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Buletin ini terbit atas dukungan 

MISEREOR Jerman. 

Atas nama keluarga Bina Desa kami mengucapkan Hari Tani Nasional 

yang diperingati setiap tanggal 24 September, bertepatan dengan 

lahirnya UUPA Tahun 1960. 

Edisi 132 buletin Bina Desa mempunyai fokus utama pada kreatifitas di 

desa, yaitu suatu istilah baru Nalungtik Lembur Kuring (NLK), yang jika 

diartikan meneliti desa saya sendiri. NLK adalah suatu metode yang 

digunakan oleh ibu-ibu yang tergabung di SPPB yang telah berproses 

dalam SEPEDA, sebagai wadah pendidikan untuk memperkuat 

Komunitas Swabina Pedesaan (KSP).

Pada edisi 131, buletin Bina Desa telah fokus pada SEPEDA dan edisi 

132 menjadi bagian yang melaksanakan kayuhan SEPEDA, salah 

satunya komunitas SPPB. Sauyunan Perempuan Petani Binangkit terdiri 

dari perempuan-perempuan petani di Cianjur yang telah berproses 

selama dua tahun serta diberikan kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan dan akses lainnya. SPPB pun telah berpratik 

pertanian alami dan mempratikkan koperasi dengan diawali simpan 

pinjam yang menjadi dasar kebermanfaatan secara bersama untuk 

anggota SPPB. 

Perempuan yang dengan semangatnya mengayuh SEPEDA merupakan 

suatu inspiratif tersendiri, bagaimana perjalanan prosesnya dari yang 

mulanya tidak berani memperkenalkan dirinya sendiri di depan umum 

hingga akhirnya mampu berproses melakukan advokasi hingga tingkat 

kecamatan.  Salah seorang punggawa SPPB adalah nenek Kartini yang 

berusia 69 tahun. Usia boleh dikatakan tua, tapi semangatnya jauh 

menggelora dari kaum muda sekarang. Secara khusus, profilenya dapat 

kita lihat di rubrik sosok. 

Semoga menginspirasi dan menumbuhkan gerak kolektif, selamat 

membaca!

SEKAPUR SIRIH

Dwi Astuti

Direktur Bina Desa

KUNJUNGI JUGA WEBSITE KAMI 
SEBAGAI Rujukan 

Informasi Pedesaan

www.binadesa.org
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DARI PEMBACA

Buletin Bina Desa diterbitkan oleh Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Lembaga 

Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) di bidang pemberdayaan sumber 

daya manusia pedesaan.

Buletin Bina Desa mengumpulkan dan mengolah pengalaman dari para 

pendamping, anggota, kelompok, dan masyarakat umum. Kemudian 

membagikannya kepada siapa saja yang ingin mengembangkan 

organisasi dan memberdayakan masyarakat, menuju terbentuknya 

komunitas swabina pedesaan.

Bina Desa juga menerima donasi untuk mendukung gerakan 

pengembangan sumber daya manusia di berbagai desa. Donasi dapat 

dikirimkan ke rekening:

Yayasan Bina Desa Sadajiwa

Bank Mandiri Cab. Jatinegara Barat

006.00.05010107

Nalungtik Lembur 
Kuring

FOKUS

Nalungtik Lembur Kuring (NLK) merupakan 

metode yang ditemukan dan dipraktikan oleh 

ibu-ibu yang tergabung dalam Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit (SPPB), 

Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat. 

NLK  ini bila diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia kurang lebih artinya meneliti 

kampung sendiri. Metode ini hampir sama 

dengan Partisipatory Rural Appraisal (PRA). 

Namun pada NLK ini yang menginvestigasi 

adalah orang yang tinggal di desa itu sendiri 

dan mengundang orang-orang yang ada di 

sekitar desa, termasuk para peneliti menjadi 

narasumber. Ada sekitar 8 alat-alat yang 

dipakai para peneliti dalam proses NLK ini, 

antara lain : 1) Penelusuran Sejarah Desa, 2) 

Analisa Bagan Kecenderungan, 3) Pemetaan, 

4) Kalender Musim, 5) Diagram Venn, 6) 

Analisa Kehidupan Sehari-hari, 7) Alur Keluar 

dan Masuk, 8) Transek.

Setelah mengadakan proses NLK selama satu 

bulan, para perempuan dari 7 desa di 

Tanggapan Dari 

Ibu Eunike Widhi Wardhani

via Facebook Bina Desa

Menurut saya, salah satu cara untuk adanya 

regenerasi petani yaitu dengan melakukan 

pertanian lestari oleh masyarakat termasuk 

yang bukan petani. Bagaimana supaya kita 

semua beraktivitas bertani setiap hari, yang 

mudah terlebih dahulu, misalnya saat tanam 

padi, ikut turun tanam. Hal ini dilakukan oleh 

semua orang, baik artis, mahasiswa, direktur 

perusahaan, apapun profesinya harus ikut 

tandur (tanam mundur), anak-anak sekolah 

juga dilibatkan, karena hanya sekali setiap 

musim. Yaitu menikmati dan menghayati dari 

mana nasi yang kita makan, mengikut 

kegiatan saat waktunya ndangir, ya 

nyemplung lagi semua ndangir, kan nggak 

sering. 

Dengan konsep itu pasti akan terbentuk rasa 

bersyukur atas hadirnya petani dan 

kemudian bisa menghargainya. Hari-hari lain 

bertani di pekarangan sekitar rumah, 

contohnya aktivitasnya cukup satu jam pagi, 

satu jam sore, mulai membuat pupuk 

kompos sendiri, nyangkul, mupuk, tanam 

sayuran, piara ayam atau bebek, piara ikan. 

Rasakan bahwa yang kita makan bisa kita 

hasilkan sendiri. Intinya membuat aktivitas 

bertani itu keren dan menyejahterakan! 

Tanggapan Redaksi

Terima kasih kepada  Ibu Eunike Widhi 

Wardhani atas tanggapannya.

Tanggapan Dari 

Bapak Miftah Zam Achid

via Facebook Bina Desa

Saya berharap Bina Desa bisa ikut serta 

membangun pertanian yang bermartabat 

dan kearifan pertanian yang diwariskan 

nenek moyang. Pertanian yang tergantung 

dengan kimia pabrikan akan melunturkan 

dan menghancurkan keberkahan pertanian 

Indonesia. Tanamkan semangat hidup 

melalui pertanian yang bermartabat. Insya 

Allah generasi petani-petani muda akan 

mengepalkan tangan sambil mengangkatkan 

tangannya, aku bangga jadi petani! 

Tanggapan Redaksi

Terima kasih kepada Bapak Miftah  Zam 

Achid atas tanggapannya.
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Kecamatan Kadupandak ini, yang tergabung 

pada SPPB ini melakukan finalisasi hasil NLK 

pada pada tanggal 8 – 10 Agustus 2017 di 

dua desa. Empat desa (Desa Wargasih, Desa 

Wargasari, Desa Neglasari dan Desa Sukasari) 

melakukan finalisasi di Desa Wargasih yang 

difasilitasi oleh Yani Andre dan Subekti 

sedangkan 3 desa lainnya (Desa Gandasari, 

Desa Talagasari dan Desa Bojong Kasih) 

melakukannnya di Desa Bojong Kasih yang 

difasilitasi oleh John Erryson dan John Pluto 

Sinulingga.

Sebelum melakukan finalisasi dilakukan 

beberapa tahapan proses, antara lain ; 

workshop tentang NLK di Neglasari pada 

tanggal 20 – 22 April 2017 yang difasilitasi 

oleh Yani Andre dari Garut dan John Pluto 

Sinulingga staff Bina Desa. Kemudian setelah 

Workshop ibu-ibu melakukan proses NLK di 

desa masing-masing secara mandiri. 

Selanjutnya hasil dari proses NLK ini pada 

saat bersamaan secara paralel di 

presentasikan SPPB pada tanggal 10 – 12 Juli 

2017 di Desa Bojong Kasih dan  di Desa 

Wargaasih.

Menurut Masripah,  seorang peserta dari 

Desa Gandasari, “Kegiatan NLK ini 

merupakan salah satu metode di mana 

orang-orang desa seperti kami dapat 

mengetahui keadaan dan kondisi desa dari 

dulu sampai dengan sekarang”.

Di proses NLK ini kami diajak untuk 

mengamati, mencari dan mengingat-ingat 

kembali tentang desa kami dan sekaligus 

berpikir dan menganalisa dari setiap data 

dan informasi yang sudah terkumpul. 

Memang dalam prosesnya butuh kesabaran 

dan ketelitian, terutama pada saat 

menganalisa, ini merupakan tahapan yang 

membuat kepala kami lieur (bingung). Tapi 

saya pikir ini proses ini akan membuat kami 

lebih cerdas dan lebih runtut dalam melihat 

permasalah-permasalahan yang ada di desa 

kami tegas Masripah.

Perempuan desa juga bisa Ilmiah dan 

kongkrit. Salah seorang fasilitator 

mengatakan bahwa alur yang dipakai dalam 

finalisasi NLK itu memang berat. Hasil NLK itu 

akan menghadirkan permasalahan-

permasalahan dan identifikasi potensi. 

