


SEKAPUR SIRIH

Salah satu hasil dari perencanaan strategi 

(Renstra) Bina Desa 2016-2021 yang 

dilaksanakan di Kaliurang, Yogyakarta pada 

Januari 2016 mengamanatkan membangun 

Sekolah Pedesaan (SEPEDA) untuk 

memperkuat Komunitas Swabina Pedesaan 

(KSP). Secara normatif SEPEDA memfasilitasi 

pendidikan, antara lain karakter swabina, 

pendidikan pembaharu, kemandirian, 

pertanian alami, kesetaraan dan keadilan 

gender dalam reforma agraria dan kedaulatan 

pangan. Demikian juga soal kebijakan nasional 

yang terkait desa, pangan, agraria, pertanian,  

pengorganisasian komunitas pedesaan dan 

fasilitator. Materinya dari pengalaman 

komunitas. Sehingga dalam 5 tahun kedepan 

KSP-KSP yang telah tumbuh menjadi tempat 

pembelajaran pihak lain, muncul para 

pembaharu dan KSP-KSP baru di berbagai 

wilayah.

Mandat membangun SEPEDA diurai dari 

pengalaman panjang Bina Desa yang berdiri 

sejak 42 tahun lalu (1975).  Saat itu Bina Desa 

menyaksikan petani dan masyarakat desa 

selalu dipinggirkan oleh kebijakan sehingga 

tidak dapat hidup sejahtera; secara sosial 

budaya disingkirkan dari budaya tani yang lekat 

dengan alam hingga kehilangan pengalaman 

dan pengetahuannya. Secara sosial ekonomi 

dibuat tergantung pada industri input 

pertanian. Secara sosial politik ditinggalkan 

dalam proses pengambilan keputusan. 
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Terbit atas dukungan MISEREOR Jerman. 

pedesaan di Indonesia, memperkaya dan 

mepertajam pandangan bahwa telah terjadi 

ketidakdilan sosial yang menciptakan strata (kelas) 

sosial ketimpangan struktur agraria. Ditemukan 

juga ketidakadilan hubungan antar manusia di 

setiap kelas sosial atau ketidakadilan gender. 

Keadilan sosial dan keadilan gender hal tak 

terpisahkan untuk mencapai tatanan masyarakat 

yang berkeadilan dalam segala lini.

Untuk itu, Bina Desa mempunyai kesadaran 

bahwa melakukan pengorganisasian atau 

mendampingi petani dan masyarakat marginal 

pedesaan lainnya sebagai subyek dan inti 

perubahan, mewujudkan masyarakat desa yang 

setara, adil, multikultural, interfaith dan mandiri 

melalui rangkaian pendidikan kritis demokratis 

atau disebut dengan pendidikan musyawarah 

(DIKMUS). Dalam perkembangannya masyarakat 

desa seperti ini disebut sebagai Komunitas 

Swabina Pedesaan (KSP) (catatan rencana strategi, 

2016).

Roh dari SEPEDA adalah dikmus. Merupakan 

proses penemuan masalah, pemecahan masalah, 

aksi dan refleksi, yang berjalan secara terus 

menerus. Materi dikmus ditentukan oleh 

masyarakat, mulai dari penilaian kebutuhan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan refleksinya. 

Sehingga dikmus berperan penting dalam proses 

demokratisasi kaum marginal. Menimbulkan rasa 

aman, peneguhan, bebas dari perasaan tertekan, 

sikap lebih terbuka, berani menyampaikan 

pendapat, serta memahami realitas diri dan 

lingkungannya. 

Jadi tepat sekali kalau ada istilah bahwa, “Semua 

Orang Guru dan Alam Raya Sekolahku” (bd018)

Sekolah Pedesaan, Bangkitkan Kesadaran  
Kaum Marginal Desa
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Pertanyaan Pembaca

Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana prosedur 

pembentukan Bina Desa tingkat provinsi, 

kabupaten, kecamatan, hingga ke tingkat desa?

Ld Muh. Ryfains Tuani

Jawaban Redaksi

Wa'alaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih sudah 

menghubungi Bina Desa. Bina Desa sendiri tidak 

memiliki cabang di wilayah, namun Bina Desa 

memiliki komunitas dampingan yang dinamakan 

Komunitas Swabina Pedesaan atau KSP. Perlu 

diketahui, KSP tidak dibentuk oleh Bina Desa, 

melainkan inisiatif warga sendiri yang kemudian 

akan bergerak secara mandiri mengatasi 

permasalahan di desanya dengan didampingi 

Bina Desa. Apabila Bapak Ryfains dan komunitas 

di desa setempat ingin bergabung dalam 

jaringan KSP, boleh sekiranya kawan-kawan 

mampir ke Sekretariat Bina Desa atau bekabar 

dengan kami untuk membahas mengenai 

bentuk dampingan yang dapat diberikan Bina 

Desa. Untuk menghubungi Bina Desa, bias 

melalui kontak yang tertera di halaman jajaran 

redaksi. Salam hormat dari kami.

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.

Dengan senang hati kami menunggu tanggapan, pendapat, kritik 

maupun pemikiran Anda. Baik dalam bentuk tulisan maupun 

gambar. Kirim lewat email redaksi@binadesa.org atau titipkan 

kepada para pendamping komunitas Bina Desa.

Kami dengan senang hati menerima 

tanggapan, pendapat, kritik, saran, 

maupun pemikiran Anda baik dalam 

bentuk tulisan, gambar, maupun foto. 

Kirimkanlah ke alamat Bina Desa atau 

titipkan kepada para pendamping 

komunitas.

Alamat Redaksi:

JL. Saleh Abud no. 18-19, Otista, 

Jakarta Timur 13330

Telp: 021 819 9749, 851 9611

Fax: 021 850 0052

Email: redaksi@binadesa.org

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

FOKUS
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SEPEDA Baru 
Bina Desa
Oleh: Yuliniar Lutfaida

Bicara tentang desa bagi sebagian orang dapat mengajak imaji 

membayangkan pemandangan permai nan sejuk di mata. 

Begitu tenteram, pun diberkahi dengan sumber daya alam 

yang luar biasa melimpah.  Namun, seperti imajinasi pada 

umumnya, kehidupan pedesaan nampak indah dari jauh, 

karena yang memandang juga jauh dari realitas.
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Pada kenyataannya, kehidupan di pedesaan 

hingga k in i  ser ingkal i  masih jauh dar i 

kesejahteraan, padahal desa dalah penopang 

kehidupan masyarakat dengan hasil buminya. 

Masyarakat desa harus dapat mencicipi hasil 

kerjanya mencapai kemakmuran dan berdaulat 

yang dicapai dengan cara-cara yang adil dan 

demokratis. Untuk itu, sumber daya manusia 

desa harus dikembangkan. Berangkat dari hal 

ini lah Bina Desa mengadakan kegiatan 

pendidikan dan pendampingan masyarakat 

desa.

D a l a m  m e m b e r i k a n  p e n d i d i k a n  d a n 

pendampingan, Bina Desa mengembangkan 

program baru bernama Sekolah Pedesaan atau 

disingkat SEPEDA. Program yang diasuh oleh 

Mardiah Basuni selaku Kepala Program 

Pendidikan Bina Desa sekaligus Kepala Sekolah 

ini mulai digagas sekitar Februari 2016. Ketika 

itu, menurut wanita yang akrab disapa Diah ini, 

Bina Desa tengah menyelenggarakan  strategic 

planning di Yogyakarta.

P ro g ra m  S E P E DA  d i f o k u s k a n  p a d a 

pengembangan komunitas  masyarakat 

pedesaan secara mandiri di berbagai wilayah 

Indonesia. Harapannya adalah agar di kemudian 

masyarakat desa dapat mengorganisasi diri dan 

bekerja sama untuk mewujudkan kedaulatan 

dan kemakmuran bersama. Komunitas ini 

kemudian dinamakan Komunitas Swabina 

Pedesaan (KSP).

Lain Dulu, Lain Sekarang

Sejak awal, Bina Desa berkomitmen untuk 

memfasil itasi pemberdayaan komunitas 

pedesaan untuk  berpar t i s ipas i  da lam 

menciptakan komunitas pedesaan yang 

demokrat is  dan mandir i  dan program 

pengembangan masyarakat serupa juga pernah 

dilakukan Bina Desa untuk mewujudkan hal 

tersebut. Hanya saja, pendekatannya yang 

berbeda.

Sebelum program SEPEDA, Bina Desa kerap 

melakukan pendidikan kritis secara langsung ke 

masyarakat. Pendidikan ini dilakukan oleh 

Community Organizer  al ias Pendamping 

Komunitas yang direkrut oleh Bina Desa yang 

menemani komunitas di berbagai wilayah dari 

Indonesia bagian barat hingga timur.

N a m u n ,  u n t u k  p ro g ra m  S E P E DA  i n i , 

pendampingan komunitas dilakukan oleh 

relawan anggota komunitas itu sendiri. Diah 

menjelaskan, “Sekarang kita pakai sukarelawan 

karena diyakini Bina Desa bahwa pendamping 

juga punya satu kepedulian dan kemauan untuk 

membangun desa.”

Para relawan ini kemudian dididik untuk menjadi 

kader yang memiliki kemampuan untuk mejadi 

pendamping komunitas asalnya. Pendidikan 

dilakukan melalui rangkaian kegiatan SEPEDA di 

mana relawan dibekali berbagai materi agar 

memiliki pemahaman menyeluruh mengenai 

permasalahan pedesaan.

Materi yang diberikan kepada para pendamping 

antara lain pendidikan kesadaran kritis, 

pendidikan pengorganisasian, pendidikan 

pertanian alami, pendidikan pelatih, pendidikan 

keadilan gender dasar, pendidikan keadilan 

gender lanjutan, serta pendidikan paralegal. 

Kesemua materi tersebut nantinya akan 

dirangkum dalam modul-modul pelatihan agar 

pengetahuannya dapat didokumentasikan dan 

disebarluaskan.

Demokratis Menuju Kesadaran 

Transformatif

Perubahan metode pendidikan yang dilakukan 

Bina Desa bukanlah tanpa alasan. Estafet fungsi 

pendamping dari community organizer yang 

direkrut Bina Desa kepada para relawan 

bertujuan agar masing-masing komunitas 

bergerak atas dasar kemauan sendiri yang 

berangkat dari kepedulian.

Hal tersebut terkait erat dengan misi Bina Desa 

untuk mewujudkan menciptakan komunitas 

pedesaan yang kuat serta lebih manusiawi. 

Secara khusus, program SEPEDA bertujuan 

menemukan, membangun, dan memperkuat 

pendamping/kader agar dan komunitas dalam 

rangka mewujudkan KSP yang humanis.

Kata kuncinya adalah humanis alias manusiawi. 

No. 130/XXXVI/2017
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Ini berarti memperlakukan manusia sebagai 

manusia, subjek yang memiliki akal, daya, serta 

mampu berupaya. Memanusiakan manusia 

berarti perilaku manusia untuk senantisa 

menghargai dan menghormati harkat, martabat, 

dan derajat manusia lainnya. Pun berarti tidak 

menindas sesama, tidak menghardik, tidak 

bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-

perilaku tercela lainnya.

Dengan menempatkan manusia sebagai subjek 

perubahan ,  B ina  Desa  mengharapkan 

perubahan yang terjadi tidak hanya lebih cepat, 

namun juga tepat. Masing-masing wilayah 

memiliki persoalan dan situasi yang berbeda. 

Inilah mengapa masyarakat desa itu sendirilah 

yang paling dapat memahami inti permasalahan 

serta pendekatan terbaik untuk memecahkan 

persoalan yang terjadi di desa tersebut. Dalam 

proses  in i lah  pent ingnya  kesadaran 

transformatif terlihat. 

Salah satu sarana berdemokrasi adalah 

bermusyawarah. Dengan kata lain, demokrasi 

dapat  k i ta  mula i  dengan musyawarah. 

Pendidikan Musyawarah (dikmus) lahir karena 

a d a n y a  ke b u t u h a n  u n t u k  m e l a k u k a n 

pendampingan kepada kaum marjinal, yaitu 

proses transformasi kaum marjinal yang 

berlangsung dari dalam dan oleh kaum marjinal 

itu sendiri ke arah kehidupan yang demokratis. 

Pendampingan masyarakat marjinal tersebut 

dilakukan melalui proses pendidikan, dalam arti 

belajar bersama, dengan menggunakan metode 

yang part is ipat i f  sehingga je las bahwa 

pendidikan ini dibangun berdasarkan nilai-nilai 

yang berakar dalam masyarakat sendiri, yaitu 

musyawarah.

Musyawarah merupakan warisan yang telah 

mengakar secara sosial-budaya di Indonesia. 

Tidak aneh jika kemudian para pendiri bangsa ini 

menyatakan dan meyakini bahwa saripati dari 

demokrasi dan ideologi Indonesia adalah 

musyawarah. L intasan panjang sejarah 

komunitas bangsa ini telah membuktikan bahwa 

musyawarah rakyat adalah kekuatan yang hebat 

sebagai bahasa kehidupan rakyat.

Misi utama pendidikan musyawarah adalah 

penguatan komunitas kaum/rakyat marjinal, 

yang  me l iput i :  penguatan  kesadaran 

transformatif, penguatan organisasi, penguatan 

jaringan kerja sama, penguatan ekonomi dan 

penguatan advokasi. Misi tersebut satu sama 

lain saling terkait dan saling berhubungan. 

Upaya apapun yang dilakukan untuk penguatan 

rakyat, senantiasa harus berakar dari nilai-nilai 

kemanusiaan dan nilai-nilai dari dalam rakyat 

sendiri, yaitu musyawarah dan gotong-royong.

John Eryson dan Mardiah Basuni menjelaskan cara menganalisa permasalahan yang terjadi sekitar wilayah KSP. (Foto: 

Yuliniar Lutfaida)
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Demokratis Menuju Kesadaran 

Transformatif

Perubahan metode pendidikan yang dilakukan 

Bina Desa bukanlah tanpa alasan. Estafet fungsi 

pendamping dari community organizer yang 

direkrut Bina Desa kepada para relawan 

bertujuan agar masing-masing komunitas 

bergerak atas dasar kemauan sendiri yang 

berangkat dari kepedulian.

Hal tersebut terkait erat dengan misi Bina Desa 

untuk mewujudkan menciptakan komunitas 

pedesaan yang kuat serta lebih manusiawi. 

Secara khusus, program SEPEDA bertujuan 

menemukan, membangun, dan memperkuat 

pendamping/kader agar dan komunitas dalam 

rangka mewujudkan KSP yang humanis.

Kata kuncinya adalah humanis alias manusiawi. 
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Ini berarti memperlakukan manusia sebagai 

manusia, subjek yang memiliki akal, daya, serta 

mampu berupaya. Memanusiakan manusia 

berarti perilaku manusia untuk senantisa 

menghargai dan menghormati harkat, martabat, 

dan derajat manusia lainnya. Pun berarti tidak 

menindas sesama, tidak menghardik, tidak 

bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-

perilaku tercela lainnya.

Dengan menempatkan manusia sebagai subjek 

perubahan ,  B ina  Desa  mengharapkan 

perubahan yang terjadi tidak hanya lebih cepat, 

namun juga tepat. Masing-masing wilayah 

memiliki persoalan dan situasi yang berbeda. 

