgai 

kalau beras tersebut mengandung 

pemutih.

v Beras yang telah ditambahkan pemutih 

mengeluarkan bau yang tidak lazim 

seperti bau kimia. Bila disimpan selama 

beberapa hari akan mengeluarkan bau 

yang kurang sedap. Ketika dicuci, air hasil 

cucian tidak keruh dan ketika dimasak 

nasinya berasa sedikit asam.

v Zat klorin biasanya digunakan untuk 

memutihkan warna beras. Beras yang 

sudah diberi klorin berwarna putih pekat, 

tidak bening.

v Beras yang mengandung klorin, ketika 

dimasak tidak tampak seputih semula dan 

tentunya rasanya kurang enak.

v Kenali jenis-jenis beras yang beraroma 

wangi, misalnya pandan wangi. Beras 

jenis ini bentuknya cenderung membulat, 

tidak memanjang. Bila menemukan beras 

yang tidak sesuai dengan ciri-ciri pandan 

wangi tetapi berabau pandan bisa 

dicurigai menggunakan pewangi.

v Ambil segengam beras lalu remas dengan 

telapak dan jari tangan. Beras dengan 

tambahan pelicin biasanya akan terasa 

licin saat diremas, namun ketika 

dilepaskan banyak butiran yang 

menempel pada tangan kita.#

Ada baiknya kita tidak mudah terpana bila 

melihat beras dengan warna putih bersih 

mengkilap. 

Kenapa begitu?

Persaingan bisnis yang tidak sehat kadang 

kala membawa malapetaka. Seperti 

maraknya beras di pasaran yang 

mengandung bahan-bahan kimia pemutih, 

pelicin dan pewangi.

Seringkali pedagang nakal menambahkan 

bahan kimia tertentu untuk mempercantik 

tampilan beras agar terlihat lebih putih dan 

beraroma wangi. Bahan-bahan kimia itu 

biasanya tidak diperkenankan untuk 

dikonsumsi sebagai makanan.

Tentunya kondisi ini sangat 

mengkhawatirkan bagi kita. Selanjutnya, 

bagaimana agar kita bisa mengenali beras 

bebas pemutih?

Untuk mengetahui secara pasti apakah beras 

yang kita beli mengandung zat berbahaya, 

tentunya perlu penelitian laboratorium. 

Namun bukan berarti masyarakat umum 

tidak bisa mengenalinya. 

Berikut ini cara mengidentifikasi bahan-

bahan kimia tak lazim yang ditambahkan 

pada beras. 

Tips ini bisa menolong kita mengenali 

pemutih, pelicin dan pewangi hanya dengan 

menggunakan indra kita. Berikut tipsnya:
Penulis adalah Direktur INAGRI dan 

redaktur ahli di alamtani.com
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KIAT PRAKTIS

Mengenali beras 
bebas pemutih, pelicin 
dan pewangi

v Bila kita mendapatkan beras dengan 

warna terlalu putih dan ketika diraba 

terasa licin di telapak tangan, bisa dicurgai 

kalau beras tersebut mengandung 

pemutih.

v Beras yang telah ditambahkan pemutih 

mengeluarkan bau yang tidak lazim 

seperti bau kimia. Bila disimpan selama 

beberapa hari akan mengeluarkan bau 

yang kurang sedap. Ketika dicuci, air hasil 

cucian tidak keruh dan ketika dimasak 

nasinya berasa sedikit asam.

v Zat klorin biasanya digunakan untuk 

memutihkan warna beras. Beras yang 

sudah diberi klorin berwarna putih pekat, 

tidak bening.

v Beras yang mengandung klorin, ketika 

dimasak tidak tampak seputih semula dan 

tentunya rasanya kurang enak.

v Kenali jenis-jenis beras yang beraroma 

wangi, misalnya pandan wangi. Beras 

jenis ini bentuknya cenderung membulat, 

tidak memanjang. Bila menemukan beras 

yang tidak sesuai dengan ciri-ciri pandan 

wangi tetapi berabau pandan bisa 

dicurigai menggunakan pewangi.

v Ambil segengam beras lalu remas dengan 

telapak dan jari tangan. Beras dengan 

tambahan pelicin biasanya akan terasa 

licin saat diremas, namun ketika 

dilepaskan banyak butiran yang 

menempel pada tangan kita.#

Ada baiknya kita tidak mudah terpana bila 

melihat beras dengan warna putih bersih 

mengkilap. 

Kenapa begitu?

Persaingan bisnis yang tidak sehat kadang 

kala membawa malapetaka. Seperti 

maraknya beras di pasaran yang 

mengandung bahan-bahan kimia pemutih, 

pelicin dan pewangi.

Seringkali pedagang nakal menambahkan 

bahan kimia tertentu untuk mempercantik 

tampilan beras agar terlihat lebih putih dan 

beraroma wangi. Bahan-bahan kimia itu 

biasanya tidak diperkenankan untuk 

dikonsumsi sebagai makanan.

Tentunya kondisi ini sangat 

mengkhawatirkan bagi kita. Selanjutnya, 

bagaimana agar kita bisa mengenali beras 

bebas pemutih?

Untuk mengetahui secara pasti apakah beras 

yang kita beli mengandung zat berbahaya, 

tentunya perlu penelitian laboratorium. 

Namun bukan berarti masyarakat umum 

tidak bisa mengenalinya. 

Berikut ini cara mengidentifikasi bahan-

bahan kimia tak lazim yang ditambahkan 

pada beras. 

Tips ini bisa menolong kita mengenali 

pemutih, pelicin dan pewangi hanya dengan 

menggunakan indra kita. Berikut tipsnya:
Penulis adalah Direktur INAGRI dan 

redaktur ahli di alamtani.com
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Waktu terbaik untuk 
menanam pohon adalah 
20 tahun lalu. 

Waktu terbaik berikutnya 
adalah sekarang!                                 

“

”
-pepatah kuno