Dengan teridentifikasi permasalahan kita 

akan beranjak kepada tahapan klasifikasi 

permasalahan, dari sosial, ekonomi, politk, 

budaya atau lingkungan.  Setelah itu 

dilanjutkan dengan analisa sebab – akibat 

dengan menggunakan kata bantu “kenapa” 

secara berulang-ulang sampai menemukan 

yang namanya akar permasalahan. 

Perempuan desa juga bisa lakukan hal yang 

ilmiah serta konkrit hasilnya bisa bermanfaat 

bagi dirinya, maupun pengambil kebijakan 

agar tepat sesuai kenyataan.

Kemudian dilanjutkan dengan 

mengidentifikasi potensi di desa dengan 

tetap memakai hasil NLK. Dan tahapan 

terakhir dari alur finalisasi ini adalah 

menyusun perencanaan kegiatan/program 

berdasarkan analisa yang sudah dirumuskan.

Kartini Koordinator SPPB, menambahkan 

bahwa dengan metode NLK ini kami 

menemu kenali permasalahan dan potensi 

yang ada di desa. Mampu pula mengatasi 

masalah dan memanfaatkan potensi desa, 

mengubah cara berpikir masyarakat desa, 

memajukan kehidupan masyarakat desa. 

Dan menurut kami dengan NLK ini kami 

semakin yakin mampu untuk memajukan 

pertanian alami untuk kedaulatan pangan. 

“Kedaulatan pangan yang kami maksud di 

sini adalah keluarga sehat dengan asupan 

makanan yang sehat, tidak tergantung impor, 

biaya usaha tani irit, kebutuhan keluarga 

dapat dipenuhi secara mandiri, petani punya 

ilmu (kearifan lokal) yang dapat diwariskan 

turun-temurun” ujarnya semangat.

Dan pada akhir dari kegiatan finalisasi ini 

John Erryson mengatakan, “Saya takjub 

dengan semangat dan keseriusan ibu-ibu 

dalam mengikuti  beberapa rangkaian proses 

NLK ini”. Harapannya dengan proses NLK ini 

dengan berbagai temuan data dan informasi 

tidak hanya selesai di ruangan saja. Namun 

harus ada jejak yang ibu-ibu lakukan untuk 

mewarnai lembur  (kampung) yang 

ditinggali.#

FOKUS

Tata Kelola Desa 
Peran Aktif Masyarakat 
Menjadi Kunci

Melihat perkembangan tiga tahun 

implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa adalah dengan dua 

pertanyaan mendasar yaitu pertama 

mengenai apa yang kita ketahui tentang UU 

Desa? Dan yang kedua yaitu apa peran 

kelompok/organisasi dalam kaitannya 

dengan implementasi UU desa tersebut?

Dua pertanyaan tersebut adalah pemantik 

dalam pertemuan yang diadakan di Desa 

Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, 

Sukabumi yang berjalan tiga hari pada 

Agustus 2017. Pertemuan yang dihadiri 

perwakilan dari Sumedang, SNI Indramayu, 

Lebak, Sauyunan Hayeuk Dayeuh, Karang 

Taruna, dan masyarakat dari desa di 

Kecamatan Kabandungan ini difasilitasi oleh 

Bina Desa yang bekerja sama dengan 

mahasiswa/i alumni praktikum program studi 

kesejahteraan sosial, UIN Syarief 

Hidayatullah.

Unwanullah Ma’sum sebagai fasilitator 

memulai acara dengan sesi perkenalan dan 

menyampaikan wacana tentang APBDes yang 

masih terfokus pada infrastruktur. Peserta 

terdiri dari 22 orang yang memiliki latar 

belakang yang berbeda, yaitu buruh tani, 

karang taruna, aparat desa, mahasiswa/i, 

petani pertanian alami, sauyunan heuyeuk 

dayeuh, perwakilan SNI yang membuka juga 

kedai kopi, dan ada juga karang taruna dari 

desa Warungbanten Lebak, Banten yang 

memiliki kuli maca.

Arif Setiawan yang mewakili SNI Indramayu 

dan juga sebagai pemuda yang tergabung 

dalam karang taruna memaparkan bahwa 

peran saya melalui karang taruna hanya 

bersifat acara peringatan semata, baik dalam 

musdus ataupun musrembangdes karang 

taruna tidak diikut sertakan. Hal tersebut 

berbeda dengan karang taruna di Desa 

Tugubandung yang memang dilibatkan 

dalam proses pembangunan desa hingga 

FOKUS
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Kecamatan Kadupandak ini, yang tergabung 

pada SPPB ini melakukan finalisasi hasil NLK 

pada pada tanggal 8 – 10 Agustus 2017 di 

dua desa. Empat desa (Desa Wargasih, Desa 

Wargasari, Desa Neglasari dan Desa Sukasari) 

melakukan finalisasi di Desa Wargasih yang 

difasilitasi oleh Yani Andre dan Subekti 

sedangkan 3 desa lainnya (Desa Gandasari, 

Desa Talagasari dan Desa Bojong Kasih) 

melakukannnya di Desa Bojong Kasih yang 

difasilitasi oleh John Erryson dan John Pluto 

Sinulingga.

Sebelum melakukan finalisasi dilakukan 

beberapa tahapan proses, antara lain ; 

workshop tentang NLK di Neglasari pada 

tanggal 20 – 22 April 2017 yang difasilitasi 

oleh Yani Andre dari Garut dan John Pluto 

Sinulingga staff Bina Desa. Kemudian setelah 

Workshop ibu-ibu melakukan proses NLK di 

desa masing-masing secara mandiri. 

Selanjutnya hasil dari proses NLK ini pada 

saat bersamaan secara paralel di 

presentasikan SPPB pada tanggal 10 – 12 Juli 

2017 di Desa Bojong Kasih dan  di Desa 

Wargaasih.

Menurut Masripah,  seorang peserta dari 

Desa Gandasari, “Kegiatan NLK ini 

merupakan salah satu metode di mana 

orang-orang desa seperti kami dapat 

mengetahui keadaan dan kondisi desa dari 

dulu sampai dengan sekarang”.

Di proses NLK ini kami diajak untuk 

mengamati, mencari dan mengingat-ingat 

kembali tentang desa kami dan sekaligus 

berpikir dan menganalisa dari setiap data 

dan informasi yang sudah terkumpul. 

Memang dalam prosesnya butuh kesabaran 

dan ketelitian, terutama pada saat 

menganalisa, ini merupakan tahapan yang 

membuat kepala kami lieur (bingung). Tapi 

saya pikir ini proses ini akan membuat kami 

lebih cerdas dan lebih runtut dalam melihat 

permasalah-permasalahan yang ada di desa 

kami tegas Masripah.

Perempuan desa juga bisa Ilmiah dan 

kongkrit. Salah seorang fasilitator 

mengatakan bahwa alur yang dipakai dalam 

finalisasi NLK itu memang berat. Hasil NLK itu 

akan menghadirkan permasalahan-

permasalahan dan identifikasi potensi. 

Dengan teridentifikasi permasalahan kita 

akan beranjak kepada tahapan klasifikasi 

permasalahan, dari sosial, ekonomi, politk, 

budaya atau lingkungan.  Setelah itu 

dilanjutkan dengan analisa sebab – akibat 

dengan menggunakan kata bantu “kenapa” 

secara berulang-ulang sampai menemukan 

yang namanya akar permasalahan. 

Perempuan desa juga bisa lakukan hal yang 

ilmiah serta konkrit hasilnya bisa bermanfaat 

bagi dirinya, maupun pengambil kebijakan 

agar tepat sesuai kenyataan.

Kemudian dilanjutkan dengan 

mengidentifikasi potensi di desa dengan 

tetap memakai hasil NLK. Dan tahapan 

terakhir dari alur finalisasi ini adalah 

menyusun perencanaan kegiatan/program 

berdasarkan analisa yang sudah dirumuskan.

Kartini Koordinator SPPB, menambahkan 

bahwa dengan metode NLK ini kami 

menemu kenali permasalahan dan potensi 

yang ada di desa. Mampu pula mengatasi 

masalah dan memanfaatkan potensi desa, 

mengubah cara berpikir masyarakat desa, 

memajukan kehidupan masyarakat desa. 

Dan menurut kami dengan NLK ini kami 

semakin yakin mampu untuk memajukan 

pertanian alami untuk kedaulatan pangan. 

“Kedaulatan pangan yang kami maksud di 

sini adalah keluarga sehat dengan asupan 

makanan yang sehat, tidak tergantung impor, 

biaya usaha tani irit, kebutuhan keluarga 

dapat dipenuhi secara mandiri, petani punya 

ilmu (kearifan lokal) yang dapat diwariskan 

turun-temurun” ujarnya semangat.

Dan pada akhir dari kegiatan finalisasi ini 

John Erryson mengatakan, “Saya takjub 

dengan semangat dan keseriusan ibu-ibu 

dalam mengikuti  beberapa rangkaian proses 

NLK ini”. Harapannya dengan proses NLK ini 

dengan berbagai temuan data dan informasi 

tidak hanya selesai di ruangan saja. Namun 

harus ada jejak yang ibu-ibu lakukan untuk 

mewarnai lembur  (kampung) yang 

ditinggali.#

FOKUS

Tata Kelola Desa 
Peran Aktif Masyarakat 
Menjadi Kunci

Melihat perkembangan tiga tahun 

implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 tentang Desa adalah dengan dua 

pertanyaan mendasar yaitu pertama 

mengenai apa yang kita ketahui tentang UU 

Desa? Dan yang kedua yaitu apa peran 

kelompok/organisasi dalam kaitannya 

dengan implementasi UU desa tersebut?