Inilah mengapa masyarakat desa itu sendirilah 

yang paling dapat memahami inti permasalahan 

serta pendekatan terbaik untuk memecahkan 

persoalan yang terjadi di desa tersebut. Dalam 

proses  in i lah  pent ingnya  kesadaran 

transformatif terlihat. 

Salah satu sarana berdemokrasi adalah 

bermusyawarah. Dengan kata lain, demokrasi 

dapat  k i ta  mula i  dengan musyawarah. 

Pendidikan Musyawarah (dikmus) lahir karena 

a d a n y a  ke b u t u h a n  u n t u k  m e l a k u k a n 

pendampingan kepada kaum marjinal, yaitu 

proses transformasi kaum marjinal yang 

berlangsung dari dalam dan oleh kaum marjinal 

itu sendiri ke arah kehidupan yang demokratis. 

Pendampingan masyarakat marjinal tersebut 

dilakukan melalui proses pendidikan, dalam arti 

belajar bersama, dengan menggunakan metode 

yang part is ipat i f  sehingga je las bahwa 

pendidikan ini dibangun berdasarkan nilai-nilai 

yang berakar dalam masyarakat sendiri, yaitu 

musyawarah.

Musyawarah merupakan warisan yang telah 

mengakar secara sosial-budaya di Indonesia. 

Tidak aneh jika kemudian para pendiri bangsa ini 

menyatakan dan meyakini bahwa saripati dari 

demokrasi dan ideologi Indonesia adalah 

musyawarah. L intasan panjang sejarah 

komunitas bangsa ini telah membuktikan bahwa 

musyawarah rakyat adalah kekuatan yang hebat 

sebagai bahasa kehidupan rakyat.

Misi utama pendidikan musyawarah adalah 

penguatan komunitas kaum/rakyat marjinal, 

yang  me l iput i :  penguatan  kesadaran 

transformatif, penguatan organisasi, penguatan 

jaringan kerja sama, penguatan ekonomi dan 

penguatan advokasi. Misi tersebut satu sama 

lain saling terkait dan saling berhubungan. 

Upaya apapun yang dilakukan untuk penguatan 

rakyat, senantiasa harus berakar dari nilai-nilai 

kemanusiaan dan nilai-nilai dari dalam rakyat 

sendiri, yaitu musyawarah dan gotong-royong.

John Eryson dan Mardiah Basuni menjelaskan cara menganalisa permasalahan yang terjadi sekitar wilayah KSP. (Foto: 

Yuliniar Lutfaida)
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Mengayuh SEPEDA 
ke Seluruh Nusantara

Oleh: Yuliniar Lutfaida

Sejak pertama kali hadir empat puluh dua tahun 

yang lalu pada 1975, Bina Desa kian setia 

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

mengembangkan diri mereka. Hal tersebut 

sesuai dengan misi Bina Desa, yakni untuk 

menguatkan masyarakat untuk menciptakan 

komunitas pedesaan yang kuat dan lebih 

manusiawi. Praktik pendidikan yang dilakukan 

Bina Desa pun terus direvisi agar mencapai hasil 

yang optimal dan senantiasa sesuai dengan 

nilai-nilai yang dipegang Bina Desa, yakni 

kesetaraan, kebersamaan, keterbukaan, 

keselarasan, keadilan, serta anti kekerasan, 

hingga akhirnya didapatlah skema Sekolah 

Pedesaan atau SEPEDA yang saat ini diterapkan.

Amanat pemberian materi pendidikan yang 

semula diemban oleh para Community Organizer 

(CO) pun kini ada pada pendamping yang berasal 

dari masing-masing Komunitas Swadaya 

Pedesaan (KSP). Harapannya, akan tumbuh 

sekolah-sekolah pedesaan yang baru di 

berbagai wilayah dengan adanya pendamping 

yang melakukan pendidikan kepada masyarakat.

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

pendampingan komunitas berfokus pada 

penguatan organisasi pedesaan khususnya 

organisasi tani lokal sebagai unsur penggerak 

advokasi reforma agraria; dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan, terutama usaha pertanian 

dan usaha rumah tangga, guna meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang mencakup 

asistensi dan konsultansi pengembangan usaha 

kecil.
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Para pendamping tersebut dididik dan ditempa 

melalui berbagai pelatihan dan seminar dalam 

rangkaian kegiatan SEPEDA yang terbagi dalam 

beberapa tahap. Salah satu contohnya adalah 

kegiatan Pengembangan Kapasitas KSP yang 

dilaksanakan bulan Maret lalu di Indramayu. 

Pada kegiatan tersebut, para pendamping 

mendapatkan materi mengenai sosialisasi UU 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan 

Nelayan serta analisis permasalahan yang masih 

belum dicakup dalam regulasi tersebut. Pada 

kesempatan ini, para pendamping juga dilatih 

untuk menganalisa persoalan yang terjadi di 

wilayahnya untuk kemudian dicari solusinya 

dengan memanfaatkan sumber daya manusia 

lokal juga jaringan KSP.

Sebanyak 14 komunitas di berbagai wilayah di 

Nusantara pun sudah bergabung menjadi KSP, 

mulai dari Aceh Barat sampai Sulawesi Tenggara. 

Pada praktiknya, berbagai tantangan dan suka 

duka pun dilalui para pendamping komunitas. Di 

Aceh Barat misalnya, Cut Maladewi selaku 

pendamping komunitas menceritakan bahwa 

masyarakat masih banyak yang sangsi mengenai 

kegiatan kelompok tani alami yang digagasnya 

bahkan setelah beberapa tahun melakukan 

pendampingan. “Anggotanya sudah puluhan 

tapi yang menerapkan pertanian alami masih 

sedikit dan mencicil sepetak-dua petak sawah 

untuk membuktikan hasil terlebih dahulu,” 

ungkap Dewi.

Masalah lainnya di Aceh Barat adalah masuknya 

perusahaan kelapa sawit yang didukung oleh 

pemerintah setempat yang menawarkan bibit 

sawit secara gratis kepada masyarakat apabila 

mereka mau menanam di pekarangannya. 

Banyak pula yang kepincut untuk menanam 

kelapa sawit. Untungnya, hasil dari pertanian 

a lami  leb ih  ba ik  ket imbang pertan ian 

konvensional menggunakan pestisida sehingga 

secara perlahan semakin banyak yang tertarik 

bertani alami.

Benturan dengan kepentingan pemodal juga 

terjadi di Lamongan seperti yang diceritakan 

Kartolo. Menurut pria yang senang guyon ini, di 

Lamongan kini banyak pabrik berdiri dan 80% 

lahan dikuasai oleh orang dari luar Lamongan. 

Pendidikan kader untuk perempuan petani di Jawa Barat. (Foto: Bina Desa)
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Warga Lamongan yang tadinya bertani pun kini 

tidak memiliki lahan karena sudah dijual dan 

beralih menjadi pabrik hingga mereka harus 

mendatangkan sebagian kebutuhan pangannya 

dari luar daerah. Perlu usaha ekstra untuk 

mengembalikan Lamongan seperti sedia kala 

sehingga Kartolo merasa perlu strategi 

pengorganisasian masyarakat yang baik.

Persoalan yang dihadapi komunitas pun 

berbeda-beda. Sauyunan Perempuan Petani 

Binangkit (SPPB) Kadupandak, Cianjur misalnya, 

lebih banyak berkutat pada persoalan budaya 

patriarki sehingga seringkali para anggotanya 

kesulitan untuk berpartisipasi aktif di tengah 

masyarakat .  Wi layah Kadupandak yang 

dusunnya terpisah-pisah serta infrastruktur 

yang buruk semakin menyulitkan mereka 

melakukan kegiatan. Selain itu, mereka juga 

belum paham mengenai rantai pemasaran 

sehingga sulit untuk memasuki pasar. Namun 

Imas Maesaroh selaku pendamping komunitas 

tidak merasa berkecil hati karena ia yakin bahwa 

kegiatan SPPB membawa banyak manfaat. Ia 

sendiri sudah melihat hasil dari pertanian alami 

yang lebih banyak dan berkualitas ketimbang 

pertanian konvensional.

Di Salassae, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan 

terdapat Komunitas Swabina Pedesaan Salassae 

(KSPS) yang telah bertahun-tahun bergelut 

mempromosikan kegiatan pertanian alami 

hingga ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. 

Daerah sekitarnya pun tertular dan ikut bertani 

alami, salah satunya adalah petani Butta Toa 

yang kini membentuk Serikat Petani Alami (SPA) 

Butta Toa pada 2016. Meskipun baru berumur 1 

tahun, SPA Butta Toa telah mampu memfasilitasi 

pendidikan pertanian alami di 67 desa di 4 

kecamatan.

Praktik pendampingan komunitas sebagai 

bagian dari SEPEDA seringkali tidaklah mudah. 

Pendampingan pun kerap berhadapan dengan 

kesadaran masyarakat yang masih pragmatis 

dan mau solusi serba instan. Namun yang perlu 

d i i n g a t  a d a l a h  p e n d a m p i n g a n  d a n 

pengorganisasian adalah kerja-kerja agar rakyat 

mampu mengetahui secara sadar dan kritis 

struktur penindasan yang melingkupi kehidupan 

sekeliling mereka sehingga rakyat bisa berdaulat 

dan mandiri. 

Chaerul Umam memberikan materi pada kegiatan di Aceh Barat. (Foto: Bina Desa)
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Apa Kabar 
Demokratisasi Desa?
Pemberlakuan Undang-Undang No 6 Tahun 

2014 tentang Desa memberi harapan atas 

berlangsungnya demokratisasi  di  desa. 

Demokratisasi dimaknai sebagai proses 

peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk 

lebih berperan aktif dalam pengambilan  

keputusan dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini 

juga sebagai indikator desa yang inklusif. 

Mendalami praktek demoktatisasi di desa, Bina 

Desa menyelenggarakan diskusi terfokus 

Oktober 2016 lalu. Dihadiri oleh masyarakat 

desa (Sukabumi, Cianjur, Cilacap, Purwokerto), 

pengurus kelembagaan di desa (Aceh), Kepala 

Desa (Pasawaran Lampung), pegiat gerakan 

desa membangun (Lampung, Banten), pegiat 

teknologi informasi dan komunikasi (Lampung, 

Banten), dan akademisi (IPB) serta disampaikan 

juga paparan temuan dari Kabupaten Agam 

Sumatra Barat dan Cirebon, Jawa Barat.

Acara dibuka oleh Akhmad Miftah yang mewakili 

Bina Desa, ”Selama jaman orde baru, desa 

d ikerd i lkan jad i  obyek  da lam doktr in 

pembangunanisme, bahkan jaman kolonial desa 

dan warganya hidup paling menderita”. Saat ini 

kita berharap kaum marjinal dipedesaan bisa 

bangkit, taraf kehidupannya membaik. Semoga 

peluang dari proses demokrasi melalui Undang-

Undang Desa bisa membuka sekat-sekat 

depolitisasi dan akses ekonomi masyarakat 

desa. Posisi Bina Desa atas Undang-Undang 

(Desa) ini masih mengkritisi.

Setiap peserta yang hadir adalah narasumber 

dan sal ing berbagi  pengalaman. Katua 

Sauyunan, ibu Kartini mengatakan bahwa proses 

penyelenggaraan pembangunan di desa setelah 

adanya Undang-Undang Desa di kampungya 

belum banyak perubahan. Utamanya soal 

partisipasi warga. Perempuan tidak ada yang 

dilibatkan dalam musyawarah desa.  Apa itu 

undang-undang desa, sebelum berangkat ke sini 

baru diinformasikan oleh sekretaris desa. 

Pengalaman dari Aceh Barat, walaupun ada 

Foto: Bina Desa/ Achmad Yakub
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musyawarah desa namun masih banyak warga 

desa yang belum mau atau tidak terlibat dalam 

prose-proses pengambilan keputusan di desa. 

Bahkan peran laki-laki yang begitu dominan, 

adanya unsur kekerabatan yang kental 

membuat desa “dikuasai” oleh segelintir orang.

Demikian juga di Kampung laut, Desa Panikel, 

Cilacap Jawa Tengah. “Keuangan Desa belum 

transparan karena pelaporan kegiatan dan 

pendanaan desa baru sebatas diketahui oleh 

perangkat desa, tokoh masyarakat dan 

kelembagaan desa”, Kata Fauzan. APBDes belum 

menjadi dokumen publik karena yang tahu 

hanya aparatur  desa dan tokoh-tokoh 

masyarakat

Berbeda pengalaman di Pasawaran, Lampung 

tepatnya Desa Mulyosari. Saipudin Kepala Desa 

Mulyosari, Paswaran Lampung memaparkan, 

proses pengambilan keputusan di desa sebisa 

mungkin melibatkan peran serta masyarakat. 

“Mula i  dar i  penyusunan rencana ker ja 

pemer in tah  desa ,  rencana  anggaran 

pendapatan dan belanja desa dan demikian juga 

musyawarah rukun tetangga, musyawarah 

dusun hingga musyawarah desa” Ujar Saipudin. 

Agar uang desa tetap berputar di desa, harus 

ada BUMDes. Hal ini dikuatkan ketika sistem 

infomasi desa mulai berjalan dan terbuka. 

Silakan cek di facebook desa Mulyosari disitu 

diumumkan berbagai aktivitas dan rencana 

desa, ini juga mengikat warga desa yang kerja di 

luar negeri.  

Fasilitator John.P Sinulingga mencatat temuan 

dan  penga laman ba i k  da lam d i skus i . 

Mengidentifikasi  praktek-praktek demokrasi di 

pedesaan dengan karakter masing-masing. 

Semisal desa Adat, ataupun desa “biasa” baik 

yang dataran tinggi maupun pesisir. Ke depan 

kita mengenali format yang sesuai dalam 

mendorong keterlibatan petani kecil, nelayan, 

laki-laki dan perempuan dalam demokratisasi 

desa. Fasilitasi implementasi demokratisasi asli 

ala Indonesia (musyawarah) dalam penentuan 

berbagai keputusan di desa.

Diskusi terfokus ditutup oleh Achmad Yakub dari 

Bina Desa. Pengalaman demokrasi yang sifatnya 

inisiatif  kepala desa, intervensi pegiat desa, 

maupun dari masyarakat sendiri bisa saling 

melengkapi dan menguatkan satu sama lainnya. 

“Kita tindak lanjuti dengan mendorong kajian 

yang lebih dalam, pendidikan bersama, dan 

membangun sistem informasi desa, kuncinya 

adalah kemampuan kita berkolaborasi” tegas 

Yakub. (bd018)

MUSRENA ajang partisipasi perempuan 
dalam pembangunan Gampong di Aceh Barat
Oleh Cut Mala Dewi

Selama ini dalam menjaring aspirasi dan 

menggerakan partisipasi masyarakat dalam 

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

musyawarah perencanaan pembangunan 

(MUSRENBANG), dengan berbagai tingkatan dari 

desa, kabupaten, hingga nasional. Namun dalam 

pelaksanaannya musrenbang masih banyak 

terdapat kekurangan, seperti minimnya aspirasi 

perempuan, anak dan disabilitas. Pandangan 

atas musrenbang yang hanya dianggap 

formalitas, karena dalam prosesnya keterlibatan 

masyarakat minim. 

Untuk itu sejak tahun 2007 di mulai dari kota 

Banda Aceh atas inisiatif kelompok perempuan, 

lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah 

kota membuat musyawarah rencana aksi 

perempuan (MUSRENA) yang dilakukan pada 

level kecamatan. Inisiatif ini menguatkan 

perencanaan pembangunan dan penganggaran 

yang responsif gender.