Dua pertanyaan tersebut adalah pemantik 

dalam pertemuan yang diadakan di Desa 

Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, 

Sukabumi yang berjalan tiga hari pada 

Agustus 2017. Pertemuan yang dihadiri 

perwakilan dari Sumedang, SNI Indramayu, 

Lebak, Sauyunan Hayeuk Dayeuh, Karang 

Taruna, dan masyarakat dari desa di 

Kecamatan Kabandungan ini difasilitasi oleh 

Bina Desa yang bekerja sama dengan 

mahasiswa/i alumni praktikum program studi 

kesejahteraan sosial, UIN Syarief 

Hidayatullah.

Unwanullah Ma’sum sebagai fasilitator 

memulai acara dengan sesi perkenalan dan 

menyampaikan wacana tentang APBDes yang 

masih terfokus pada infrastruktur. Peserta 

terdiri dari 22 orang yang memiliki latar 

belakang yang berbeda, yaitu buruh tani, 

karang taruna, aparat desa, mahasiswa/i, 

petani pertanian alami, sauyunan heuyeuk 

dayeuh, perwakilan SNI yang membuka juga 

kedai kopi, dan ada juga karang taruna dari 

desa Warungbanten Lebak, Banten yang 

memiliki kuli maca.

Arif Setiawan yang mewakili SNI Indramayu 

dan juga sebagai pemuda yang tergabung 

dalam karang taruna memaparkan bahwa 

peran saya melalui karang taruna hanya 

bersifat acara peringatan semata, baik dalam 

musdus ataupun musrembangdes karang 

taruna tidak diikut sertakan. Hal tersebut 

berbeda dengan karang taruna di Desa 

Tugubandung yang memang dilibatkan 

dalam proses pembangunan desa hingga 
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usaha yang dikelola oleh karang taruna.

Perwakilan dari Warungbanten 

menyampaikan bahwa pemerintahan desa 

periode sekarang cukup memuaskan, peran 

serta kelompok atau organisasi pun 

dilibatkan. Secara khusus keterlibatan 

perempuan berada dalam berbagai lembaga.

Temuan tentang kewirausahaan sosial pun 

muncul, ketika Dede Kusmayati selaku Ketua 

Sauyunan Heuyeuk Dayeuh bercerita tentang 

sauyunan yang telah berhasil membuat dan 

memasarkan berbagai pangan olahan, 

misalnya nugget singkong, dengdeng 

singkong, daun singkong dan lainnya yang 

mengerucut pada produk yang sehat dan 

kekinian. Selama acara berlangsung kudapan 

dan makan disiapkan oleh Paguyuban 

Perempuan.

Menurut Achmad Yakub, fenomena di 

warung banten memang sangat langka, 

selain dari tipe kepemimpinan kepala 

desanya tetapi inisiatif warganya yang 

memang ingin bergerak. Adanya riak-riak 

pergerakan di desa inilah menjadi suatu bukti 

nyata jika masyarakat desa mampu 

mengurus desanya sendiri.

Selain itu dipaparkan juga secara terperinci 

bahwa inovasi cassava yang dilakukan oleh 

Sauyunan Heuyeuk Dayeuh adalah 

bersentuhan dengan berbagai sektor lainnya, 

yaitu sauyunan yang memiliki produk sehat 

kekinian perlu melakukan jejaring untuk 

membagikan ilmunya kepada desa lain dan 

mengangkat perekonomian petani yang 

bahan bakunya dari desa sendiri, sosial, 

budaya dan dari segi kesehatan yang jelas 

tahapan produksi serta tanpa bahan 

pengawet.

Perwakilan dari mahasiswa/i UIN Syarief 

Hidayatullah pun menyampaikan temuan-

temuannya dalam melaksanakan praktikun 

di Kecamatan Kabandungan, yaitu pertama 

pemerintah desa yang belum memahami UU 

desa, kedua transparasi dan pemberdayaan 

masih minim walaupun sudah ada yang 

melakukan transparasi dana contohnya Desa 

Tugubandung, ketiga peran BPD masih 

belum berfungsi, dan keempat ada salah satu 

desa yang tidak ingin bekerja sama dengan 

pendamping desa.

 

Salah satu media pengumuman sebagai 

sarana sosialisasi dan proses transparansi 

desa dalam melakukan tata kelola desa salah 

satunya dimulai dengan adanya 

pengetahuan yang sama dikalanagan 

masyrakat mengenai APBDes dan 

penggunaannya

 

Peran Aktif Masyarakat Desa

Anggota sauyuan hueyeuk dayeuh, Rida 

menyampaikan bahwa dalam musyawarah 

baik musdus ataupun musrembangdes suara 

perempuan masih belum mewakili aspirasi 

perempuan. Walaupun dalam pertemuan 

tersebut sudah diwakilkan oleh organisasi 

PKK atau organisasi perempuan lainnya, 

namun keberadaan mereka tidak mewakili 

aspirasi kami. Secara khusus sauyunan 

belum diundang dalam musyawarah-

musyawarah tersebut.

 

Asep dari sumedang yang juga berprofesi 

sebagai buruh tani menyampaikan bahwa 

pendamping desa kalah oleh masyarakat 

desa, jika memang benar ingin pemerintah 

memajukan desa. Maka seharusnya tidak 

perlu adanya pendamping desa, cukup hanya 

dengan perangkat desa saja. Jika ditanya 

pendamping desa ya sulit, karena di desa 

saya (Desa Cikadu, Kecamatan Situraja, 

Kabupaten Sumedang) yang membuat SPJ 

dan LPJ yaitu oleh desa itu sendiri.

“Sebenarnya desa mampu membangun 

desanya sendiri dengan buktinya hadir kuli 

maca di Warung Banten, wirausaha karang 

taruna di Desa Tugu Bandung, produk olahan 

yang dihasilkan olah Sauyunan Heuyeuk 

Dayeuh serta beberapa desa yang sudah 

mampu mengurus desanya sendiri baik dari 

segi administratif ataupun pengelolaannya” 

tutup Yakub.#
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usaha yang dikelola oleh karang taruna.

Perwakilan dari Warungbanten 

menyampaikan bahwa pemerintahan desa 

periode sekarang cukup memuaskan, peran 

serta kelompok atau organisasi pun 

dilibatkan. Secara khusus keterlibatan 

perempuan berada dalam berbagai lembaga.

Temuan tentang kewirausahaan sosial pun 

muncul, ketika Dede Kusmayati selaku Ketua 

Sauyunan Heuyeuk Dayeuh bercerita tentang 

sauyunan yang telah berhasil membuat dan 

memasarkan berbagai pangan olahan, 

misalnya nugget singkong, dengdeng 

singkong, daun singkong dan lainnya yang 

mengerucut pada produk yang sehat dan 

kekinian. Selama acara berlangsung kudapan 

dan makan disiapkan oleh Paguyuban 

Perempuan.

Menurut Achmad Yakub, fenomena di 

warung banten memang sangat langka, 

selain dari tipe kepemimpinan kepala 

desanya tetapi inisiatif warganya yang 

memang ingin bergerak. Adanya riak-riak 

pergerakan di desa inilah menjadi suatu bukti 

nyata jika masyarakat desa mampu 

mengurus desanya sendiri.

Selain itu dipaparkan juga secara terperinci 

bahwa inovasi cassava yang dilakukan oleh 

Sauyunan Heuyeuk Dayeuh adalah 

bersentuhan dengan berbagai sektor lainnya, 

yaitu sauyunan yang memiliki produk sehat 

kekinian perlu melakukan jejaring untuk 

membagikan ilmunya kepada desa lain dan 

mengangkat perekonomian petani yang 

bahan bakunya dari desa sendiri, sosial, 

budaya dan dari segi kesehatan yang jelas 

tahapan produksi serta tanpa bahan 

pengawet.

Perwakilan dari mahasiswa/i UIN Syarief 

Hidayatullah pun menyampaikan temuan-

temuannya dalam melaksanakan praktikun 

di Kecamatan Kabandungan, yaitu pertama 

pemerintah desa yang belum memahami UU 

desa, kedua transparasi dan pemberdayaan 

masih minim walaupun sudah ada yang 

melakukan transparasi dana contohnya Desa 

Tugubandung, ketiga peran BPD masih 

belum berfungsi, dan keempat ada salah satu 

desa yang tidak ingin bekerja sama dengan 

pendamping desa.

 

Salah satu media pengumuman sebagai 

sarana sosialisasi dan proses transparansi 

desa dalam melakukan tata kelola desa salah 

satunya dimulai dengan adanya 

pengetahuan yang sama dikalanagan 

masyrakat mengenai APBDes dan 

penggunaannya

 

Peran Aktif Masyarakat Desa

Anggota sauyuan hueyeuk dayeuh, Rida 

menyampaikan bahwa dalam musyawarah 

baik musdus ataupun musrembangdes suara 

perempuan masih belum mewakili aspirasi 

perempuan. Walaupun dalam pertemuan 

tersebut sudah diwakilkan oleh organisasi 

PKK atau organisasi perempuan lainnya, 

namun keberadaan mereka tidak mewakili 

aspirasi kami. Secara khusus sauyunan 

belum diundang dalam musyawarah-

musyawarah tersebut.