Pengalaman ikut dalam Musrena di Meulaboh 

Kabupaten Aceh Barat yang digelar awal tahun 

2017 di Kecamatan Sama Tiga, desa Suaktimah, 

bagi Cut Mala Dewi memberikan kesan yang 

kuat. Dewi bersama lainnya yang mewaikili desa 

atau Gampong Krueng Tinggai, yakni Nurmala, 

Erliati dan Eka. Setiap desa diwakili oleh lima 

orang  yang  kompos is inya  terd i r i  dar i 

perempuan, anak-anak, dan orang disabilitas 

tentunya bersama Kecik atau Kepala Desa. 

Musrena ini dihadiri oleh 32 Gampong/desa.

Proses dialog Musrena kemudian dibagi dalam 

kelompok kerja (pokja), yakni Pokja anak-anak, 

pokja disabilitas dan pokja perempuan. Masing-

masing pokja membuat usulan kegiatan dan 

perencanaan pembangunan fisik apa yang 

dibutuhkan dan menjadi prioritas di Gampong. 

Teuku Dadek selaku Kepala BAPPEDA Aceh Barat 

mereview hasil musrena tahun 2016, sehingga 

dalam pembuatan perencanaan pembangunan 

dan kegiatan tahun 2018 nanti ada landasannya, 

berkelanjutan. Beberapa catatan misalnya ada 

kegiatan non fisik dananya sudah ditarik namun 

kegiatannya tak ada. Kegiatan tidak mencapai 

sasaran seperti dalam proposal, masih banyak 

dana desa yang terparkir terutama kegiatan fisik 

yang lambat  penger jaannya.  Ada juga 

mengajukan SPM (standar. minimal pelayanan) 

bodong. Kedepan dilakukan perbaikan. Kegiatan 

tidak boleh lagi bersifat paket, tetapi harus 

volume seperti berapa meter jalan, unit 

bangunan dengan luas tertentu. Kegiatan non 

fis ik  misa lnya  maje l i s  tak l im harus 

mencantumkan volume kegiatan, satu orang 

guru mengaji dikali 4 pertemuan di kalikan 12 

bulan kali Rp. 75.000,-. Dana Posyandu, dan PKK 

proposal diubah bentuknya menjadi TOR atau 

kerangka acuan panduan kegiatan.

Prinsip pengelolaan kegiatan fisik di desa. Salah 

satunya adalah swakelola, yang laksanakan tim 

pengelola kegiatan (TPK) mulai dari perencanaan 

sampai penyerahan kepada kepala desa. Tidak 

boleh dikontrakan sebab yang buat pertanggung 

jawaban adalah TPK. Bila dikerjakan secara 

padat karya dalam rencana anggaran biaya (RAB) 

dicantumkan berapa banyak masyarakat yang 

terlibat, berapa hari dan gajinya. Kepala 

BAPPEDA juga mengingatkan agar kegiatan 

pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 

desa. 

S e b e l u m  p e l a k s a n a a n  M u s re n a  l ev e l 

Kecamatan, beberapa hari sebelumnya para 

perempuan, anak-anak dan penyandang 

disabilitas melakukan perencanaan masing-

masing di level gampong. Jadi kami menghadiri 

Musrena/Musrenbang di Kecamatan tidak 

dengan pikiran hampa, namun membawa 

aspirasi warga gampong Krueng Tinggai.

Ratusan Peserta baik perempuan, anak-anak 

maupun penyandang disabilitas bepartisipasi 

dalam Musrena (musyawarah Rencana Aksi 

Perempuan). (Foto: Cut Maladewi)

SWABINA

No. 130/XXXVI/2017No. 130/XXXVI/201710 11



SWABINA
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SEKOLAH
PEDESAAN

Anak Petani Bangun 

Kebun Pekarangan

Oleh: Syahroni

Desain dibuat menarik agar anak-anak sekolah mengerjakan kebun pekarangannya penuh semangat dan menstimulasi 

ide-ide segar dalam praktek pertanian.
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SEKOLAH PEDESAAN

Data menunjukkan sebanyak 63% anak petani 

padi dan 54% anak petani hortikultura 

menegaskan tak ingin menjadi petani. Dari sisi 

orang tua petani pun demikian. Sejumlah 50% 

orang tua petani padi tidak ingin anaknya 

menjadi petani .  Sementara 73% petani 

hortikultura menyatakan tidak ingin anaknya 

menjadi petani demikian Hasil riset Koalisi Rakyat 

Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) tahun 2016 .

Banyak faktor yang menyebabkan kalangan 

pemuda pedesaan apalagi pemuda kota emoh 

menjadi petani. Yang paling dominan adalah 

dalam diri pemuda sendiri melihat tiada masa 

depan yang baik secara ekonomi, sosial karena 

menyaksikan sebagian besar petani indentik 

dengan kemiskinan, fasilitas yang minim, secara 

sosial menjadi warga negara kelas dua dan 

dianggap masih bodoh. Sementara secara 

eksternal orang tua petani juga tak ingin anaknya 

menjadi petani, di sisi lain secara pendidikan 

formal disekolah minim kurikulum mengenai 

pertanian.

Secara umum faktor lain yang selama ini telah 

menjadi persoalan secara nasional adalah 

m e n g e n a i  a s s e t  d a n  a k s e s  u n t u k 

mengembangkan pertanian. Asset yang 

dimaksud adalah soal kepemelikan dan 

penguasaan tanah yang layak untuk bertani yang 

selama ini sangat sulit, dimana sebagian besar 

petani adalah petani gurem kurang dari 0,5 ha.

Kemudian akses atas sumber-sumber produktif 

atau financial bagi petani sehingga masih banyak 

yang menggunakan jasa rentenir. Demikian juga 

soal kepastian harga input pertanian, harga jual, 

fasilitas infrsastruktur di pedesaan dan jaminan 

lainnya yang membuat kaum muda tertarik 

bertani. Terakhir masih lemahnya pengelolaan 

pasca panen, inovasi dan teknologi terbatas 

sehingga nilai tambah yang seharusnya di 

dapatkan dalam proses produksi pertanian tak 

dinikmati petani.

Salah satu strategi yang memungkinkan menarik 

dan mempertahankan pemuda, khususnya yang 

di desa untuk bertani adalah melalui pendidikan. 

Pesantren Ibnul  Fa l laah (anak petani ) 

membangun kebun pekarangan ala FAITH (Food 

Always in The Home) untuk kemandirian pangan 

santri.

Hampir seminggu, sejak  akhir November hingga 

awal Desember 2016 ini santri Ibnul Fallaah dan 

Inst i tut  Agroekologi  Indonesia ( INAgr i ) 

melakukan kerja-kerja praktik membangun 

kebun pekarangan ala FAITH (Food Always in The 

Home). Agar kebutuhan pangan para santri yang 

berada dalam asrama yang saat ini berjumlah 60 

orang dapat terpenuhi secara mandiri.

Tahap sekarang adalah persiapan zonasi tanam, 

pengadaan material organik seperti arang 

sekam, dedak padi, lapisan top soil yang kaya 

mikroorganisme lokal, pembuatan kompos dan 

pengadaan aneka benih sayuran, pangan dan 

tanaman bumbu.

Desain sengaja kita buat yg unik melingkar yang 

biasa disebut mandala, agar para siswa menjadi 

tertarik dan giat bekerja di kebun. Rawa-rawa 

akan dimanfaatkan untuk budidaya ikan lokal 

seperti gabus, sepat, tembakang dan lele.

Aktivitas ini ditanggung jawabi oleh ustadz 

Rohman Karnadi yang juga merupakan 

pimpinan organisasi petani.

Harapannya kedepan, pangan sehat dan bergizi 

dapat menjadi makanan sehari-hari sehingga 

dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas 

dan Islami.
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Kembali ke Kearifan Lokal, 
Kunci Pertanian Berkelanjutan
Sul i t  d ipungk i r i ,  dengan tergerusnya 

pengetahuan lokal (local knowledge) para petani 

terkait budidaya pertanian, serta banyaknya 

bantuan input kimia bagi petani yang juga 

banyak menimbulkan masalah, menjadikan 

petani kian kelimpungan dalam mengatasi 

masalahnya.  Efek yang paling kentara ialah 

petani tak berdaya menangani serangan hama. 

Selain itu, petani tidak bisa berpikir aktif dalam 

menemukan solusi terhadap permasalahan 

kehidupan dirinya dan tanahnya.

Realitas demikian yang menjadi dasar Lembaga 

Inspirasi dan Advokasi Rakyat  (LIAR) berkerja 

s a m a  d e n g a n  H i m p u n a n  M a h a s i s w a 

Agroteknologi Universitas al Asyaria Mandar 

( H i m a g ro t e k  U n a s m a n )  m e n g a d a k a n 

pendidikan penyuluh pertanian bagi mahasiswa 

pertanian di Kampus II Unasman, Kecamatan 

Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Peserta dalam kegiatan itu berasal dari 

mahasiswa dari beberapa kampus Unasman 

yang terpisah, di antaranya Kampus III Mamasa, 

Kampus Induk Polewali Mandar, dan Kampus II 

Malunda Majene selaku pelaksana kegiatan.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dari 

tanggal 14-16 Januari 2017 itu menitikberatkan 

kepada lahirnya pemahaman di kalangan 

mahasiswa sebagai generasi pelanjut dalam 

m e m b a n g u n  d u n i a  p e r t a n i a n  y a n g 

berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

“Mahasiswa pada gi l irannya nanti  akan 

memegang peran penting membangun dunia 

pertanian. Jadi harapan kami, lahir penyuluh-

penyuluh yang punya rasa peduli terhadap 

realitas petani,” papar Lukman Rahim selaku 

fasilitator dari LIAR.

Selain pemberian materi, peserta melakukan 

kunjungan lapangan serta mencari informasi 

dan mendalami masalah petani di desa yang 

menjadi tempat kunjungan, yakni Desa 

Kayuangin, Kecamatan Malunda.

“Alasan kenapa kami memilih Kayuangin karena 

kami sudah sepakat dengan Kepala Desa untuk 

menjadikan Desa Kayuangin ini menjadi desa 

mitra kami untuk mengembangkan pertanian 

yang berkelanjutan,” ujar Amir selaku Ketua 

Himagrotek Unasman.

Dar i  has i l  kun jungan lapangan yang 

dipresentasikan masing-masing kelompok 

peserta ditemukan bahwa jika petani di Desa 

Kayuangin banyak mengalami masalah seperti 

serangan hama, penurunan hasil produksi, 

pencemaran air sawah dengan bahwan kimia 

yang mengakibatkan rasa gatal ketika terkena 

kulit, serta ketergantungan petani terhadap 

produk kimia dan tidak efektifnya peran 

penyuluh pertanian.

“Penyuluh hanya datang membawa pupuk dan 

member i  tahu  cara  pemaka ian  tanpa 

mengetahui dulu masalah petani,” ungkap Rian, 

salah satu peserta.

Selain itu, berdasarkan hasil penulusuran 

peserta, nilai gotong royong petani mulai 

berkurang karena banyaknya program yang 

datang memberikan uang ongkos transportasi 

saat pelatihan atau pertemuan manjadikan 

petani sudah enggan duduk bersama guna 

membicarakan masalah mereka.

Sementara pada bagian akhir pendidikan, 

peserta berdiskusi merumuskan langkah-

langkah dalam mengembangkan pertanian di 

Desa Kayuangin berbasis kearifan lokal yang 

berkelanjutan. (bdk026LR)

No. 130/XXXVI/201714



PEREMPUAN
MAHARDIKA

Bertukar Pengalaman Perempuan Desa di Cianjur 
dan Pegiat Desa dari Jepang

Pada akhir Agustus lalu tanggal 30-31, Sauyunan 

Perempuan  Petan i  B inangk i t  ( SPPB) 

Kadupandak kedatangan tamu dari lembaga 

Asian Community Trust (ACT) Jepang, Mari Suzuki 

bersama staf Bina Desa Jakarta, Mardiah, Affan 

dan John S. Mereka menggelar diskusi yang 

bertempat di anggotanya, yakni Paguyuban 

Ranca Bungur, Desa Sukasari, Kadupandak yang 

dihadiri seluruh pengurus baik dari SPPB 

maupun paguyuban dari tujuh desa serta 

beberapa aparat desa.

Dalam dialog tersebut, para pihak saling antusias 

untuk mengetahui kondisi desa, sosial, dan 

pertanian masing-masing. Pada awal perkenalan 

Suzuki mengatakan,”Saya adalah satu kepala 

program dari ACT, dalam setahun berkeliling di 

negara -negara  As ia  untuk  me lakukan 

pemantauan program.” Tujuan ACT sendiri 

adalah mendorong pembangunan sosial dan 

ekonomi yang berkelanjutan di masyarakat Asia 

melalui dukungan keuangan untuk komunitas 

lokal.

Selepas istirahat makan siang, bergantian kini 

ibu-ibu yang banyak bertanya ke Suzuki. Mulai 

dari bertanya tentang negara Jepang dan apa 

saja yang dilakukannya di Jepang. Pertanian di 

Jepang selain sudah menggunakan mekanisasi 

yang canggih, petani-petaninya juga mempunyai 

etos kerja yang mumpuni, demikian juga 

kejelasan kebijakan dari pemerintah untuk 

membeli sebagian besar hasil produksi sehingga 

bisa mengontrol harga yang baik bagi petani.

Di hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan 

mengunjungi kebun kolektif Paguyuban Cahaya 

Asih di Desa Warga Asih. Ibu Entin salah satu 

pegiat paguyuban menjelaskan, “Dalam 

hamparan lahan yang ditanami sayuran, sawah 

yang baru saja dipanen dan juga kolam ikan.”  
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Talaga Sari yang ditempuh dalam waktu 2 jam.
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Long March Petani Kendeng 
Dukung Gubernur Cabut Izin 
Pabrik Semen di Rembang

Oleh: Achmad Yakub

FOTO: ANDREAS ISWINARTO/JMPPK

Ketua Sauyunan Perempuan Petani Binangkit 

(SPPB) Kartini, menyampaikan sambutan pada 

pembukaan pendidikan kader dasar, bagi 

pengurus sauyunan dan anggota paguyuban. 

Kartini mengatakan pendidikan bagi perempuan 

pedesaan utamanya petani, merupakan salah 

satu cara menggerakkan dan menyadarkan agar 

lebih peduli untuk bangkit dari kesulitan-

kesulitan hidup di desa.

“Melalui pendidikan kader ini, diharapkan kita 

semua bisa lebih sadar dan bergerak melakukan 

sesuatu untuk mengubah hidup kita, bila kita 

lakukan secara bersama-sama akan lebih kuat 

untuk mengatasi berbagai kesulitan kehidupan 

di desa,” ujar Kartini di hadapan 31 orang 

perempuan peserta pendidikan dan perwakilan 

dari pemerintah desa (25/08/2016).

Pendidikan dilaksanakan selama tiga hari (25-

27/08/2016) atas kerja sama Bina Desa dengan 

SPPB Kecamatan Kadupandak, Kabupaten 

Cianjur yang merupakan gabungan dari delapan 

paguyuban perempuan petani di delapan desa 

di Kecamatan Kadupandak. Sementara itu yang 

menjadi tuan rumah adalah Paguyuban 

Perempuan Petani Hegar Kahuripan, Kampung 

Cigaru, Desa Wargasari.

Melalui pendidikan kader dasar ini diharapkan 

kesadaran perempuan petani makin matang. 

Menurut fasilitator pendidikan Yani dari Serikat 

Petani Pasundan (SPP),  “Diharapkan lahirnya 

kader-kader baru di setiap paguyuban yang 

nantinya akan dapat menangkap realitas dan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

desa masing-masing”.  Menurut Nining EF staff 

Bina Desa yang juga sebagai fasilitator, kader 

tersebut sekaligus akan menggerakkan orang-

orang yang ada di desa untuk melakukan 

perubahan-perubahan menuju arah yang lebih 

baik.

Dihubungi secara terpisah ketua tim persiapan 

Persaudarian Perempuan Pedesaan, Mardiah 

mengatakan, ”Intinya bahwa para peserta 

pendid ikan memahami  permasalahan-

permasalahan apa yang mereka alami sendiri di 

masing-masing desa dan bagaimana untuk 

mengatasi permasalahan itu dengan bersama-

sama. Hingga akhirnya peserta pendidikan 

paham bahwa  yang  dapat  me lakukan 

perubahan itu adalah mereka sendiri sebagai 

kader yang nantinya dapat menggerakkan 

banyak orang di sekitarnya.”

Pendidikan kader dasar ini ditutup dengan 

membuat rencana tindak lanjut paguyuban di 

delapan desa untuk tiga bulan ke depan.

Kartini: Pendidikan Menggerakkan 
Perempuan untuk Bangkit dari 
Kesulitan Hidup di Desa

Ibu-ibu peserta pendidikan 

kader dasar. 

(Foto: John S. Pluto)

Minggu malam merupakan persiapan akhir bagi 

ribuan warga sekitar Pegunungan Kendeng, 

yang ada di  Kabupaten Rembang, Pati, Blora, 

Kudus yang akan melepaskan saudara-

saudaranya untuk melakukan long march (jalan 

kaki) mengawal keputusun Mahkamah Agung 

yang menyatakan mencabut SK Gubernur Jawa 

Tengah terkait penambangan semen PT. Semen 

Gresik (kemudian berubah nama jadi PT. Semen 

Indonesia).

Pagi-pagi sekitar pukul 06.00 warga yang 

te rgabung  da lam Masyaraka t  Pedu l i 

Pegunungan Gendeng ( JMPKK) siap berangkat 

long march yang menempuh ± 150 Km dari 

Rembang menuju kantor Gubernuran Jawa 

Tengah di Semarang, direncanakan Senin- Jumat 

(5-9 Desember 2016). Jarak tempuh yang 

panjang tidak menyurutkan petani untuk terus 

memperjuangkan kelestarian Pegunungan 

Kendeng Utara dari berbagai upaya perusakan. 

Perjuangan sejak beridirinya “Tenda Perjuangan” 

tepat di jalan pintu masuk tapak pabrik PT. 

Semen Indonesia di Rembang, 16 Juni 2014 

hingga saat ini, sebagai bentuk perlawanan dan 

penolakan atas invasi pabrik semen yang 

mengancam ruang hidup petani, Para peserta 

long march yang sebagian besar adalah 

perempuan, anak-anak muda yang  biasa 

disebut ABG dan para sepuh yang  berjumlah 
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Mbah Marwi (78), setelah beristirahat semalam, tetap 

semangat dan gembira, siap melanjutkan long march 

hari ke-2. (Foto: Andreas Iswinarto/JMPPK)

Peserta long march meninggalkan Juwana 

menuju gerbang Mina Tani Pati. (Foto: Andreas 

Iswinarto/JMPPK)

lebih dari 100 orang berangkat dari tenda 

perjuangan di Gunung Bokong, Rembang.

Dengan membawa bekal yang sederhana, 

berbendera merah putih, bersandal dan 

bercaping khas petani  menunjukan tekad yang 

bulat untuk menegakkan amanah keputusan 

h u k u m ,  m e n u t u p  s e m u a  a k t i v i t a s 

pertambangan semen tanpa kecuali.

Menurut Gunretno salah satu peserta long 

march, “Perjalanan panjang upaya hukum yang 

kami lakukan, dimulai dari gugatan warga 

Rembang kepada PT. Semen Indonesia melalui 

PTUN Semarang dengan Nomor 064 tahun 2014 

pada tanggal 16 April 2015 dengan putusan 

ditolaknya gugatan warga dengan alasan 

kadaluarsa. Padahal, kami sudah mengikuti 

persidangan sebanyak 19 kali”. Upaya banding 

kemudian petani lakukan melalui PT TUN 

Surabaya dengan hasil putusan Nomor : 

135/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 3 November 

2015 dimana warga kembali dikalahkan.

“Tetapi kami tetap semangat untuk terus 

berjuang. Berbagai upaya sudah kami lakukan 

baik melalui jalur hukum maupun dialog dengan 

berbagai pihak, mulai dari Pemerintah baik 

Pusat maupun Daerah dan pihak Semen 

Indonesia. Seperti diketahui bersama, bahwa ini 

bukan masalah perusahaan milik nasional atau 

modal asing, tetapi ini masalah terancamnya 

kehidupan kami sebagai petani” tegas Gunretno. 

Pegunungan Kendeng merupakan reservoir air 

bagi seluruh makhluk yang ada didalamnya 

termasuk kita yang ada di kota.

Putusan MA batalkan Izin Lingkungan 

Perusahaan

Putusan PK Mahkamah Agung atas kasus PT. 

Semen Indonesia di Rembang, pada tanggal 5 

Oktober 2016 dengan No. Register 99 

PK/TUN/2016 memenangkan warga atau 

mengabulkan permohonan warga Kendeng 

yang di Rembang atas pembatalan izin 

l ingkungan PT.  Semen Indonesia  yang 

dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. 

Dengan amar putusan PK Mahkamah Agung 

tersebut  :  Mengabulkan gugatan para 

penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal 

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 

660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, 

tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan 
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Istirahat di Pondok Pesantren “Darul Falah”, Jekulo, Kudus. Peserta aksi disambut oleh KH. Ahmad Badawi 

dan para santri. (Foto: Andreas Iswinarto/JMPPK)

oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di 

Kabupaten Rembang Jateng.

Kemudian Putusan MA juga mewajibkan 

dicabutnya Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 

Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. 

Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten 

Rembang Jawa Tengah. Putusan Peninjauan 

Kembali Nomor : 064/G/2014/PTUN.SMG jo 

Nomor : 135/B/2015/PT.TUN.SBY jo Nomor : 99 

PK/TUN/2016 pada tanggal 15 November 2016 

dan sudah diterima oleh pihak penggugat pada 

tanggal 18 November 2016. Seharusnya sudah 

dilakukan eksekusi atas putusan tersebut, yaitu 

dicabutnya Surat Iz in Lingkungan yang 

dikeluaran oleh Gubernur Jawa Tengah seperti 

tercantum dalam amar putusan di atas dan 

menghentikan semua kegiatan di obyek 

sengketa.

“Kami akan menempuh jarak ± 150 km dengan 

berjalan kaki penuh semangat dan sukacita, 

hendak menguatkan hati  Bapak Ganjar 

Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah untuk 

mencabut Surat Izin Lingkungan PT. Semen 

Indonesia di Rembang. Rakyat Kendeng 

bersama bapak” demikian kata Joko Prianto

Sepert i  yang d i lans ir  o leh KBR Selasa 

(6/12/2016) Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) menyebut, Gubernur Jawa 

Tengah harus membatalkan izin lingkungan 

terkait operasional pabrik PT Semen Indonesia 

di Rembang, Jawa Tengah. Sebab menurut 

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan 

Usaha dan Kegiatan KLHK Ari Sudijanto, amdal 

PT Semen Indonesia di Rembang tergolong 

amdal terpadu. Kata Ari, izin lingkungan yang 

terbit meliputi izin pembangunan pabrik dan 

pertambangan. Sehingga, apabila Mahkamah 

Agung membatalkan izin lingkungan aktivitas 

pertambangan, maka Gubenur Jawa Tengah juga 

harus mencabut izin usaha pabrik.

“Amdal kegiatan pabrik semen Rembang adalah 

amdal terpadu. Jadi kajiannya mengintegrasikan 

antara kegiatan tambang dan kegiatan pabrik 

dan sebagainya. Karena izin lingkungannya satu, 

artinya kegiatan pabriknya pun jadi tercabut,” 

u jarnya.  Direktur Pencegahan Dampak 

Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ari 

Sudijanto menjelaskan sesuai Undang-undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dijelaskan izin lingkungan menjadi dasar 

penerbitan izin usaha dan pertambangan. Itu 

sebab, jika izin ini bermasalah, maka unsur 

kelengkapan syarat izin usaha juga menjadi tak 

sah.

Paguyuban Petani Cianjur (PPC) bekerjasama 

dengan Pemda Cianjur,  LBH Cianjur, Bina Desa, 

dan Aliansi Petani Indonesia (API) gelar 

peringatan ari Tani Nasional (HTN)  ke 56 tanggal 

26 September 2016 di Desa Wargasari, 

Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. 

Kegiatan ini dihadiri petani di kawasan 

Kadupandak dan beberapa organisasi tani dari 

Cibinong dan Agrabinta. Hadir pula aparat 

Pemerintah Daerah,  H. Irvan Rivano Muchtar 

Bupati Cianjur beserta jajarannya, anggota 

DPRD Cianjur M. Toha serta Anggota DPR RI Diah 

Pitaloka. Juga hadir Bambang M. Tavip Camat 

Kadupandak beserta jajaran  dan 14 kepala desa 

yang masuk wilayah kecamatan Kadupandak. 

Hari Tani Nasional ini merupakan rangkaian 

konsolidasi PPC dengan para petani di wilayah 

paguyuban tani  C iastana yang sedang 

melakukan pendataan tanah-tanah terlantar eks 

Hak Guna Usaha (HGU)  yang sudah dikuasai 

dan digarap petani di dua desa, Neglasari dan 

Wargasari. 

Per ingatan  HTN in i  d imu la i  dengan 

penyambutan Bupati Cianjur beserta undangan 

lainnya secara adat Sunda. Dilanjutkan 

pembacaan ayat suci Al Qur'an, setelah itu 

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 

yang dipimpin salah satu staff Desa Wargasari.

Kata Sambutan dari Ketua PPC, Erwin Rustiana 

mengemukan, banyaknya lahan-lahan eks HGU 

yang dulu dikelola perusahaan yang terlantar 

dan kini sudah dikuasai dan digarap oleh petani. 

Harapannya bahwa HGUnya tidak diperpanjang 

dan dicabut oleh pemerintah, selanjutnya petani 

yang telah menggarap dan mnguasai diberikan 

hak atas tanah.

Respon dari Bupati Cianjur H. Irvan Rivano 

Muchtar, adalah Cianjur akan dicanangkan 

menjadi tujuan wisata pangan dunia. Dimana 

pemda Cianjurmendukung masyarakat kembali 

pada kearifan local, saat ini sudah mulai hilang. 

Bupati memakai ilustrasi masa kecilnya sebagai 

seorang anak petani yang membuat pupuk 

sendiri dan memiliki lumbung pangan. “Kita akan 

cabut HGU perusahaan-perusahaan yang 

menelantarkan tanah dan menyerahkannya 

kepada para petani untuk dimiliki dan dikuasai” 

tegas Bupati Cianjur. Beliau pidato mengambil 

posisi di bawah panggung dan mulai membuka 

dialog dalam Bahasa sunda.

Sebelum peringatan HTN ini berakhir, disaksikan 

oleh para petani-petani yang hadir Bupati 

menandatangani sekaligus membacakan 

komitmen Pemerintah Daerah Cianjur untuk 

melaksanakan reforma agraria, kedaulatan 

pangan dan pembangunan pedesaan untuk 

kemakmuran petani-petani Cianjur.  Acara 

ditutup, dengan sholat dhuhur berjamaah dan 

makan siang bersama.

Enda Suhendi  (58 tahun)  waki l  petani 

menyampaikan,”Sebelum kami menggarap 

tanah eks HGU ini, kondisi kami morat marit 

sekedar menjadi buruh perkebunan karet. 

Alhamdulillah setelah kami bisa menggarap dan 

menguasai tanah-tanah eks HGU yang terlantar 

ini kami semua bisa hidup lebih baik, makanan 

ada, sekolah anak aman, bahkan sekarang bisa 

bayar zakat”. Harapan dari petani yang hadir 

adalah agar pemerintah segera memerikan hak 

atas tanah bagi mereka yang sudah hampir 20 

tahun menanami, menggarap, menguasai dan 

menjadikan lahan-lahan itu subur.

REFORMA AGRARIA

Bupati Cianjur: 
Eks HGU dan Tanah Terlantar, 
Prioritas Untuk Petani Penggarap
Oleh: John Pluto Sinulingga

No. 130/XXXVI/2017No. 130/XXXVI/2017 2120



REFORMA AGRARIA

Istirahat di Pondok Pesantren “Darul Falah”, Jekulo, Kudus. Peserta aksi disambut oleh KH. Ahmad Badawi 

dan para santri. (Foto: Andreas Iswinarto/JMPPK)

oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di 

Kabupaten Rembang Jateng.

Kemudian Putusan MA juga mewajibkan 

dicabutnya Surat Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 

Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. 

Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten 

Rembang Jawa Tengah. Putusan Peninjauan 

Kembali Nomor : 064/G/2014/PTUN.SMG jo 

Nomor : 135/B/2015/PT.TUN.SBY jo Nomor : 99 

PK/TUN/2016 pada tanggal 15 November 2016 

dan sudah diterima oleh pihak penggugat pada 

tanggal 18 November 2016. Seharusnya sudah 

dilakukan eksekusi atas putusan tersebut, yaitu 

dicabutnya Surat Iz in Lingkungan yang 

dikeluaran oleh Gubernur Jawa Tengah seperti 

tercantum dalam amar putusan di atas dan 

menghentikan semua kegiatan di obyek 

sengketa.

“Kami akan menempuh jarak ± 150 km dengan 

berjalan kaki penuh semangat dan sukacita, 

hendak menguatkan hati  Bapak Ganjar 

Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah untuk 

mencabut Surat Izin Lingkungan PT. Semen 

Indonesia di Rembang. Rakyat Kendeng 

bersama bapak” demikian kata Joko Prianto

Sepert i  yang d i lans ir  o leh KBR Selasa 

(6/12/2016) Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) menyebut, Gubernur Jawa 

Tengah harus membatalkan izin lingkungan 

terkait operasional pabrik PT Semen Indonesia 

di Rembang, Jawa Tengah. Sebab menurut 

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan 

Usaha dan Kegiatan KLHK Ari Sudijanto, amdal 

PT Semen Indonesia di Rembang tergolong 

amdal terpadu. Kata Ari, izin lingkungan yang 

terbit meliputi izin pembangunan pabrik dan 

pertambangan. Sehingga, apabila Mahkamah 

Agung membatalkan izin lingkungan aktivitas 

pertambangan, maka Gubenur Jawa Tengah juga 

harus mencabut izin usaha pabrik.

“Amdal kegiatan pabrik semen Rembang adalah 

amdal terpadu. Jadi kajiannya mengintegrasikan 

antara kegiatan tambang dan kegiatan pabrik 

dan sebagainya. Karena izin lingkungannya satu, 

artinya kegiatan pabriknya pun jadi tercabut,” 

u jarnya.  Direktur Pencegahan Dampak 

Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ari 

Sudijanto menjelaskan sesuai Undang-undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dijelaskan izin lingkungan menjadi dasar 

penerbitan izin usaha dan pertambangan. Itu 

sebab, jika izin ini bermasalah, maka unsur 

kelengkapan syarat izin usaha juga menjadi tak 

sah.