 

Asep dari sumedang yang juga berprofesi 

sebagai buruh tani menyampaikan bahwa 

pendamping desa kalah oleh masyarakat 

desa, jika memang benar ingin pemerintah 

memajukan desa. Maka seharusnya tidak 

perlu adanya pendamping desa, cukup hanya 

dengan perangkat desa saja. Jika ditanya 

pendamping desa ya sulit, karena di desa 

saya (Desa Cikadu, Kecamatan Situraja, 

Kabupaten Sumedang) yang membuat SPJ 

dan LPJ yaitu oleh desa itu sendiri.

“Sebenarnya desa mampu membangun 

desanya sendiri dengan buktinya hadir kuli 

maca di Warung Banten, wirausaha karang 

taruna di Desa Tugu Bandung, produk olahan 

yang dihasilkan olah Sauyunan Heuyeuk 

Dayeuh serta beberapa desa yang sudah 

mampu mengurus desanya sendiri baik dari 

segi administratif ataupun pengelolaannya” 

tutup Yakub.#
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FOKUS

Pembuatan RPJMDes Semakin 
Baik Dengan Metode NLK

“Kami ibu-ibu yang tergabung dalam SPPB 

(Sauyunan Perempuan Petani Binangkit, 

Cianjur) tidak pernah menyangka bisa 

bertemu dengan Pak Camat Kadupandak 

pada hari ini. Seperti pengalaman kami yang 

sudah-sudah bahwa untuk bertemu dengan 

pemerintah kecamatan sangat sulit dan 

kalaupun bertemu pasti hanya sebentar saja. 

Kami sangat merasa dimanusiakan dan 

dihargai sebagai bagian dari penduduk 

Kecamatan Kadupandak. Pak Camat sangat 

sabar berdialog dengan kami hingga 

pertemuan selesai”. Demikian komentar Ibu 

Kartini (Koordinator SPPB) setelah 

pertemuan dengan Pemerintahan 

Kecamatan awal Agustus 2017 di Aula 

Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur 

Jawa Barat.

Dialog dengan Pemerintahan Kecamatan 

Kadupandak ini merupakan rangkaian proses 

Nalungtik Lembur Kuring (NLK) yang dilakukan 

oleh SPPB di 7 desa wilayah Kecamatan 

Kadupandak. Nalungtik Lembur Kuring atau 

NLK sendiri bila diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia kurang lebih artinya meneliti 

kampung sendiri. Pada kesempatan itu Ibu-

ibu memaparkan hasil NLK yang mereka 

lakukan selama empat bulan terakhir ini. Ada 

pun isi dari paparan mereka yaitu tentang 

alat-alat analisa yang di pakai dalam NLK, 

identifikasi masalah, klasifikasi masalah, 

analisa masalah (sebab akibat), identifikasi 

potensi sampai pada program/kegiatan yang 

akan dilakukan ke depan.

 

Pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Yani 

Andre, Camat Kadupandak Buhori  sangat 

mengapresiasi hasil NLK ibu-ibu Sauyunan, 

sangat bangga dengan inisiatif yang telah 

dilakukan. Dalam membuat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) akan makin baik bila 

menggunakan metode NLK.

Buhori berharap dengan kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki SPPB nantinya 

dapat terlibat dalam pembuatan RPJMDes di 

masing-masing desa. Kalau sekarang masih 

tujuh desa saya berharap nanti bisa 14 desa 

bisa memiliki kemampuan yang sama seperti 

ibu-ibu yang tergabung dalam SPPB ini.

“Saya akan meminta kepada aparatur desa 

untuk bisa bermitra dengan SPPB dalam hal 

pembangunan desa” demikian tegas Pak 

Buhori  di awal sesi diskusi tersebut.  Namun 

memang agak sedikit disayangkan bahwa 

dari 7 pemerintah desa yang diundang hanya 

4 desa yang mengirimkan perwakilannya 

pada kegiatan dialog tersebut.

Dari proses dialog antara SPPB dan 

Pemerintahan Kecamatan tersebut ada 

beberapa catatan dan informasi, antara lain :

Ÿ Bupati Cianjur tahun 2016-2021 sedang 

mencanangkan Cianjur Ngawangun 

Lembur (CNL) dengan tujuan untuk 

memajukan dan mensejahterakan 

masyarakat pedesaan, maka setiap UPTD 

wajib turun ke setiap lembur.

Ÿ Camat akan membuat surat arahan untuk 

Pemdes agar bisa sharing dan bermitra 

dengan Sauyunan, karena saat ini 

Sauyunan hanya ada di 7 desa.

Ÿ Ada bantuan dana 200 juta/desa untuk 

membuat sistem air bersih untuk 5 desa 

(Desa Bojong Kasih, Sukasari, Gandasari, 

Wargasari dan Wargaasih).

Ÿ Soal kebutuhan air Pemerintahan 

Kecamatan akan berkoordinasi dengan 

pihak UPTD dan PSDAP.

Ÿ Soal yang berkaitan dengan penerangan 

umum Camat meminta agar para Pemdes 

membuat permohonan.

Ÿ Camat menyarankan agar setiap Pemdes 

dan masyarakat desa membuat 

penampungan sampah dan nantinya 

sampah tersebut dapat dipilah menjadi 

sampah organik dan sampah non-

organik.

Ÿ Mengenai hutan gundul, Pak Camat akan 

melakukan survey ke lokasi untuk melihat 

titik-titik yang gundul.

Ÿ Pemerintahan kecamatan juga akan 

melakukan pertemuan dengan komisi I 

DPRD Cianjur untuk membahas tentang 

persoalan-persoal kecamatan.

Ÿ Mengenai kebutuhan puskesmas, Pak 

Camat mengatakan bahwa ada peluang 

akan dibangunnya 1 unit puskesmas di 

wilayah Kecamatan Kadupandak. Karena 

saat ini di satu kecamatan minimal ada 2 

puskesmas. Untuk ini Pak Camat akan 

melakukan survei tempat apakah 

memungkinkan dibangun di Desa 

Wargaasih atau di Desa Wargasari.

Ÿ Mengenai sarana jalan Bupati akan 

berkunjung ke 360 desa di Cianjur dan 

setiap tahun dana desa akan tetap 

dianggarkan untuk pembangunan 

infrastruktur terutama jalan dan saluran 

air.

Ÿ Untuk penerangan khususnya di wilayah 

desa Wargasari Camat akan melakukan 

survey untuk melihat kepadatan 

penduduknya.

Dari beberapa catatan dan informasi ini ada 

yang menjadi rekomendasi untuk SPPB 

sendiri ke depan. Saat ini dan ke depan akan 

menjadi tugas SPPB untuk mengawal dan 

memberi sumbang saran di setiap desa di 

mana SPPB ada. Tugas sebenarnya tidak 

semakin ringan namun semakin berat namun 

dengan sauyunan semua akan dapat 

dilaksanakan. Semangat buat Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit.#

Buhori Camat Kadupandak Apresiasi proses 

dan hasil NLK yang dilakukan SPPB.

(Foto: Bina Desa)

Ibu Masripah anggota Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit (SPPB) 

dari Desa Gandasari Cianjur dengan 

semangat dan penuh percaya diri 

memaparkan hasil NLK dari 3 Desa 

yakni Gandasari, Talagasari dan 

Bojong Kasih di hadapan Camat 

Kadupandak, Kabupaten Cianjur dan 

beberapa perwakilan pemerintah 

Desa (Foto: Bina Desa)
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FOKUS

Pembuatan RPJMDes Semakin 
Baik Dengan Metode NLK

“Kami ibu-ibu yang tergabung dalam SPPB 

(Sauyunan Perempuan Petani Binangkit, 

Cianjur) tidak pernah menyangka bisa 

bertemu dengan Pak Camat Kadupandak 

pada hari ini. Seperti pengalaman kami yang 

sudah-sudah bahwa untuk bertemu dengan 

pemerintah kecamatan sangat sulit dan 

kalaupun bertemu pasti hanya sebentar saja. 

Kami sangat merasa dimanusiakan dan 

dihargai sebagai bagian dari penduduk 

Kecamatan Kadupandak. Pak Camat sangat 

sabar berdialog dengan kami hingga 

pertemuan selesai”. Demikian komentar Ibu 

Kartini (Koordinator SPPB) setelah 

pertemuan dengan Pemerintahan 

Kecamatan awal Agustus 2017 di Aula 

Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur 

Jawa Barat.

Dialog dengan Pemerintahan Kecamatan 

Kadupandak ini merupakan rangkaian proses 

Nalungtik Lembur Kuring (NLK) yang dilakukan 

oleh SPPB di 7 desa wilayah Kecamatan 

Kadupandak. Nalungtik Lembur Kuring atau 

NLK sendiri bila diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia kurang lebih artinya meneliti 

kampung sendiri. Pada kesempatan itu Ibu-

ibu memaparkan hasil NLK yang mereka 

lakukan selama empat bulan terakhir ini. Ada 

pun isi dari paparan mereka yaitu tentang 

alat-alat analisa yang di pakai dalam NLK, 

identifikasi masalah, klasifikasi masalah, 

analisa masalah (sebab akibat), identifikasi 

potensi sampai pada program/kegiatan yang 

akan dilakukan ke depan.