Paguyuban Petani Cianjur (PPC) bekerjasama 

dengan Pemda Cianjur,  LBH Cianjur, Bina Desa, 

dan Aliansi Petani Indonesia (API) gelar 

peringatan ari Tani Nasional (HTN)  ke 56 tanggal 

26 September 2016 di Desa Wargasari, 

Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. 

Kegiatan ini dihadiri petani di kawasan 

Kadupandak dan beberapa organisasi tani dari 

Cibinong dan Agrabinta. Hadir pula aparat 

Pemerintah Daerah,  H. Irvan Rivano Muchtar 

Bupati Cianjur beserta jajarannya, anggota 

DPRD Cianjur M. Toha serta Anggota DPR RI Diah 

Pitaloka. Juga hadir Bambang M. Tavip Camat 

Kadupandak beserta jajaran  dan 14 kepala desa 

yang masuk wilayah kecamatan Kadupandak. 

Hari Tani Nasional ini merupakan rangkaian 

konsolidasi PPC dengan para petani di wilayah 

paguyuban tani  C iastana yang sedang 

melakukan pendataan tanah-tanah terlantar eks 

Hak Guna Usaha (HGU)  yang sudah dikuasai 

dan digarap petani di dua desa, Neglasari dan 

Wargasari. 

Per ingatan  HTN in i  d imu la i  dengan 

penyambutan Bupati Cianjur beserta undangan 

lainnya secara adat Sunda. Dilanjutkan 

pembacaan ayat suci Al Qur'an, setelah itu 

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 

yang dipimpin salah satu staff Desa Wargasari.

Kata Sambutan dari Ketua PPC, Erwin Rustiana 

mengemukan, banyaknya lahan-lahan eks HGU 

yang dulu dikelola perusahaan yang terlantar 

dan kini sudah dikuasai dan digarap oleh petani. 

Harapannya bahwa HGUnya tidak diperpanjang 

dan dicabut oleh pemerintah, selanjutnya petani 

yang telah menggarap dan mnguasai diberikan 

hak atas tanah.

Respon dari Bupati Cianjur H. Irvan Rivano 

Muchtar, adalah Cianjur akan dicanangkan 

menjadi tujuan wisata pangan dunia. Dimana 

pemda Cianjurmendukung masyarakat kembali 

pada kearifan local, saat ini sudah mulai hilang. 

Bupati memakai ilustrasi masa kecilnya sebagai 

seorang anak petani yang membuat pupuk 

sendiri dan memiliki lumbung pangan. “Kita akan 

cabut HGU perusahaan-perusahaan yang 

menelantarkan tanah dan menyerahkannya 

kepada para petani untuk dimiliki dan dikuasai” 

tegas Bupati Cianjur. Beliau pidato mengambil 

posisi di bawah panggung dan mulai membuka 

dialog dalam Bahasa sunda.

Sebelum peringatan HTN ini berakhir, disaksikan 

oleh para petani-petani yang hadir Bupati 

menandatangani sekaligus membacakan 

komitmen Pemerintah Daerah Cianjur untuk 

melaksanakan reforma agraria, kedaulatan 

pangan dan pembangunan pedesaan untuk 

kemakmuran petani-petani Cianjur.  Acara 

ditutup, dengan sholat dhuhur berjamaah dan 

makan siang bersama.

Enda Suhendi  (58 tahun)  waki l  petani 

menyampaikan,”Sebelum kami menggarap 

tanah eks HGU ini, kondisi kami morat marit 

sekedar menjadi buruh perkebunan karet. 

Alhamdulillah setelah kami bisa menggarap dan 

menguasai tanah-tanah eks HGU yang terlantar 

ini kami semua bisa hidup lebih baik, makanan 

ada, sekolah anak aman, bahkan sekarang bisa 

bayar zakat”. Harapan dari petani yang hadir 

adalah agar pemerintah segera memerikan hak 

atas tanah bagi mereka yang sudah hampir 20 

tahun menanami, menggarap, menguasai dan 

menjadikan lahan-lahan itu subur.

REFORMA AGRARIA

Bupati Cianjur: 
Eks HGU dan Tanah Terlantar, 
Prioritas Untuk Petani Penggarap
Oleh: John Pluto Sinulingga
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Revolusi Agroekologi 
di Kuba

CATATAN PERJALANAN

Elisha Kartini Samon

Kuba, negara pulau di Laut Karibia yang 

berukuran separuh pulau Kalimantan dan 

berpenduduk 11 juta jiwa, merupakan satu dari 

segelintir negara di dunia yang mampu dengan 

bangga menyatakan bahwa mayoritas semua 

makanan yang dikonsumsi penduduknya 

diproduksi di dalam negeri secara agroekologi.

Situasi ini sangat berbeda dengan keadaan Kuba 

pasca kemerdekaan dari Spanyol di tahun 1898 

dan berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat 

sejak tahun 1902.  Dimana  model dan praktek 

pertanian Kuba adalah lahan-lahan milik 

latifundia (tuan tanah besar) modal Amerika 

Serikat, perkebunan monokultur tebu dan 

tembakau untuk diekspor ke Amerika Serikat.  

Pada masa itu, 73 % tanah pertanian dikuasai 

oleh 9,4 % tuan-tuan tanah, dan 90 % petani kecil 

hanya mendapatkan akses terhadap 26 % sisa 

nya. Lebih dari 25%  total lahan pertanian pun 

berada pada penguasaan modal asing yang 

mayoritas produksi nya untuk kebutuhuan 

ekspor.

Model pertanian monokultur skala luas untuk 

kebutuhan ekspor ini mendorong eksploitasi 

sumber daya alam di negara ini. Hingga 

menjelang Revolusi 1959 Kuba telah kehilangan 

87% tutupan hutan dan mengalami krisis air 

akibat hampir habisnya sumber air tanah.

Dampak dari sistem latifundia menyebabkan 

kesenjangan meluas di kalangan penduduk 

Kuba, terjadi gejolak sosial khusus nya didaerah 

pedesaan. Dimana mayoritas penduduk 

menjadi buruh kebun. Kondisi kehidupan buruh 

kebun sangat buruk, dan mengalami ancaman 

penggusuran oleh tuan tanah.

Kesenjangan sosial yang begitu tajam ditambah 

kondisi politik yang memanas yang memicu 

terjadi nya Revolusi 1959. REvolusi dipimpin oleh 

trio, Ernesto 'Che' Guevara, Fidel Castro dan Camilo 

Cienfuegos. Berhasil menggulingkan Presiden 

Batista pada Januari 1959 dan mendudukan 

Fidel Castro sebagai pemimpin tertinggi Kuba.

Hanya dalam waktu empat bulan pasca 

penggulingan Presiden Batista, Kuba yang kini 

berada dalam kepemimpinan Fidel Castro 

menyelenggarakan reforma agraria tahap 

pertama nya. Dalam reforma agraria tahap 

pertama ini, 1,2 juta hektar perkebunan 

dinasionalisasi dan didistribusikan kepada 100 

ribu petani kecil /buruh tani. Reforma agraria 

tahap kedua menyusul  melalui undang-undang 

Reforma Agraria yang ditanda tangani pada 3 

Oktober 1963, dilaksanakan dengan lebih 

tertata, dalam tahap kedua ini sejumlah hal 

dasar ditetapkan: 

Pertama, penghapusan secara radikal dan 

definitif atas sistem latifundia dan eksploitasi 

kapital atas tanah. Kedua, menekan batas 

maksimal kepemilkan tanah hingga 67% dan 

menjadikan milik bersama lahan seluas 1,2 juta 

hektar. Ketiga, memperkuat sistem pertanian 

negara menjadi 70 % dari total lahan pertanian. 

Keempat, menetapkan dua pilar pembangunan 

pertanian: negara dan sektor perdesaan.

Program pembaruan agraria yang diterapkan 

bukan hanya sekedar redistribusi lahan 

perkebunan. Disertai dengan bantuan tekhnis 

baik berupa alat-alat pertanian dan perbaikan 

kesuburan tanah, peningkatan level air tanah.

Seperti banyak negara di seluruh dunia, Kuba 

pun sempat masuk ke dalam era Revolusi Hijau 

di awal tahun 1970an. Kuba pun memasuki 

periode mekanisasi sistem pertanian yang 

ditopang dengan pemanfaatan pupuk dan 

pestisida kimia besar-besaran, benih hibrida 

serta pembaruan areal monokultur skala luas. 

Dampaknya dari tahun 1970an hingga akhir 

1980an Kuba mengimpor 28 % kebutuhan 

pupuk dan 82 % kebutuhan pestisida. Akibat 

pertanian monokultur 50% dari kebutuhan 

pangan berasal dari impor. Sebagai salah satu 

poros sosialisme pada periode Perang Dingin, 

70 persen dari perdagangan Kuba bergantung 

dari Uni Soviet dan negara-negara anggota blok 

sosialis lainnya.

Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang 

Dingin di awal 1990an sangat memukul negara 

pulau di Karibia ini. Embargo Amerika Serikat 

terhadap Kuba yang diberlakukan sejak pasca 

Revolusi 1959 dan diperketat di tahun 1962 

ditambah dengan hilangnya partner dagang 

utama mereka menyebabkan kondisi Kuba 

sangat terpuruk.

Tingginya ketergantungan pertanian Kuba 

terhadap input eskternal dan impor pangan 

menyebabkan mereka menghadapi tantangan 

besar. Utamanya Pasca runtuhnya blok sosialis. 

Kondisi negara yang kacau balau menyebabkan 

p a d a  t a h u n  1 9 9 1  p e m e r i n t a h  K u b a 

mengumumkan “Periode Khusus dalam Masa 

Damai”.  Memberlakukan situasi seperti masa 

perang, melakukan pengketatan ekonomi  

besar-besaran (austerity) dengan prinsip tetap 

mempertahankan hasil revolusi politik dan 

sosial.

Langkah austerity yang dilakukan pada sektor 

pangan dan pertanian mencakup desentralisasi 

produksi khususnya komoditas yang berada di 

tangan BUMN besar, fase baru transformasi 

pertanian, insentif besar bagi petani yang 

memasarkan produknya  serta peningkatan 

sumber daya manusia. Asosiasi Petani Nasional 

Kuba (ANAP) menjadi ujung tombak dalam 

pelaksanaan program ini, dimana proses 

pencarian solusi dan inovasi produksi pertanian 

dilakukan dengan metode pertukaran petani 

yang dikenal sebagai metode Campesino a 

Campesino (dari petani ke petani).

“Kami tidak punya pilihan lain selain beralih ke 

pertanian agroekologi. Dari masalah besar kami 

kini memiliki solusi besar” demikian disampaikan 

Rilma Roman, kepala kerjasama internasional 

ANAP.  Praktek  pe laksanaan per tan ian 

agroekologi kini dilakukan secara menyeluruh di 

Kuba, dan saat ini lebih dari sepertiga petani 

Kuba telah bertransformasi menjadi petani 

agroekologi yang sama sekali tidak bergantung 

pada  input  eks terna l  untuk  produks i 

pertaniannya.

Sistem distribusi pangan di Kuba dikelola oleh 2 

koperasi utama, yang bertugas untuk pertama 

dan utama menjamin ketersediaan pangan 

secara berkualitas dan gratis bagi 3 institusi: 

rumah sakit, sekolah dan panti jompo, serta 

mengatur pembelian dan distribusi pangan bagi 

seluruh penduduk Kuba untuk memastikan 

kebutuhan pangan se luruh penduduk 

terpenuhi.  Sejak 1997 hingga hari ini, Kuba bisa 

dengan bangga menyatakan sebagai satu dari 

sedikit negara di dunia yang mampu mencukupi 

hampir sebagian besar kebutuhan pangan 

negara nya secara mandiri. 

Kuba mampu mempertahankan dasar negara 

seperti yang tertulis dalam konstitusi nya. Walau 

nampak pembangunan fisik Kuba seakan 

tertinggal dari banyak negara namun negara ini 

memiliki angka buta huruf yang lebih rendah dari 

negara tetangga nya Amerika Serikat serta 

memiliki salah satu layanan kesehatan terbaik di 

seluruh dunia.

Penulis adalah lulusan  salah satu Universitas di 

Roma  Italia. Staff GRAIN. GRAIN  organisasi 

internasional yang bekerja untuk mendukung 

model pertanian berbasis komunitas dan keaneka 

ragaman hayati. Tulisan ini disarikan dari laporan 

perjalanannya selama 3 minggu berkeliling Kuba. 
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GLOBAL

Di Myanmar Petani dan 
Nelayan Asia Berlatih  
“Action Learning”
Puluhan perwakilan petani dan nelayan jaringan 

AsiaDHRRA  ( the Development Human 

Resources in Rural Areas) yang terdiri dari 8 

negara seperti Thailand, Laos, Philipina, 

Malaysia, Vietnam, Indonesia dan lainnya 

berkumpul di ibukota Myanmar yang baru, Nay 

Pyi Taw. Selama tiga hari  tepatnya pada tanggal 

15-17 September 2016 mereka melakukan 

pelatihan regional tentang Action Learning. Dari 

Indonesia di hadiri oleh perwakilan Bina Desa, 

Serikat Inong Meutani Aceh Barat (SIMAB) , 

Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Aktivitas ini 

merupakan tindak lanjut dari pertemuan 

AsiaDHRRA di Yogyakarta pada Mei 2016. Hadir 

menjadi narasumber dan fasilitator kegiatan 

ada lah Dr .  K im Mi jeong dar i  lembaga 

p e n g e m b a n g a n  s u m b e rd a y a  m a n u s i a 

Multicampus, Korea Selatan.

Menurut Mardiyah, koordinator Pendidikan dan 

Organisasi/Sekolah Pedesaan (Sepeda) Bina 

D e s a  k e g i a t a n  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k 

memperkenalkan metode action learning yang 

dapat digunakan dalam membangun kapasitas 

organisasi dalam mengidentifikasi persoalan-

persoalan di  komunitasnya dan dalam 

menyelesaikan persoalan tersebut bersama 

dengan anggota komunitasnya. Metode ini 

merupakan bentuk pemberdayaan yang 

berkelanjutan di tengah zaman makin dinamis 

karena tanpa kemampuan untuk belajar, 

Komunitas akan mengalami kerugian yang besar 

dan tidak mampu bertahan dalam perubahan 

yang terjadi.

Dalam pengorganisasian Komunitas pedesaan, 

action learning dapat melengkapi metode Aksi-

Refleksi-Aksi yang selama ini menjadi dasar dari 

proses pembelajaran yang konsisten dalam 

membangun organisasi Komunitas pedesaan. 

Salah satu implementasi action learning adalah 

gerakan Saemul Undong di Korea Selatan. 

“Saemul Undong mampu menjadi penggerak 

bagi perubahan Korea dari negara bekas jajahan 

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

pembangunannya mampu sejajar antara di 

perkotaan dan pedesaan” ujar Dr. Mijeong.

Terkait keberhasilan Saemul Undong di Korea, 

pengalaman Bina Desa selama empat puluh 

terakhir sebenarnya gerakan semacam ini ada 

dalam komunitas-komunitas di Indonesia 

terutama di wilayah pedesaan yaitu semangat 

gotong-royong. Namun demikian, sejak tahun 

1970-an dan pasca krisis 1998  semakin kuatnya 

pendekatan pembangunanisme dan pertanian 

dengan revolusi hijau. Pendekatan itu berbasis 

pertumbuhan di kombinasi dengan liberalisasi  

mengakibatkan memudarnya semangat gotong-

royong dan solidaritas di komunitas-komunitas 

di Indonesia.