 

Pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Yani 

Andre, Camat Kadupandak Buhori  sangat 

mengapresiasi hasil NLK ibu-ibu Sauyunan, 

sangat bangga dengan inisiatif yang telah 

dilakukan. Dalam membuat Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) akan makin baik bila 

menggunakan metode NLK.

Buhori berharap dengan kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki SPPB nantinya 

dapat terlibat dalam pembuatan RPJMDes di 

masing-masing desa. Kalau sekarang masih 

tujuh desa saya berharap nanti bisa 14 desa 

bisa memiliki kemampuan yang sama seperti 

ibu-ibu yang tergabung dalam SPPB ini.

“Saya akan meminta kepada aparatur desa 

untuk bisa bermitra dengan SPPB dalam hal 

pembangunan desa” demikian tegas Pak 

Buhori  di awal sesi diskusi tersebut.  Namun 

memang agak sedikit disayangkan bahwa 

dari 7 pemerintah desa yang diundang hanya 

4 desa yang mengirimkan perwakilannya 

pada kegiatan dialog tersebut.

Dari proses dialog antara SPPB dan 

Pemerintahan Kecamatan tersebut ada 

beberapa catatan dan informasi, antara lain :

Ÿ Bupati Cianjur tahun 2016-2021 sedang 

mencanangkan Cianjur Ngawangun 

Lembur (CNL) dengan tujuan untuk 

memajukan dan mensejahterakan 

masyarakat pedesaan, maka setiap UPTD 

wajib turun ke setiap lembur.

Ÿ Camat akan membuat surat arahan untuk 

Pemdes agar bisa sharing dan bermitra 

dengan Sauyunan, karena saat ini 

Sauyunan hanya ada di 7 desa.

Ÿ Ada bantuan dana 200 juta/desa untuk 

membuat sistem air bersih untuk 5 desa 

(Desa Bojong Kasih, Sukasari, Gandasari, 

Wargasari dan Wargaasih).

Ÿ Soal kebutuhan air Pemerintahan 

Kecamatan akan berkoordinasi dengan 

pihak UPTD dan PSDAP.

Ÿ Soal yang berkaitan dengan penerangan 

umum Camat meminta agar para Pemdes 

membuat permohonan.

Ÿ Camat menyarankan agar setiap Pemdes 

dan masyarakat desa membuat 

penampungan sampah dan nantinya 

sampah tersebut dapat dipilah menjadi 

sampah organik dan sampah non-

organik.

Ÿ Mengenai hutan gundul, Pak Camat akan 

melakukan survey ke lokasi untuk melihat 

titik-titik yang gundul.

Ÿ Pemerintahan kecamatan juga akan 

melakukan pertemuan dengan komisi I 

DPRD Cianjur untuk membahas tentang 

persoalan-persoal kecamatan.

Ÿ Mengenai kebutuhan puskesmas, Pak 

Camat mengatakan bahwa ada peluang 

akan dibangunnya 1 unit puskesmas di 

wilayah Kecamatan Kadupandak. Karena 

saat ini di satu kecamatan minimal ada 2 

puskesmas. Untuk ini Pak Camat akan 

melakukan survei tempat apakah 

memungkinkan dibangun di Desa 

Wargaasih atau di Desa Wargasari.

Ÿ Mengenai sarana jalan Bupati akan 

berkunjung ke 360 desa di Cianjur dan 

setiap tahun dana desa akan tetap 

dianggarkan untuk pembangunan 

infrastruktur terutama jalan dan saluran 

air.

Ÿ Untuk penerangan khususnya di wilayah 

desa Wargasari Camat akan melakukan 

survey untuk melihat kepadatan 

penduduknya.

Dari beberapa catatan dan informasi ini ada 

yang menjadi rekomendasi untuk SPPB 

sendiri ke depan. Saat ini dan ke depan akan 

menjadi tugas SPPB untuk mengawal dan 

memberi sumbang saran di setiap desa di 

mana SPPB ada. Tugas sebenarnya tidak 

semakin ringan namun semakin berat namun 

dengan sauyunan semua akan dapat 

dilaksanakan. Semangat buat Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit.#

Buhori Camat Kadupandak Apresiasi proses 

dan hasil NLK yang dilakukan SPPB.

(Foto: Bina Desa)

Ibu Masripah anggota Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit (SPPB) 

dari Desa Gandasari Cianjur dengan 

semangat dan penuh percaya diri 

memaparkan hasil NLK dari 3 Desa 

yakni Gandasari, Talagasari dan 

Bojong Kasih di hadapan Camat 

Kadupandak, Kabupaten Cianjur dan 

beberapa perwakilan pemerintah 

Desa (Foto: Bina Desa)
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FOKUS FOKUS

Peran Desa Dalam Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani/Nelayan

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menyebutkan bahwa perikanan skala kecil 

dan masyarakat pesisir memiliki tingkat 

kerentanan tinggi dan kondisi kerja yang 

buruk. Sama halnya di Indonesia, kehidupan 

nelayan kian memprihatinkan.  Dari 10.666 

desa pesisir, dengan 550 ribu nelayan 

tradisional di 53 Kabupaten/Kota dengan 

menyumbangkan 25 persen dari jumlah 

kemiskinan nasional.

Lahirnya UU  Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, 

dan Petambak Garam, UU Pangan dan UU 

Desa membawa harapan besar bagi 

masyarakat Indonesia khususnya para petani 

dan nelayan dalam penguasaan, pemilikan 

sumber-sumber agraria, keuangan, 

kelembagaan dan skema program 

pembangunan dari pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut juga mengatur soal 

menyediakan sarana dan prasarana dalam 

mengembangkan usaha, meningkatkan 

kemampuan kapasitas, dan menumbuh 

kembangkan lembaga. Pemerintah pusat dan 

daerah sesuai kewenangannya memudahkan 

petani dan nelayan seperti sarana usaha 

penangkapan perikanan termasuk adalah 

penjamin ketersediaan sarana usaha 

pertanian dan perikanan dan sarana 

pengendalian harga perikanan termasuk 

pertanian.

Petani Nelayan Berjejaring

Medio tahun 2017, puluhan petani dari 

region Sulawesi, pemerintah propinsi 

Sulawesi Selatan, Pemda Bulukumba dan 

aparat Desa berkumpul di Desa Salassae, , 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Abdul Gaffar dari Dinas Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov 

Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa  

dalam pemberdayaan petani, konsep yg 

diharapkan petani itu seperti apa?  petani 

tanpa pengetahuan petani itu tidak bakal 

mandiri. Maka dari itu diperlukan menambah 

proses  penggetahuan yang baik agar petani 

bisa mandiri. Ada 5 modal agar tujuan 

mencapai pemberdayaan tercapai pertama, 

sumber daya manusia, perlu adanya pelopor 

dan cara pandang sesama manusia tanpa 

ada perbadaan serta perubahan sikap.

Disusul kemudian soal sumber daya alam, 

sosial, fisik dan terakhir finansial. Selama ini 

kita banyak berfokus pada finansial, agak 

lupa untuk mengoptimalkan kekuatan 

lainnya. Intinya dimulai ingin tahu agar 

mencapai apa yg di inginkan, kita sendiri 

sebagai manusia menyadari diri sendiri 

untuk mencapai kemandirian.

Program pemerintah dalam perlindungan 

dan pemberdayaan nelayan sesuai 

penuturan Ferdianto dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sulsel, salah satunya 

adalah memberantas tindakan  ilegal fhising. 

Peningkatan daya saing hasil perikanan. 

Peningkatan kedaulatan pangan dan, 

pengembang ekonomi maritim dan nelayan.  

Pemerintah juga mengeluarkan kartu yang 

berfungsi sebagai identitas profesi nelayan, 

data base untuk memudahkan perlindungan 

dan pemberdayaan, memberikan 

kemudahan dalam pembinaan nelayan. 

“Kriteria penerima kartu nelayan yaitu, 

Nalayan Kecil, Nelayan Buruh dan Nelayan 

Pemilik dibawah 5GT” ujar Ferdianto.

Dalam konteks peran Desa untuk 

perlindungan dan pemberdayaan 

petani/nelayan, A. Muhammad Sukri dari 

Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Sulsel, menyatakan bahwa 

desa saat ini mempunyai  dua azas rekognisi 

subsidiaritas. Kewenangan lokal skala desa 

dan kedudukan desa sebagai pemerintah yg 

berbasis masyarakat. Isu-isu pembangunan 

Desa Sul-Sel, tingginya angka kemiskinan 

(13,64% Desa, 4,31%).

“Potensi SDA dan SDM yang kurang 

termanfaatkan, besarnya dana desa yang 

masuk dari berbagai sumber Rp.3,8 T, 

rendahnya kelembagaan ekonomi produktif 

yang menjadi wadah para pelaku usaha di 

Desa, rendahnya kualitas angkatan kerja, 

dominan sektor pertanian dan kepemilikan 

lahan relatif sempit rata-rata 0,25-0,50 ha” 

papar Sukri.

Wujud perlindungan dan pemberdayaan  

dalam UU No.6 Tahun 2016 tentang Desa 

adalah melalui strategi kerjasama antar desa, 

one vilage one commodity dan pengembangan 

jejaring.   Dengan demikian diharapkan 

adanya pengembangan ekonomi kawasan 

pedesaan, peningkatan keterkaitan ekonomi 

perkotaan dan pedesaan yg saling 

menguntungkan.

Pengalaman Masyarakat Desa

Untuk mencapai seperti yang disampaikan 

oleh pemerintah Daerah dan Propinsi, 

Suwarto Adi Pembina Bina Desa 

menyampaikan perlunya pemerintahan yang 

baik. “Membuka ruang partisipasi warga, 

adanya keterbukaan, memutuskan dengan 

proses musyawarah” terang Suwarto. Agar 

optimal pemerintah harus memebrikan 

tanggapan atau respon yang memadai agar 

masyarakta bisa menyalurkan kepentingan 

dan gagasannya.

Temuan dilapangan sangat penting untuk 

dikonfirmasikan dengan program dan 

kebijakan yang ada. Seperti yang 

disampaikan oleh Ilham dari Bantaeng, 

Kurang massifnya pemerintah daerah untuk 

melaksanakan kebijakan ini,  dengan belum 

ada sosiliasi pemerintah daerah terkait UU 

Desa dan perlindatayan kepada masyarakat.

Terkait asuransi atau kartu nelayan itu lebih 

pada asuransi jiwa, satu tahun terakhir itu 

belum terlihat. Uro dari Bulukumba 

menyampaikan bahwa kartu nelayan di 

wilayah Bulukumba  Timur itu belum ada.#

Abdul Gaffar dari Dinas Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov 

Sulawesi Selatan menggugah dalam 

pemberdayaan petani, petani tanpa 

pengetahuan, petani itu tidak bakal mandiri 

(Foto: Bina Desa)
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FOKUS FOKUS
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kebijakan yang ada. Seperti yang 

disampaikan oleh Ilham dari Bantaeng, 

Kurang massifnya pemerintah daerah untuk 

melaksanakan kebijakan ini,  dengan belum 

ada sosiliasi pemerintah daerah terkait UU 

Desa dan perlindatayan kepada masyarakat.

Terkait asuransi atau kartu nelayan itu lebih 

pada asuransi jiwa, satu tahun terakhir itu 

belum terlihat. Uro dari Bulukumba 

menyampaikan bahwa kartu nelayan di 
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SWABINA

Masyarakat Kecamatan Kabandungan, 

Kabupaten Sukabumi memaknai hari 

kemerdekaan dengan membangun 

komunikasi bersama pemerintah desa. 

Puluhan orang perwakilan dari masyarakat, 

pemuda, perempuan, kelompok tani, 

pemerintah desa, mahasiswa kesejahteraan 

sosial UIN Syarief Hidayatullah alumni 

praktikum II di Kabandungan, dan juga 

perwakilan dari Bina Desa berkumpul 

bersama di Balai Latihan Kerja Kecamatan 

Kabandungan, Sukabumi Jawa Barat.

E. Sutisna selaku Kepala Desa Tugubandung 

membuka acara dan menyampaikan 

beberapa hal, yaitu RPJMdes dan RKP desa 

seharusnya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat desa dan terkait BUMDES 

Tugubandung yang harus berpihak kepada 

masyarakat kecil dengan cara membagi hasil 

untuk membantu perekonomian 

masyarakatnya. Sedangkan dari sisi 

pendamping desa, dalam kenyataannya 

pendamping desa tidak mengetahui tentang 

UU Desa terutama dalam pemahaman 

tentang teknis sehingga sering ada salah 

paham dengan para Kades dan Inspektorat.

Achmad Yakub, Koordinator Bina Desa 

memaparkan bahwa muara aktivitas 

pembangunan desa adalah situasi 

masyarakat makmur dan sejahtera. 

Masyarakat sebagai subjek dalam proses 

pembangunan masyarakat desa. 

Kurun waktu 3 tahun implementasi UU Desa, 

terdapat temuan-temuan praktik di desa, 

yaitu pertama minim pemahaman dan 

adanya pemahaman yang berbeda antar 

supra desa, kedua terdapat jebakan 

administratif, ketiga peran BPD, LMD/LMA 

belum teroptimalkan, keempat unsur 

masyarakat, partisipasi perempuan (dalam 

musdes) masih minim, kelima terkait 

jalannya musyawarah desa dan partisipasi 

masyarakat, keenam sistem informasi desa, 

keuangan, asset dan BUMDdesa yang masih 

belum berjalan.

Terkait jebakan Administratif, semua 

masyarakat desa harus paham administratif 

di tingkat desa, pembangunan desa 

terhambat ketika administrasi desa, sehingga 

terus keatas terganggu hingga di Kabupaten. 

Perlunya Peran aktif perempuan dan semua 

pihak termasuk pemuda,  Karang Taruna, 

Paguyuban, Organisasi yang ada di desa 

dalam musyawarah desa, juga terlibat aktif 

dalam keputusan anggaran desa. Semua 

kelompok yang ada di desa harus terintegrasi 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta 

monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

Kontribusi Perempuan

Salah satu peserta dari Desa Mekarjaya, 

Dede Kusmayati yang juga selaku Ketua 

Sauyunan Heuyeuk Dayeuh menyampaikan 

terkait keterlibatan perempuan bahwa 

“Keterlibatan perempuan dari tahun 2014-

2017 dalam musyawarah desa masih sangat 

minim bahkan sauyunan tidak pernah 

mendapatkan undangan. Perempuan ingin 

memiliki kesempatan yang sama dengan laki-

laki namun perempuan apabila berpendapat 

tidak ditanggapi dengan serius”.

Terkait keterlibatan perempuan, Kepala Desa 

Cipeuteuy menyampaikan bahwa di Desa 

Cipeuteuy ada beberapa perempuan yang 

diundang apabila MUSDES karena 

keterlibatan perempuan dalam 

pembangunan desa memang penting. 

Utamanya kita jadi tahu apa saja sebenarnya 

yang menajdi kebutuhan para perempuan di 

desa yang belum terpenuhi. Sehingga ketika 

melaksanakan tata kelola dan pembangunan 

desa semua pihak bisa menikmati. juga 

memperoleh dukungan luas masyarakat.

Perwakilan dari pemuda, yaitu salah satunya 

Ketua Karang Taruna Kaladi 1 menekankan 

Membangun Komunikasi dengan Pemerintah Desa
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pentingnya pemahaman tentang 

undang-undang desa karena masyarakat 

belum sepenuhnya tahu, sehingga 

sering terjadi ketidakpahaman antara 

pemerintah desa dengan masyarakat. 

Pemuda sebagai unsur penting dalam 

pembangunan desa, salah satu bukti 

ialah kewirausahaan pemberdayaan di 

karang taruna yang sejauh ini memliki 

usaha pangkas rambut dan pakaian 

yang sudah mendapatkan akses ke 

Tanah Abang.

Sebagai tokoh pemuda, ketua Karang 

Taruna Kaladi 1 menegaskan bahwa 

pemuda berhak terlibat dan 

bertanggung jawab dalam 

pembangunan. Dari Dede Kusmayati 

Desa Mekarjaya menekankan bahwa 

keterlibatan perempuan juga menjadi 

penting, dan sebagai penutup dari 

Kepala Desa Tugubandung yaitu 

masyarakat desa baik aparat desa 

ataupun masyarakatnya wajib untuk 

memahami UU desa sebagai tujuan dan 

pedoman pembangunan desa. 

Hal tersebut selaras dengan pernyataan 

yang disampaikan Koordinator Bina 

Desa sebelumnya bahwa rakyat desa 

adalah subyek yang berhak menentukan 

arah pembangunan desa untuk 

mencapai desa yang maju, kuat, 

Demokratis dan makmur. (bd031)

Dedeh Kusumawati ketika menyampaikan 

pengalamannya dalam proses 

Musyawarah Desa di Desanya (Mekarjaya, 

Sukabumi) yang kurang memperhatikan 

kepentingan Perempuan (Foto: Gina 

Nurohmah/Bina Desa)

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengadakan 

acara konsultasi nelayan Sulawesi Barat yang 

dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mamuju H. Lukman Sanusi. Ia 

mengatakan data nelayan Kabupaten 

Mamuju kurang lebih 12.000 orang. 

Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 

mempunyai panjang garis pantai kurang 

lebih dari 228 kilometer. Prosesi acara ini 

lebih banyak berdialog langsung dengan para 

nelayan dan dinas kelautan beserta sekjend 

SNI Budi Laksana.

Menurut H. Lukman Sanusi sampai saat ini 

keberpihakan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Mamuju diantaranya adalah 

dengan memberikannya bantuan kartu 

nelayan sebagai syarat untuk memperoleh 

kartu asuransi nelayan, kemudian 

keberpihakan yang selanjutnya yaitu 

memberikan sertifikat nelayan untuk 

kemudian mendapatkan perumahan nelayan 

secara gratis dengan type 54.

Sementara itu Budi Laksana sekjend nasional 

SNI menjelaskan secara detail tentang hak-

hak nelayan yang telah diatur dalam UU No 7 

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, 

dan Petambak garam. Pemerintah harus 

menjalankan amanah UU tersebut untuk 

kesejahteraan nelayan, apalagi jika melihat 

kondisi strategis Sulawesi Barat Kabupaten 

Mamuju pada umumnya sangat potensi 

untuk pengembangan ekonomi sektor 

kelautan.