Pada kesempatan ini, salah satu peserta dari 

Serikat perempuan Petani SIMAB, Cut Mala Dewi, 

menyampaikan bahwa materi yang dipaparkan 

pada pelatihan ini memperkuat kemampuannya 

dalam menganalisa persoalan dan mencari 

solusi-solusi dengan lebih sistematis dan 

mampu menjawab akar masalah. Hal senada 

juga disampaikan oleh Sekjen SNI yang juga 

menjadi salah satu peserta dari Indonesia, Budi 

Laksana “Kami menggunakan isu nelayan 

tradisional di wilayah SNI menjadi tema untuk 

mengidentifikasi masalah dan mencari pilihan-

pilihan solusinya”. Persoalan nelayan tradisional 

di Indonesia, seperti halnya persoalan petani 

gurem, sangatlah kompleks terutama berkaitan 

dengan ketergantungannya terhadap tengkulak, 

penguasaan alat tangkap, dan persoalan wilayah 

tangkap.

Melihat potensinya dalam mendukung proses 

pengorganisasian di komunitas pedesaan, Bina 

Desa berharap bahwa metode ini dengan 

kesesuaiannya bisa diaplikasi di Indonesia, 

khususnya di tingkat komunitas petani kecil, 

perempuan petani dan nelayan tradisional. “Bina 

Desa  te lah  menyusun tahapan da lam 

implementasi metode action learning di tingkat 

komunitas, salah satunya dengan menyesuaikan 

modul yang digunakan dengan kondisi aktual di 

Indonesia sehingga diperoleh dampak yang 

lebih besar” harap Mardiyah.

Peserta pelatihan metode action learning, mendapat 

sertifikat. (Foto:Chaerul Umam)

Musyawarah merupakan pijakan bagi metode action learning. (Foto: Chaerul Umam)

GLOBAL

No. 130/XXXVI/2017No. 130/XXXVI/201724 25



GLOBAL

Di Myanmar Petani dan 
Nelayan Asia Berlatih  
“Action Learning”
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berkelanjutan di tengah zaman makin dinamis 

karena tanpa kemampuan untuk belajar, 

Komunitas akan mengalami kerugian yang besar 

dan tidak mampu bertahan dalam perubahan 

yang terjadi.

Dalam pengorganisasian Komunitas pedesaan, 

action learning dapat melengkapi metode Aksi-

Refleksi-Aksi yang selama ini menjadi dasar dari 

proses pembelajaran yang konsisten dalam 

membangun organisasi Komunitas pedesaan. 

Salah satu implementasi action learning adalah 

gerakan Saemul Undong di Korea Selatan. 

“Saemul Undong mampu menjadi penggerak 

bagi perubahan Korea dari negara bekas jajahan 
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pembangunannya mampu sejajar antara di 

perkotaan dan pedesaan” ujar Dr. Mijeong.

Terkait keberhasilan Saemul Undong di Korea, 

pengalaman Bina Desa selama empat puluh 

terakhir sebenarnya gerakan semacam ini ada 

dalam komunitas-komunitas di Indonesia 

terutama di wilayah pedesaan yaitu semangat 

gotong-royong. Namun demikian, sejak tahun 

1970-an dan pasca krisis 1998  semakin kuatnya 

pendekatan pembangunanisme dan pertanian 

dengan revolusi hijau. Pendekatan itu berbasis 

pertumbuhan di kombinasi dengan liberalisasi  

mengakibatkan memudarnya semangat gotong-

royong dan solidaritas di komunitas-komunitas 

di Indonesia.

Pada kesempatan ini, salah satu peserta dari 

Serikat perempuan Petani SIMAB, Cut Mala Dewi, 

menyampaikan bahwa materi yang dipaparkan 

pada pelatihan ini memperkuat kemampuannya 

dalam menganalisa persoalan dan mencari 

solusi-solusi dengan lebih sistematis dan 

mampu menjawab akar masalah. Hal senada 

juga disampaikan oleh Sekjen SNI yang juga 

menjadi salah satu peserta dari Indonesia, Budi 

Laksana “Kami menggunakan isu nelayan 

tradisional di wilayah SNI menjadi tema untuk 

mengidentifikasi masalah dan mencari pilihan-

pilihan solusinya”. Persoalan nelayan tradisional 

di Indonesia, seperti halnya persoalan petani 

gurem, sangatlah kompleks terutama berkaitan 

dengan ketergantungannya terhadap tengkulak, 

penguasaan alat tangkap, dan persoalan wilayah 

tangkap.

Melihat potensinya dalam mendukung proses 

pengorganisasian di komunitas pedesaan, Bina 

Desa berharap bahwa metode ini dengan 

kesesuaiannya bisa diaplikasi di Indonesia, 

khususnya di tingkat komunitas petani kecil, 

perempuan petani dan nelayan tradisional. “Bina 

Desa  te lah  menyusun tahapan da lam 

implementasi metode action learning di tingkat 

komunitas, salah satunya dengan menyesuaikan 

modul yang digunakan dengan kondisi aktual di 

Indonesia sehingga diperoleh dampak yang 

lebih besar” harap Mardiyah.

Peserta pelatihan metode action learning, mendapat 

sertifikat. (Foto:Chaerul Umam)

Musyawarah merupakan pijakan bagi metode action learning. (Foto: Chaerul Umam)
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Acara 6th ASEAN+2 Cooperative Business Forum 

2016 (ACBF 2016) berhasil dilaksanakan pada 

tanggal 29-30 November 2016 lalu di Manila, 

Filipina. Kegiatan yang terlaksana atas kerja 

sama berbagai lembaga pemerintah, organisasi 

tani, koperasi, serta LSM internasional ini 

dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 15 negara. 

Ini merupakan ACBF pertama kalinya yang 

melibatkan organisasi tani. Perwakilan dari 

Indonesia ada beberapa organisasi tani dan 

organisasi masyarakat sipil 

seperti Aliansi Petani Indonesia 

(API), Serikat Petani Indonesia 

(SPI), Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Ngudi Makmur, WAMTI, 

serta Bina Desa yang dihadiri 

oleh Affan Firmansyah.

Kegiatan ini bertujuan untuk 

mempromosikan koperasi tani 

sebaga i  med ia  untuk 

m e m p e r k u a t  d a n 

mengembangkan pasar produk-produk 

pertanian, membangun mekanisme yang 

menghubungkan berbagai koperasi tani di 

berbagai wilayah, serta memperkuat manfaat 

yang diberikan koperasi kepada petani 

anggotanya. Lokakarya selama 2 hari ini juga 

diikuti dengan pameran produk-produk 

pertanian yang diproduksi oleh koperasi dari 

berbagai negara untuk saling memperkenalkan 

produk-produk unggulan mereka.

Dalam pembukaannya, Ketua Cooperative 

Development Authority Filipina Orlando Ravanera 

mengatakan terdapat sekitar tiga ratus ribu 

koperasi di wilayah ASEAN yang menyediakan 

lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan di luar dari 

manfaat langsung yang diberikan kepada 

anggotanya. Ia juga mengatakan, pada tahun 

2020, koperasi akan menjadi kekuatan terbesar 

yang mengusung bisnis berkelanjutan, baik dari 

segi sistem produksi, kehidupan anggota, serta 

kelangsungan bisnis koperasi itu sendiri. Hal ini 

merupakan potensi besar jika dibangun 

mekanisme kerja sama dan juga kebijakan yang 

baik.

Namun pada sesi analisa hasil presentasi dari 

perwakilan negara-negara yang hadir, Florante 

V i l las  dar i  As iaDHRRA 

memperlihatkan bahwa dengan 

liberalisasi perdagangan yang 

terjadi saat ini, banyak koperasi 

yang mengalami kesulitan dalam 

berkembang, terutama karena 

masalah permodalan. Besarnya 

perbedaan  kond is i  antar 

masing-masing koperasi di 

kawasan  juga  merupakan 

m a s a l a h  y a n g  h a r u s 

diperhatikan terlebih dahulu.  

Karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan 

dari Pemerintah untuk berbagai jenis dan 

kondisi koperasi yang ada di masing-masing 

negara. Kerja sama antarkoperasi di kawasan 

yang selama ini sangat jarang dilakukan juga 

patut dipertimbangkan untuk dikembangkan.

Di akhir kegiatan, peserta mendeklarasikan 

komitmen untuk mengentaskan kemiskinan, 

terutama yang terjadi pada petani kecil, nelayan, 

komunitas adat yang telah menyediakan pangan 

bagi masyarakat ASEAN dan dunia; mendorong 

ekonomi berbasis solidaritas sosial melalui 

koperasi di mana manusia dan alam menjadi 

prioritas utamanya; serta mengadvokasi sistem 

pertanian berkelanjutan dan industri lokal untuk 

penghidupan dan penggunaan SDA yang 

berkelanjutan.

Penguatan Kolaborasi Ekonomi di ASEAN
Cooperative Business Forum 2016

Perwakilan dari 

Indonesia ada  Aliansi 

Petani Indonesia (API), 

Serikat Petani 

Indonesia (SPI), 

Koperasi Serba Usaha 

(KSU) Ngudi Makmur, 

WAMTI, serta Bina Desa

Oleh: Affan Firmansyah
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Rakyat Kecil 
Penjaga Pangan Keluarga, 
Basis Kedaulatan 
Pangan
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Hingga saat ini kedaulatan pangan yang 

dicanangkan Presiden Jokowi dalam Nawa Cita 

sesungguhnya hanya menyentuh kebijakan 

luaran saja, tanpa ada aksi pemberdayaan 

petani  dan memperkuat sektor pertanian. 

Karena kedaulatan pangan harus juga dimaknai 

sebagai politik pertanian yang lebih memihak 

kepada petani, perempuan dan laki-laki tidak 

semata pada soal ketersediaan pangan, impor 

maupun ekspor pangan, tapi harus juga 

menyentuh masalah pokoknya yaitu tanah, air 

dan sektor produksinya.

Dalam praktiknya ternyata sektor pertanian 

hanya menjadi sapi perahan bagi sektor lainya, 

sementara upaya reforma agraria meleset. 

Upaya untuk mengembalikan tanah dan 

meredistribusikannya secara adil kepada petani 

penggarap yang terampas pada masa 

kolonialisme tak di laksanakan dengan sungguh-

sungguh. Padahal pertanian maju tanpa 

didahului dengan  reforma agraria justru akan 

melanggengkan kemiskinan petani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (data 

BPS yang diterima oleh Liputan6.com, 16 

Nopember 2016), dalam kurun waktu Januari  

hingga Oktober 2016, pemerintah Indonesia 

mengimpor pangan khususnya beras mencapai 

US$ 480,33 juta, nilai ini meningkat signifikan 

dari periode yang sama tahun lalu senilai US$ 

110,39 juta atau 1.447triliun. Selanjutnya 

menurut BPS, selama kurun waktu 15 tahun 

terakhir (2000-2014), Indonesia tercatat 

melakukan impor bahan pokok pangan antara 

lain : jagung, kedelai,  biji gandum, tepung terigu, 

gula pasir, gula tebu, lembu, daging lembu, 

daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, 

bawang merah, bawang putih, kelapa, lada, teh, 

kopi, cengkeh, kakao, cabai, ubi kayu dan 

kentang senilai US$ 8.6 miliar atau setara Rp. 

104,9 triliun. 

Sangat ironi dengan 9 nawa cita yang menjadi 

dasar pembangunan, yang digadang gadang 

bisa menjawab permasalahan kemiskinan dan 

membawa masyarakat menjadi sejahtera 

namun yang ada adalah kebergantungan negara 

terhadap pangan dari luar.

Selain persoalan krisis harga pangan, Indonesia 

juga dihadapkan pada persoalan penurunan 

jumlah rumah tangga pertanian. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (Susenas, 2013) 

diketahui bahwa dalam kurun waktu 10 tahun 

(2003 – 2013) jumlah rumah tangga petani (RTP) 

usaha pertanian subsektor tanaman pangan di 

Indonesia mengalami penurunan sebanyak 

979.867 RTP, dari 18.708.052 RTP tahun 2003 

menjadi 17.728.185 RTP tahun 2013. 

Jumlah RTP yang menanam padi menurun 0,1 

juta. Yaitu dari 14,2 juta RTP tahun 2003, menjadi  
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Long March Petani Kendeng 
Dukung Gubernur Cabut Izin 
Pabrik Semen di Rembang
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Sosok Ibu Waginah, 60 tahun, asli Jejeran, Sewon. Ibu Waginah 
juga seorang pencari nafkah keluarga. Suaminya bekerja 
sebagai buruh klitikan (serabutan) yang penghasilannya tidak 
menentu. (Foto: Dwi Astuti)
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14,1 juta di tahun 2013. Jumlah RTP menanam 

kedelai menurun 300 ribu RTP, dari 1 juta pada 

tahun 2003 menjadi 700 ribu pada tahun 2013. 

Untuk usaha tanaman jagung juga mengalami 

penurunan 1,3 juta RTP. Yakni dari 6,4 juta RTP 

tahun 2003 menjadi 5,1 juta RTP tahun 2013. 

Penurunan jumlah rumah tangga pertanian 

disebabkan karena semakin sempitnya lahan 

untuk pertanian, kurangnya perlindungan 

pemerintah terhadap petani, terjadi alih fungsi 

lahan, alih profesi dan sebabkan kurangnya 

regenerasi petani.

Peluang Mewujudkan Kedaulatan Pangan 

oleh Basis

Berdasarkan pada beberapa permasalahan 

diatas pertanyaannya adalah “Adakah Peluang 

bagi Para Petani Kecil untuk bisa terlibat dalam 

mengatasi permasalahan tersebut diatas”. 

Jawabannya ADA, syaratnya, semua pihak perlu 

berperan aktif mengatasi krisis pangan sesuai 

dengan bidangnya masing-masing agar petani, 

memiliki akses, kontrol dan manfaat atas lahan, 

menanam tanaman pangan yang sesuai dengan 

budaya lokalnya, mengolah dan mengkonsumsi 

ser ta  mendis t r ibus ikannya  secara 

berkelanjutan. 

Selain itu kedaulatan pangan membutuhkan 

peran aktif generasi muda (laki dan perempuan) 

agar praktik-praktik yang baik dalam bertani 

(agriculture) dapat dilanjutkan. Tiga tahun 

terakh i r  keberadaan anak  muda yang 

mempunyai kepedulian terhadap permasalahan 

pangan dan pengakuan terhadap potensi petani 

kecil serta kesemangatan dalam membangun 

desa semakin meningkat (temuan di 8 wilayah 

dampingan Bina Desa, 2012 -1215).  Disisi lain, 

banyak petani kecil yang telah berinisiatif untuk 

mengembangkan pertanian alami yang mandiri, 

aman bagi manusia dan alam, berkelanjutan 

secara kualitas dan kuantitas sebagai basis 

untuk mencapai kedaulatan pangan.