Muhammad Suyuti SNI Sulawesi Barat 

mengatakan selain daripada memberikan 

bantuan fisik pemerintah juga harus 

memberikan pendidikan pemberdayaan 

terhadap para nelayan dan peningkatan 

sumber daya manusia agar kemandirian 

nelayan dapat terjadi sehingga watak dan 

karakter para nelayan tidak bermental 

bantuan tetapi justru memberikan 

sumbangsih peningkatan pendapatan daerah 

untuk pembangunan daerah. 

Lanjut ia mengatakan amanah UU 

Perlindungan Nelayan ini yang harus benar-

benar dijalankan oleh pemerintah daerah 

untuk jaminan kesejahteraan nelayan di 

daerah apalagi dengan kondisi cuaca 

beberapa tahun terakhir tak dapat diprediksi. 

Ia juga mengatakan bahwa keberadaan SNI 

Sulawesi Barat akan tetap konsisten dalam 

mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah 

daerah untuk kesejahteraan nelayan.

Dalam acara sesi tanya jawab dengan para 

peserta, salah satu dari anggota nelayan Abd. 

Rauf, berharap kepada SNI Kabupaten 

Mamuju agar betul-betul menjadi wadah 

para nelayan untuk tetap eksis dan konsisten 

memperjuangkan hak-hak nelayan 

Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat pada 

umumnya. Karena sangat membutuhkan 

sebuah organisasi yang mampu menjadi 

wadah untuk menyatukan tekad mengenai 

perjuangan hak-hak  nelayan. 

Selama ini banyak ganjalan yang kami alami 

sedangkan secara aturan perundang-

undangan kami sangat tidak paham. “Oleh 

karena itu harapan besar kami terhadap SNI 

Mamuju betul-betul melebur bersama rakyat 

nelayan dan bergerak bersama-sama” 

tutupnya.#
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pentingnya pemahaman tentang 

undang-undang desa karena masyarakat 

belum sepenuhnya tahu, sehingga 

sering terjadi ketidakpahaman antara 

pemerintah desa dengan masyarakat. 
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SEKOLAH PEDESAAN

Pada akhir Agustus lalu, Solidaritas 

Perempuan (SP) melakukan kunjungan ke 

Bina Desa dalam rangkaian kegiatan Sekolah 

Kepemimpinan Feminis (SKF). Para peserta 

diskusi terdiri dari peserta SKF yang terdiri 

dari 13 wilayah kerja SP berjumlah 32 orang 

dan peserta diskusi dari Bina Desa yaitu 

koordinator Bina Desa : Mardiah Basuni, 

Achmad Yakub, serta staf Bina Desa : Affan 

Firmansyah, John Pluto Sinulingga, dan Gina 

Nurohmah.

Solidaritas Perempuan menggagas Sekolah 

Kepemimpinan Feminis sebagai sebuah 

sistem kaderisasi gerakan untuk mendorong 

lahirnya kader-kader pemimpin feminis yang 

solid dan militan, serta berdaulat atas 

keputusan politiknya. Salah satu rangkaian 

dalam SKF ialah melakukan kunjungan ke 

berbagai organisasi untuk bertukar 

pengalaman dan pengetahuan tentang 

strategi dan praktik perlawanan gerakan 

rakyat dalam merebut kedaulatan ekonomi 

dan politik. Demikian disampaikan oleh 

Dinda Nuur Anisa Yura, Koordinator Program 

Solidaritas Perempuan dalam pembukaan 

diskusi.

Koordinator Bina Desa yang juga Kepala 

Sekolah Pedesaan (SEPEDA), Mardiah Basuni 

menyampaikan tentang sejarah lahirnya Bina 

Desa tahun 1974 serta dinamika perjalanan 

hingga hari ini. Catatan pentingnya ialah 

musyawarah menjadi ruh dalam pendidikan 

yang dilakukan oleh Bina Desa. 

Lebih lanjut, Koordinator Bina Desa 

menyampaikan bahwa di Bina Desa ada 

SEPEDA (Sekolah Pedesaan) sebagai wadah 

pendidikan musyawarah yaitu pendidikan 

membangun kesadaran kritis. “Karena 

temuan-temuan di desa, sekarang kita lebih 

intensif pemberdayaan pada perempuan. 

Mereka sebagai sosok manusia harus 

mempunyai kesempatan yang sama” 

tegasnya.

Berbagai respon dari pesertapun beragam, 

misalnya Nurjannah, perwakilan dari SP 

Anging Mammiri (Makassar) menyampaikan 

bahwa sangat menarik dengan apa yang 

dipaparkan oleh Bina Desa, sebenarnya 

tujuan SP dan Bina Desa sama. Novia Etina, 

perwakilan SP Sebay Lampung bertanya 

terkait bagaimana menumbuhkan inisiatif di 

wilayah pengorganisasian?

Sebagai bentuk jawaban untuk 

menumbuhkan inisiatif perorganisasian, John 

Pluto Sinulingga berbagi pengalaman tentang 

perjalanan SPPB (Sauyunan Perempuan 

Petani Binangkit) dari proses awal terbentuk 

hingga mampu berproses mengadvokasi 

dirinya sendiri ke kepala desa dan 

kecamatan, dengan mempresentasikan hasil 

karya SPPB, yaitu NLK. Nalungtik Lembur 

Kuring atau NLK sendiri bila diterjemahkan 

dalam Bahasa Indonesia kurang lebih artinya 

meneliti kampung sendiri (saya). 

Dalam penggorganisasian setidaknya ada 

tiga strategi : (1) Berawal dari sendiri, bahwa 

kita tidak memposisikan diri yang lebih tinggi 

dari mereka, (2) Persoalan mindset atau pola 

pikir, (3) Menjawab pertanyaan ‘untuk apa 

kita berorganisasi?’ ‘mau apa kita 

berorganisasi?’. “Proses tersebut didiskusikan 

berulang-ulang, bagaimana organisasi harus 

bermanfaat untuk mereka dan bagaimana 

organisasi itu juga mampu membawa 

kepercayaan diri mereka” tegas John Pluto 

Sinulingga.

Achmad Yakub, Koordinator Bina Desa 

menambahkan bahwa dalam prosesnya 

terdapat tahapan-tahapan untuk perempuan 

dapat mengadvokasi dirinya sendiri. Sebagai 

langkah awalnya ialah menumbuhkan 

kepercayaan diri. Dalam pertemuan 

perempuan dapat berbicara 

(memperkenalkan dirinya sendiri dengan 

baik) itu sudah menjadi sebuah keberhasilan 

di awal. 

“Hal penting yang perlu disadari bersama 

ialah kita tidak datang ke desa membawa 

masalah, tetapi kita merumuskan masalah di 

desa dan menemukannya di sana. Advokasi 

bukan memberikan solusi, Bina Desa hanya 

sebagai pelancar musyawarah” tegas Yakub.

Penutup diskusi disampaikan oleh Mardiah 

Basuni bahwa, “Landasan dalam melakukan 

penguatan di wilayah komunitas harus 

berangkat dari realitas masalah desa. 

Musyawarah menjadi jalan untuk 

menemukan secara bersama-sama realitas 

masalah di desa, lalu terbentuklah kesadaran 

transformatif dan humanisasi. 

Penting juga memperkenalkan kebijakan-

kebijakan, terutama tentang petani dan 

masyarakat, misalnya UU Desa, BUMDES, 

tata kelola desa, peran perempuan, kebijakan 

perlintandayan, dan lain halnya”. (bd031)
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PEREMPUAN
MAHARDIKA

Upaya agar terciptanya keadilan jender 

merupakan perjuangan yang luar biasa 

energinya. Hal ini harus dilakukan diberbagai 

tatanan, termasuk dalam pembangunan 

desa. Belum lagi keterwakilan perempuan di 

kelembagaan desa dan pemerintahan belum 

seimbang dengan laki-laki. Hasil kajian 

menyebutkan, keterwakilan perempuan 

kurang dari 10%.  Demikian juga dalam 

proses perencanaan, ataupun dalam proses 

pengambilan keputusan strategis di desa, 

peran perempuan masih rendah.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat sudah 

selayaknya mengakomodir program dan 

kegiatan sesuai kebutuhan perempuan dan 

anak. Namun hal ini tak bisa didapat, bila tak 

ada upaya-upaya dari perempuan sendiri 

dan tentunya masyarakat desa secara luas. 

Disinilah peran strategis pendidikan jender.

Untuk itulah Sauyunan Perempuan Petani 

Binangkit (SPPB) Cianjur pada medio 2017 

mengadakan pendidikan keadilan jender di 

Paguyuban Jaya Kasih, Desa Bojong Kasih, 

Kecamatan Kadupandak, Cianjur.  

Peserta yang hadir pada kegiatan pendidikan 

ini 27 orang dari 8 desa yang telah 

bergabung dengan SPPB dan ditambah 2 

desa baru (Desa Sindangsari dan Desa 

Sukaraja). Pendidikan keadilan jender ini 

difasilitasi oleh Kepala Sekolah Pedesaan 

(SEPEDA) Bina Desa Mardiyah Basuni.