Dengan melihat persoalan pangan diatas maka 

Bina Desa berinisiatif untuk mengundang 

beberapa pemuda (laki –laki dan perempuan) 

untuk sal ing berbagi pengetahuan dan 

keterampi lan .  Memfas i l i tas i  danatau 

mendorong para petani kecil untuk terlibat aktif 

dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Desa 

menuju komunitas swabina pedesaan. Kegiatan 

berbagi pengalaman dan saling belajar ini dalam 

bentuk “Lokakarya bagi fasilitator untuk 

kedaulatan pangan. Kegiatan itu di gelar sejak 

tanggal  13 hingga 17 Desember 2016.  

Memperlancar proses lokakarya ini difasilitasi 

oleh Francis Wahono, Suwarto Adi, Mia Siscawati 

dan Lilis Nurul Husna.

Kepala Sekolah Pedesaan (Sepeda), Mardiyah 

menyampaikan lokakarya ini adalah memberi 

ruang bagi para peserta untuk berbagi 

pengetahuan dan keterampi lan.  Untuk 

memperlancar danatau mendorong para petani 

kecil dan atau nelayan kecil untuk mewujudkan 

ke d a u l a t a n  p a n g a n n y a .  M e m b a n g u n 

pemahaman dan menganalisa bersama tentang 

situasi global yang berdampak pada kehidupan 

petani kecil dan atau nelayan kecil (Laki dan 

perempuan),  terkait persoalan pertanian 

khususnya pangan. “Terakhir  k ita akan 

menyusun agenda dan strategi bersama untuk 

mengatasi permasalahan pertanian khususnya 

pangan sebagai salah satu jalan untuk 

mewujudkan komunitas swabina pedesaan” ujar 

Mardiyah.

Belajar Dari Perempuan Tangguh

Pada lokakarya ini para peserta mempunyai 

kesempatan untuk mengunjungi pasar lokal 

yaitu pasar Jejeran, Ngoto dan Barongan untuk 

memotret realitas yang ada. Berikut ini adalah 

catatan fakta tentang perempuan penjaga 

pangan keluarga, basis kedaulatan pangan.

Pertama adalah inspirasi dari pasar Jejeran, 

Sewon, Bantul, Ibu Suratminah, 63 tahun yang 

biasa di panggil Surat ini adalah perempuan 

pekerja keras. Memiliki rumah dan tanah seluas 

500m2, ditanami singkong dan sayuran untuk 

kebutuhan keluarga.  Menjadi pedagang pasar 

se jak  15  yang  la lu  karena  uang  yg 

dikumpulkannya habis untuk biaya operasi 

prostat suaminya sebesar Rp. 12,000,000,-. Ibu 

Surat merupakan salah satu pencari nafkah 

utama bagi keluarga. Bel iau juga turut 

menanggung biaya hidup selain dirinya, 

suaminya juga 4 orang anak, 4 menantu dan 11 

cucu. Suaminya tidak bekerja. Jam kerja Ibu Surat 

dimulai sejak 3.30 pagi hingga 11 malam.  

Berangkat jualan ke pasar jam 6.30 kembali jam 

10 pagi. Penghasilan bersih rata-rata Rp.20,000,-

/hari. Penghasilan ini sebagian besar digunakan 

untuk membeli jajan cucu-cucunya, sisanya 

untuk membeli beras. Sepulang dari pasar 

beliau membersihkan rumah, merawat ladang, 

memasak untuk 19 orang, momong cucu hingga 

jam 11 malam.

Perempuan inspiratif kedua adalah Ibu Waginah, 

60 tahun, asli Jejeran, Sewon. Ibu Waginah juga 

seorang pencari nafkah keluarga. Suaminya 

bekerja sebagai buruh klitikan (serabutan) yang 

penghasilannya tidak menentu. Kadang-kadang 

seminggu tidak dapat uang, kadang seminggu 

dapat Rp30.000,- atau lebih. Ibu Waginah 

menjual bawang merah yg menurutnya berasal 

dari Nganjuk, Jawa Timur. Bawang tersebut 

dibelinya dari pengumpul bawang, tetangganya. 

Dia membeli bawang merah Rp 16,500/kg dijual 

dg harga Rp.18,000,-/kg. Penghasilan yang 

diperoleh dari jualan bawang merah rerata 

Rp10,000,-/hari tergantung pasaran. Paling 

ramai menurutnya kliwon karena banyak 

pembeli. Ibu Waginah memiliki 4 orang cucu yg 

tinggal bersamanya. Jam kerjanya dimulai sejak 

jam 4 pagi  hingga 11 siang. Pekerjaan rumah 

tangga seluruhnya menjadi tanggung jawabnya.

Itulah dua sosok perempuan yang begitu 

tangguh perjuangannya untuk menghidupi 

ke luarganya ,  ber j ibaku dengan penuh 

kesabaran. kami yakin masih banyak lagi para 

pejuang pangan lainnya. Perannya bagi keluarga 

sangat jelas, memberi penghidupannya. 

Perannya bagi masyarakat desa jelas memberi 

pelayanan dalam rantai pasok pangan. Sungguh 

beliau-beliau adalah ujung tombak dalam rantai 

pasok pangan. Seharusnya negara sibuk untuk 

memberikan perlindungan perempuan penjaga 

pangan keluarga, basis kedaulatan pangan, 
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Petani Desa Awo, Mendapatkan 
Pelatihan Praktik Pertanian Alami
Puluhan petani  Desa Awo,  Kecamatan 

Tammeroddo Sendana, Kabupaten Majene, 

Sulawesi Barat mengikuti pelatihan pertanian 

alami pada Selasa, 27 Desember 2016. 

P e n i n g k a t a n  k a p a s i t a s  p e t a n i  i n i 

diselenggarakan berkat kerja sama antara 

Pemerintah Desa Awo dan Lembaga Inspirasi 

dan Advokasi Rakyat (LIAR) Sulawesi Barat.

Samsul Manjurai Kepala Desa Awo dalam 

sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini 

sebagai langkah konkret,  meningkatkan 

kesadaran petani dalam mewujudkan pertanian 

yang berkelanjutan.

“Saya secara pribadi tidak ingin pelatihan ini 

hanya sampai di sini saja dan pemerintah desa 

a k a n  m e re n c a n a k a n  l a n g k a h - l a n g k a h 

selanjutnya sampai petani di Desa Awo bisa 

menjadi petani yang mandiri, tidak terbebani lagi 

besarnya beban biaya produksi,” paparnya.

Lukman Rahim dari LIAR berlaku sebagai 

fasilitator dalam  pelatihan ini. Dalam materinya, 

ia menyampaikan bahwa pertanian alami kunci 

untuk menjadikan petani bisa berdaulat. Ia juga 

menyampaikan bahwa tantangan dunia 

pertanian ke depan semakin berat.

“Petani sudah harus melakukan agendanya 

sendiri karena kalau tidak seperti itu, orang luar 

yang akan melakukan agendanya di desa kita,” 

tegas Lukman. Selain paparan konsep mengenai 

pertanian alami, petani Desa Awo juga belajar 

membuat nutrisi untuk tanaman yang terbuat 

dari bahan alami.

Desa Awo sendiri merupakan desa yang baru 

akan dikembangkan aspek pertanian alaminya. 

Sebagian besar petani di Desa Awo umumnya 

petani kakao. Hasil bumi satu ini sempat 

mencapai puncak produktivitasnya di tahun 

1990-an, namun setelah memasuki tahun 2000-

an, hasil kakao menurun. Tidak hanya itu, kini 

kebun kakao banyak diserang hama. Untuk itu, 

pengembangan pertanian alami di wilayah ini 

dirasa penting agar produksi kakao kembali 

meningkat dengan perbaikan sistem pertanian.

Selain persoalan teknis pertanian, masalah lain 

yang dialami petani di Desa Awo adalah kesulitan 

mengakses pasar dan informasi pengembangan 

pertanian yang terbatas. Pasar selain aksesnya 

yang jauh, masih saja dikuasai oleh para 

tengkulak yang biasa di jadikan sumber 

pendanaan biaya pupuk dan pestisida oleh 

petani. Untuk mengatasi permasalahan ini, para 

petani berkeinginan untuk membentuk 

komunitas yang kelak dapat mengelola koperasi 

dan membantu pemasaran hasil tani.

Ke depan, rencananya akan dilaksanakan 

pertemuan bulanan di setiap dusun dan 

pertemuan tingkat desa per empat bulan 

sebagai upaya pembinaan usaha pertanian 

setempat. Selain materi soal pertanian alami, 

dalam pelatihan ini seluruh peserta juga 

mendiskusikan persoalan agraria dan peran 

perempuan pedesaan. (bd020 & bdk026LR)

Petani Desa Awo sedang diajari cara membuat nutrisi alami 
untuk tanaman. (Foto: Lukman Rahim)

SOSOK

Anak Nelayan 
yang jadi 
Pimpinan

Organisasi
Nelayan

Bulan  Desember 2007 tanggal 6, merupakan 

tonggak sejarah berdirinya organisasi Serikat 

Nelayan Indonesia (SNI). Deklarasi pendirian SNI 

tersebut dilakukan di Denpasar Bali, ketikan itu 

berkumpul berbagai kelompok nelayan dan 

individu-individu nelayan yang berasal dari 

berbagai daerah. sebut saja misalnya Pilar 

Perjuangan Nelayan Labuhan Batu, Bina 

Nelayan Belawan, Medan, Ipanjar Langkat 

Sumatera Utara, SNT Indramayu, Cirebon, Jawa 

Barat dan SNT Jawa Timur, serta TEPUS57 

Sulawesi Barat.

Pertemuan Bali merupakan musyawarah 

nasional nelayan tradisional Indonesia yang 

pertama, yang didahului oleh proses panjang 

konsolidasi tingkat desa-kabupaten dan propinsi 

di Sumatera Utara, Pantura Jawa, Sulawesi dan 

lainnya. Pertemuan ini mengeluarkan beberapa 

keputusan: (1) Pembentukan Komite Persiapan 

Serikat Nelayan Indonesia yang terdiri dari 

Presidium sementara dan eksekutif nasional, (2) 

Ikrar Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, 

(3) Garis-garis Besar Acuan organisasi (GBAO), 

serta (4) Program dan Jadwal kerja menuju 

kongres I Serikat Nelayan Indonesia. Dibalik naik 

turunnya organisasi SNI, ada seorang Sekretaris 

Jenderalnya yang bernama Budi Laksana, pria 

kelahiran 26 Desember 1978. Dengan latar 

belakang seorang anak nelayan dari Cirebon 

yang kemudian saat ini tinggal di Indramayu, 

sangat gigih memperjuangkan nasib kaum 

nelayan

Budi menuturkan bahwa pembentukan SNI 

dilatarbelakangi oleh keprihatinan para nelayan 

terhadap situasi kemiskinan yang mereka 

hadapi dan tidak adanya keberpihakan Negara 

terhadap nelayan, terutama nelayan tradisional. 

Tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk 

mel indungi  ne layan t rad is iona l  da lam 

persaingannya terhadap pemakaian teknologi 

penangkapan ikan dalam skala besar dengan 

menggunakan trawl. Pemerintah juga tidak 

menjamin ketersediaan pasar ikan yang 

menguntungkan nelayan dan mengatur 

berlangsungnya perdagangan ikan yang fair, 

minimnya proteksi harga dari permainan 

tengkulak dan monopoli pemilik modal besar. 

Bahkan,juga tidak memproteksi area tangkap 

nelayan tradisional, malah justu mempersempit 

area dengan memberlakukan marine protected 

area (MPA)/Area yang dinyatakan tertutup bagi 

usaha perikanan tardisional untuk kepentingan 

eksplorasi pertambangan, wisata laut dan area 

latihan militer. Kebijakan ini telah mengundang 

beroperasinya TNC/MNC di wilayah pesisir dan 

perairan Indonesia.

Berkembangnya aktivitas usaha ekonomi skala 

besar berbasiskan sumberdaya ekonomi 
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wilayah pesis ir  belum tentu menjamin 

penggunaan tenaga ker ja lokal  karena 

keterbatasan tingkat pendidikan dan kualitas 

SDM nelayan yang 90 % tidak lulus SD, apalagi 

jika wilayah perairan pesisir sudah dikontrol oleh 

swasta dengan adanya Hak Pengelolaan 

Perairan Pesisir (HP3), maka ”omong kosong” 

pemerintah bisa mengontrolnya karena sudah 

menjadi hak privat (privatisasi).

Secara Organisasi SNI berkembang pesat. 

Anggota SNI berada di wilayah pesisir Sumatera 

Utara yang terdiri dari Kotamadya Belawan 

Medan, Kotamadya Tanjung Balai, Kabupaten 

Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten 

Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten 

Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu 

Utara, dan Kabupaten Langkat.

Di Pantai Utara Jawa, tersebar di tiga provinsi 

antara lain,  Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa 

Timur.

Di provinsi Jawa Barat ada di Kabupaten Subang, 

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, 

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan 

Kabupaten Tasikmalaya. Di Jawa tengah tersebar 

di dua Kabupaten dan Kotamadya. Seperti 

Kabupaten Tegal dan Pekalongan. Sedangkan 

untuk Jawa Timur berada di Kotamadya 

Surabaya, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten 

Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, dan 

Kepulauan Madura sepert i  Kabupaten 

Sumenep ,  Kabupaten  Bangka lan ,  dan 

Kabupaten Pamakasan.

Keanggotaan organisasi Serikat Nelayan 

Indonesia (SNI) adalah terbuka bagi semua 

kelompok nelayan yang memiliki pandangan 

yang sama terhadap visi dan misi SNI.

Kriteria keanggotaan Serikat Nelayan Indonesia 

adalah sebagai berikut : Nelayan subsisten; 

Petani keramba; Masyarakat adat yang mata 

pencariannya di laut; Nelayan tradisional; 

Pemil ik operator/tekong boat bermesin 

sederhana dengan alat tangkap yang ramah 

lingkungan; Para pekerja lepas di industri 

perikanan; dan Semua orang yang hidup 

dipesisir atau bergantung pada hasil tangkapan 

kelautan, termasuk perempuan pesisir serta 

keluarga nelayan lainnya.

Saat ini secara nasional, isu tentang nelayan 

mencuat terutama sejak Kementrian Kelautan 

dan Perikanan dipimpin oleh Susi Pidjiastuti. 

Namun tetap saja menyimpan persoalan yang 

pelik.

Menurut Budi Laksana, Lahirnya Undang-

Undang  No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, 

dan Petambak Garam membawa angin segar. 

Khususnya atas persoalan nelayan kecil. Dalam 

UU, perlindungan yang dimaksud adalah 

sebagai upaya untuk membantu nelayan dalam 

menghadap i  permasa lahan  kesu l i t an 

melakukan usaha perikanan. Sedangkan dalam 

konteks pemberdayaan adalah sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan nelayan 

melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik. 

Termasuk didalamnya penghapusan praktek 

ekonomi biaya tinggi yaitu membebaskan biaya 

penerbitan perizinan yang terkait dengan 

penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Juga 

membebaskan pungutanberupa pajak maupun 

retribusi bagi nelayan kecil. 

Walau banyak persoalan yang dihadapi nelayan, 

mulai dari iklim, maupun perompak yang 

membahayakan nyawa nelayan. Ada juga 

praktek-praktek sukses oleh Nelayan Indonesia, 

cerita Budi. Seperti pembuatan pupuk alami dari 

cangkang rajungan, menggeliatnya industri 

pengolahan dan pemenfaatan limbah dari 

proses-proses produksi nelayan.

Terakhir, Budi menuturkan dengan raut wajah 

penuh harap, secara kebijakan harus menjadi 

langkah nyata secara konsisten dan dirasakan 

langsung oleh nelayan, semenjak dari keluar 

rumah untuk melaut, ditengah laut dan 

kepast ian  secara  ekonomi  bag i  kami , 

terutamanya bagi perempuan nelayan.(bd018)
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Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)  , 

pendekatan hubungan negara dan desa 

mengalami perubahan. Arus utama pengakuan 

negara atas desa (rekognisi), juga peningkatan 

kualitas hidup masyarakat desa menjadi asas 

subsidiaritas. Keduanya merupakan interpretasi 

a t a s  p a s a l  1 8 A  d a n  1 8 B  U U D  1 9 4 5 . 

Sesungguhnya semangat yang diusung oleh 

filosofi itu adalah pembangunan berbasis 

prakarsa desa (village development initiative), 

kemudian oleh gerakan desa menyambutnya 

dengan semangat “desa membangun”.

Buku ini merupakan hasil refleksi kritis dan 

proyeksi atas praktek pembangunan dan 

pembaharuan desa setelah UU Desa di 

tetapkan. Walau di tulis oleh Fadilah Putra dan 

kawan-kawannya merupakan Tenaga Ahli (TA) di 

lingkungan Kementerian Desa, secara substantif 

memberikan catatan kritis dan proyeksi 

mengenai desa secara terus terang dan berbasis 

data yang cukup kuat.

Pembahasan dalam IX Bab tak hanya soal yang 

normatif, juga dituliskan hal-hal empiris yang 

sedang terjadi di desa. Di urai dari membaca 

desa, soal kesejahteraan sosial , ekonomi desa, 

tata kelola desa, infrastruktur , daya dukung 

lingkungan, inklusivitas dan kesetaraan gender. 

Juga menyinggung soal reforma agraria. Selama 

ini kita banyak disuguhkan informasi seputaran 

Dana Desa (DD), pembangunan infrastruktur 

dan saling rebut kuasa kelola intra dan antar 

struktur birokrasi dalam dua tahun pelaksanaan 

UU Desa. 

Penulis mencatat modernisasi, kapitalisme dan 

industrialisasi mengubah wajah banyak desa 

menjadi kawasan urban. Basis sosial-ekonomi 

masyarakat di desa bergeser dari rural-agraris 

menjadi urban-industrialis. Jadi tidak semua 

desa (village) adalah kawasan perdesaan (rural).  

Per lu  cermat  pendekatan  memajukan 

kese jahteraan  sos ia l ,  pembangunan 

infrastruktur dan strategi pengelolaan sumber 

kekayaan alam di desa. Prinsip dasar tata kelola 

desa yang demokratis didukung oleh sistem 

informasi desa serta peran aktif masyarakat 

desa. Dukungan desa yang inklusif dan 

berkeadilan gender dalam proses pengambilan 

keputusan, perencanaan dan pembangunan 

desa.

Konsep Tri Matra Pembangunan Desa menjadi 

landasan bagi para penulis membaca desa dari 

ragam sisinya. Tri Matra yang dimaksud adalah 

penguatan Kapabilitas-kapasitas, Ekonomi dan 

Budaya masyarakat desa. Tak berhenti pada 

ekonomi, namun juga merangsek masuk ke 

wilayah budaya masyarakat desa. Keragaman 

konteks terbentang panjang dalam 74. 754 desa 

di nusantara. Untuk itu perlu harmoni dan 

komprehensivitas dalam desa membangun dan 

membangun desa. Aspek sosial, lingkungan, 

budaya dan ekonomi dibangun secara 

seimbang. Pembangunan infrastruktur fisik, 

usaha ekonomi (salah satunya BUMDes) dan 

sosial budaya dikerjakan serentak.

Akhirnya buku ini bermanfaat tak hanya bagi 

pengambil kebijakan, namun juga bagi semua, 

siapa saja yang mendalami proses pelaksanaan 

UU Desa. dalam segala sejarah singkatnya, 

proses pelaksanaannya, konseptual, dinamika 

dan harapannya. Sebagai penutup kita kutip 

pernyataan para penulis pada halaman 137 di 

paragraph akhir, yaitu  “Desa adalah pusat 

p e ra d a b a n ,  t e m p a t  m a n u s i a  m e n j a d i 

sesungguhnya manusia. Maka pasti tidak akan 

sulit bagi desa untuk memanusiakan manusia”. 

Selamat membaca. 

Judul Buku: 
Pembangunan dan Pembaharuan Desa 

Ekstrapolasi 2017

Penulis: 
Fadillah Putra dkk

Penerbit :

Direktorat Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD)

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tebal:
14x21cm; xxii + 156hlm.

“Desa Membangun,
Memanusiakan Manusia”
Oleh: Tita Riana Zen
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hiasan lainnya inilah yang secara hukum 

fisika/dinamika bisa menerangkan bahwa 

kemana arah angin bertiup maka ekor dengan 

hiasan dedaunan atau yang lain tersebut akan 

berputar mengikuti arah angina sehingga 

baling-baling akan bergerak menantang angin 

dan berputarlah dia. Semakin kencang tiupan 

angin semakin keras bunyi yang dihasilkan.

Kreasi-kreasi dalam pembuatan Kolecer 

dengan hiasan dan suara yang dihasilkan telah 

menginspirasi pihak tertentu dibeberapa 

daerah di Jawa Barat untuk menyelenggarakan 

festival atau perlombaan Kolecer. Perlombaan 

ini diselenggarakan lebih dalam rangka 

menghidupkan dan melestarikan permainan 

tradisional juga dalam rangka pariwisata untuk 

mengundang dan mempromosikan keunikan 

dan potensi desa yang ada. Ada hal yang lebih 

menarik untuk diingat yaitu apa sih makna 

yang terkandung dari permainan tersebut?

Dari narasumber dan referensi yang kami 

peroleh yaitu sebuat artikel yang ditulis oleh 

Kamalcity menerangkan bahwa makna dari 

bagian-bagian Kolecer melambangkan: 

bagaimana manusia bisa mengunci 

kehidupannya sehingga tidak melenceng, dan 

manusia harus juga bisa mengendalikan 

kehidupannya, mengambil bagian kehidupan 

kita yang selalu dihiasi berbagai hal yang 

bersifat duniawi.

Dengan mengambil makna dari bagian-bagian 

dari Kolecer tersebut maka secara bebas bisa 

diartikan bahwa manusia harus bisa 

mengendalikan kehidupannya dengan 

mengunci/berpatokan pada nilai-nilai luhur 

sehingga dalam mengambil bagian atau dalam 

melakukan kehidupannya tidak tergoda pada 

hal-hal duniawi yang hanya hiasan.

Apakah makna permainan Kolecer mewujud 

dalam realitas kehidupan masyarakat desa 

khususnya? Apakah masyarakat masih bisa 

mengendalikan kehidupannya atau sudah 

dikendalikan oleh pihak lain? Apakah nilia-nilai 

luhur yang ada masih dipakai sebagai 

pengendali kehidupan? Apakah hiasan 

kehidupan yang bersifat duniawi malah 

menjadi pengendali kehidupan?

Mari kita hidupkan lagi semangat Kolecer, 

semangat menantang kehidupan dengan 

berdaulat, semangat untuk kebersamaan yang 

dilandasi nilia-nilai luhur kehidupan, semangat 

mengedepankan kemanusiaan dan keadilan.

Kolecer Lambang 
Kedaulatan Desa

Tim Bina Desa pertama kali masuk  Dusun 

Sungapan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor ditahun 2010 pada musim 

angin yang cukup kencang. Saat itu kami 

sedang melakukan penjajagan dalam rangka 

program pendampingan masyarakat, 

dikagetkan oleh suara yang aneh terdengar 

disana sini. Ada suara yang tinggi melengking 

tapi juga ada suara yang dengan nada bas yang 

besar seperti dengungan ribuan tawon. 

Ternyata suara itu berasal dari perputaran 

baling-baling yang terbuat dari bambu sebuah 

jenis permainan tradisional yang ada didaerah 

ini.

Jenis mainan ini disebut Kolecer, jenis mainan 

menangkap angin, mainan ini sangat digemari 

oleh kalangan bapak-bapak didaerah 

Pasundan. Kolecer terbuat dari bambu yang 

dipancang tegak dan puncaknya dipasang 

bambu secara melintang/horizontal. Disalah 

satu ujung bambu melintang tersebut dipasang 

baling-baling dan diujung lainnya dihiasi 

sebagaimana layaknya ekor pesawat terbang. 

Supaya bisa berdiri dengan baik maka antara 

tiang bambu pancang dengan bambu 

melintang dipasang bambu penyangga 

sehingga berbentuk segi tiga.

Jenis suara yang dihasilkan dari perputaran 

baling-baling bambu sangat tergantung dari 

tiupan kencangnya angin dan panjang dari 

baling-balingnya. semakin kencang angin maka 

semakin keras suara yang dihasilkan, semakin 

panjang dan besar baling-baling semakin besar 

nada gema dengungan yang dihasilkan.  

Bambu melintang dengan baling-baling dan 

ekor yang dihiasi dari dedaunan bambu atau 

Oleh: Akhmad Miftah
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BUDAYA

hiasan lainnya inilah yang secara hukum 

fisika/dinamika bisa menerangkan bahwa 

kemana arah angin bertiup maka ekor dengan 

hiasan dedaunan atau yang lain tersebut akan 

berputar mengikuti arah angina sehingga 

baling-baling akan bergerak menantang angin 

dan berputarlah dia. Semakin kencang tiupan 

angin semakin keras bunyi yang dihasilkan.

Kreasi-kreasi dalam pembuatan Kolecer 

dengan hiasan dan suara yang dihasilkan telah 

menginspirasi pihak tertentu dibeberapa 

daerah di Jawa Barat untuk menyelenggarakan 

festival atau perlombaan Kolecer. Perlombaan 

ini diselenggarakan lebih dalam rangka 

menghidupkan dan melestarikan permainan 

tradisional juga dalam rangka pariwisata untuk 

mengundang dan mempromosikan keunikan 

dan potensi desa yang ada. Ada hal yang lebih 

menarik untuk diingat yaitu apa sih makna 

yang terkandung dari permainan tersebut?

Dari narasumber dan referensi yang kami 

peroleh yaitu sebuat artikel yang ditulis oleh 

Kamalcity menerangkan bahwa makna dari 

bagian-bagian Kolecer melambangkan: 

bagaimana manusia bisa mengunci 

kehidupannya sehingga tidak melenceng, dan 

manusia harus juga bisa mengendalikan 

kehidupannya, mengambil bagian kehidupan 

kita yang selalu dihiasi berbagai hal yang 

bersifat duniawi.

Dengan mengambil makna dari bagian-bagian 

dari Kolecer tersebut maka secara bebas bisa 

diartikan bahwa manusia harus bisa 

mengendalikan kehidupannya dengan 

mengunci/berpatokan pada nilai-nilai luhur 

sehingga dalam mengambil bagian atau dalam 

melakukan kehidupannya tidak tergoda pada 

hal-hal duniawi yang hanya hiasan.

Apakah makna permainan Kolecer mewujud 

dalam realitas kehidupan masyarakat desa 

khususnya? Apakah masyarakat masih bisa 

mengendalikan kehidupannya atau sudah 

dikendalikan oleh pihak lain? Apakah nilia-nilai 

luhur yang ada masih dipakai sebagai 

pengendali kehidupan? Apakah hiasan 

kehidupan yang bersifat duniawi malah 

menjadi pengendali kehidupan?

Mari kita hidupkan lagi semangat Kolecer, 

semangat menantang kehidupan dengan 

berdaulat, semangat untuk kebersamaan yang 

dilandasi nilia-nilai luhur kehidupan, semangat 

mengedepankan kemanusiaan dan keadilan.

Kolecer Lambang 
Kedaulatan Desa

Tim Bina Desa pertama kali masuk  Dusun 

Sungapan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor ditahun 2010 pada musim 

angin yang cukup kencang. Saat itu kami 

sedang melakukan penjajagan dalam rangka 

program pendampingan masyarakat, 

dikagetkan oleh suara yang aneh terdengar 

disana sini. Ada suara yang tinggi melengking 

tapi juga ada suara yang dengan nada bas yang 

besar seperti dengungan ribuan tawon. 

Ternyata suara itu berasal dari perputaran 

baling-baling yang terbuat dari bambu sebuah 

jenis permainan tradisional yang ada didaerah 

ini.

Jenis mainan ini disebut Kolecer, jenis mainan 

menangkap angin, mainan ini sangat digemari 

oleh kalangan bapak-bapak didaerah 

Pasundan. Kolecer terbuat dari bambu yang 

dipancang tegak dan puncaknya dipasang 

bambu secara melintang/horizontal. Disalah 

satu ujung bambu melintang tersebut dipasang 

baling-baling dan diujung lainnya dihiasi 

sebagaimana layaknya ekor pesawat terbang. 

Supaya bisa berdiri dengan baik maka antara 

tiang bambu pancang dengan bambu 

melintang dipasang bambu penyangga 

sehingga berbentuk segi tiga.

Jenis suara yang dihasilkan dari perputaran 

baling-baling bambu sangat tergantung dari 

tiupan kencangnya angin dan panjang dari 

baling-balingnya. semakin kencang angin maka 

semakin keras suara yang dihasilkan, semakin 

panjang dan besar baling-baling semakin besar 

nada gema dengungan yang dihasilkan.  

Bambu melintang dengan baling-baling dan 

ekor yang dihiasi dari dedaunan bambu atau 

Oleh: Akhmad Miftah
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KIAT PRAKTIS

Tips Hilangkan
Kutu Beras

1. Kopi, Bau kopi yang khas sangat tidak disukai oleh 

kutu beras, caranya bisa di taburkan kopi disekitar 

tempat beras kita atau bisa juga kopi ditaruh dalam 

plastik lalu dilubangi dengan jarum dan letakkan di 

dalam wadah beras kita.   

2. Kayu  manis, caranya cukup masukkan kayu manis 

ke dalam tempat penyimpanan beras. Kutu akan 

segara hilang dan tidak akan datang lagi

                      

3. Daun jeruk nipis, caranya masukkan daun jeruk 

nipis ke dalam tempat penyimpanan beras, supaya 

lebih efektif letakkan di bagian atas, tengah dan 

bawah. Aroma jeruk nipis sangat tidak disuksi oleh 

kutu, sehingga kutu akan segera pergi.

4. Jemur di tempat panas, ini adalah cara lebih sering 

dilakukan orang, beras cukup diletakkan di 

wadah/tampah lalu dijemur dibawah matahari.

Semoga tips-tips diatas dapat membantu kita 

mengatasi masalah kutu beras. Selamat mencoba…! 

Dan selamat menikmati Beras Alami tanpa kutu.

Kutu? Sebagian besar dari kita pasti mengetahui binatang kecil sejenis serangga ini. 

Serangga ini sangat merugikan dan sulit dikendalikan bila telah menyerang, tidak hanya 

pada beras tetapi juga bulir jagung, gandum serta biji kacang-kacangan.

Kali ini kita akan membahas Tips untuk menghilangkan kutu beras. Fakta lain 

mengatakan bahwa beras yang penanamannya menggunakan pestisida akan berkutu 

karena beras tersebut sudah lama, karena pestisidanya terurai secara perlahan. Lain hal 

nya dengan beras alami yang biasa kita konsumsi jika berkutu bukan karena beras 

tersebut sudah lama.

Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kutu pada 

beras alami kita :

Oleh: Maya Shapira
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