Terungkap bahwa hampir semua peserta di 

sini belum paham tentang apa itu jender. 

“Namun istilah jender itu sering kali mampir 

di telinga kami” ujar Kartini ketua SPPB.

Mengacu dari pernyataan tersebut, Mardiyah 

mengatakan “Tepat sekali dengan tujuan dari 

pendidikan ini, membangun pemahaman 

dan kesadaran bersama tentang keadilan 

jender”. 

Ditambah lagi tentang membangun 

kesadaran tentang pola hubungan antara 

laki-laki dan perempuan sehingga 

memunculkan kesadaran kritis bahwa dalam 

mewujudkan kesejahteraan itu perempuan 

juga mengambil bagian yang sangat penting.

Pembahasan materi dalam pendidikan ini 

memperhatikan juga dari rumusan harapan 

dari peserta pendidikan. 

Kemudian dilanjutkan dengan pre-test, 

dimana peserta diminta untuk menjawab 

dua pertanyaan kunci yaitu pertama apa 

yang diketahui tentang jender?  Dan kedua 

Mengapa jender menjadi sebuah 

permasalahan?Jawaban dari peserta 

dibacakan dan kemudian dirangkum menjadi 

point-point penting.

Strategi pendidikan dewasa ini juga membagi 

peserta menjadi 2 kelompok dan diminta 

untuk bermain peran. Kelompok satu 

memerankan bagaimana doa-doa yang 

selalu diungkapan kepada anak laki-laki dan 

kelompok lainnya memerankan bagaimana 

doa-doa yang diungkapan kepada anak 

perempuan. Harapannya dari bermain peran 

ini akan muncul ungkapan yang berbeda 

terhadap anak laki-laki dan perempuan.

Lebih mendalam lagi peserta pendidikan juga 

menuliskan aktivitas mulai bangun pagi 

sampai tidur malam (dibuat dengan detail 

waktunya). Dari pemaparan ini pula akan 

diambil pointnya tentang barapa banyak jam 

kerja yang dihabiskan perempuan 

dibandingkan laki-laki.

Selanjutnya dari diskusi, bermain peran dan 

tugas tersebut dikaitkan dengan pemahaman 

jender, sex dan kodrat dan selanjutnya 

dikaitkan lagi dengan berbagai ketidakadilan 

jender yang dialami oleh perempuan dalam 

masyarakat.

Terakhir menjawab dua pertanyaan yang 

berkaitan tentang pendidikan : 1) Maukah 

kita memulai untuk mengubah cara berpikir 

untuk adil? 2) Siapkah kita mewujudkan sikap 

hidup yang berkeadilan jender dalam 

kehidupan sehari-hari? Mari, silahkan 

menjawab.#

Keadilan Jender 
Dimulai Dari Desa

Keadilan gender mensyaratkan adanya keterbukaan akses bagi setiap orang, 

perempuan dan lelaki untuk memperoleh haknya, hal ini secara konstitusi di lindungi. 

(photo John. P. Sinulingga/Bina Desa)
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PEREMPUAN
MAHARDIKA

Upaya agar terciptanya keadilan jender 

merupakan perjuangan yang luar biasa 

energinya. Hal ini harus dilakukan diberbagai 

tatanan, termasuk dalam pembangunan 

desa. Belum lagi keterwakilan perempuan di 

kelembagaan desa dan pemerintahan belum 
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peran perempuan masih rendah.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat sudah 

selayaknya mengakomodir program dan 

kegiatan sesuai kebutuhan perempuan dan 

anak. Namun hal ini tak bisa didapat, bila tak 

ada upaya-upaya dari perempuan sendiri 

dan tentunya masyarakat desa secara luas. 

Disinilah peran strategis pendidikan jender.

Untuk itulah Sauyunan Perempuan Petani 

Binangkit (SPPB) Cianjur pada medio 2017 

mengadakan pendidikan keadilan jender di 

Paguyuban Jaya Kasih, Desa Bojong Kasih, 

Kecamatan Kadupandak, Cianjur.  

Peserta yang hadir pada kegiatan pendidikan 

ini 27 orang dari 8 desa yang telah 

bergabung dengan SPPB dan ditambah 2 

desa baru (Desa Sindangsari dan Desa 

Sukaraja). Pendidikan keadilan jender ini 

difasilitasi oleh Kepala Sekolah Pedesaan 

(SEPEDA) Bina Desa Mardiyah Basuni.

Terungkap bahwa hampir semua peserta di 

sini belum paham tentang apa itu jender. 

“Namun istilah jender itu sering kali mampir 

di telinga kami” ujar Kartini ketua SPPB.

Mengacu dari pernyataan tersebut, Mardiyah 

mengatakan “Tepat sekali dengan tujuan dari 

pendidikan ini, membangun pemahaman 

dan kesadaran bersama tentang keadilan 

jender”. 

Ditambah lagi tentang membangun 

kesadaran tentang pola hubungan antara 

laki-laki dan perempuan sehingga 

memunculkan kesadaran kritis bahwa dalam 

mewujudkan kesejahteraan itu perempuan 

juga mengambil bagian yang sangat penting.

Pembahasan materi dalam pendidikan ini 

memperhatikan juga dari rumusan harapan 

dari peserta pendidikan. 

Kemudian dilanjutkan dengan pre-test, 

dimana peserta diminta untuk menjawab 

dua pertanyaan kunci yaitu pertama apa 

yang diketahui tentang jender?  Dan kedua 

Mengapa jender menjadi sebuah 

permasalahan?Jawaban dari peserta 

dibacakan dan kemudian dirangkum menjadi 

point-point penting.

Strategi pendidikan dewasa ini juga membagi 

peserta menjadi 2 kelompok dan diminta 

untuk bermain peran. Kelompok satu 

memerankan bagaimana doa-doa yang 

selalu diungkapan kepada anak laki-laki dan 

kelompok lainnya memerankan bagaimana 

doa-doa yang diungkapan kepada anak 

perempuan. Harapannya dari bermain peran 

ini akan muncul ungkapan yang berbeda 

terhadap anak laki-laki dan perempuan.

Lebih mendalam lagi peserta pendidikan juga 

menuliskan aktivitas mulai bangun pagi 

sampai tidur malam (dibuat dengan detail 

waktunya). Dari pemaparan ini pula akan 

diambil pointnya tentang barapa banyak jam 

kerja yang dihabiskan perempuan 

dibandingkan laki-laki.

Selanjutnya dari diskusi, bermain peran dan 

tugas tersebut dikaitkan dengan pemahaman 

jender, sex dan kodrat dan selanjutnya 

dikaitkan lagi dengan berbagai ketidakadilan 

jender yang dialami oleh perempuan dalam 

masyarakat.

Terakhir menjawab dua pertanyaan yang 

berkaitan tentang pendidikan : 1) Maukah 

kita memulai untuk mengubah cara berpikir 

untuk adil? 2) Siapkah kita mewujudkan sikap 

hidup yang berkeadilan jender dalam 

kehidupan sehari-hari? Mari, silahkan 

menjawab.#

Keadilan Jender 
Dimulai Dari Desa

Keadilan gender mensyaratkan adanya keterbukaan akses bagi setiap orang, 

perempuan dan lelaki untuk memperoleh haknya, hal ini secara konstitusi di lindungi. 

(photo John. P. Sinulingga/Bina Desa)
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PEREMPUAN MAHARDIKA

Pertemuan yang berlangsung antara 

Sauyunan Perempuan Petani Binangkit 

(SPPB) dengan Bina Desa pada awal bulan 

Agustus 2017 ini, mengkoordinasikan kerja- 

kerja organisasi terkait tiga hal. Yaitu 

persiapan finalisasi hasil  PRA (participatory 

rural appraisal) yang akan disampaikan dalam 

dialog bersama pemerintah desa dan camat, 

kedua, penguatan tim pendampingan, dan 

managemen organisasi. Sebelumnya para 

pimpinan dan anggota SPPB melakukan 

koordinasi di Neglasari, Cianjur.

SPPB yang diketuai oleh Ibu Kartini telah 

beranggotakan tujuh paguyuban yang 

mewakili dari tujuh desa, yaitu Desa Bojong 

Kasih (Paguyuban Jaya Kasih), Desa Warga 

Asih (Paguyuban Cahaya Asih), Desa 

Neglasari (Paguyuban Karya Mukti), Desa 

Talaga Sari (Paguyuban Jembar Tani), Desa 

Gandasari (Paguyuban Tunas Jaya), Desa 

Sukasari (Paguyuban Ranca Bungur), dan 

Desa Warga Sari (Paguyuban Hegar 

Kahuripan).

SPPB yang akan menginjak usia 2 tahun pada 

tanggal 13 November 2017 ini makin aktif 

dalam berkegiatan organisasi. Salah satu 

yang telah ditekuninya dalam 2 bulan 

terakhir ini melakukan PRA yang  

bekerjasama dengan Bina Desa. PRA 

menurut Kartini, lebih mudah dipahami 

dengan sebutan Nalungtik Lembur Kuring 

(NLK), meneliti desa saya sendiri.

Mengapa dilakukan Nalungtik Lembur 

Kuring, ada beberapa alasan yaitu karena 

keingintahuan masyarakat untuk mengenal 

sejarah desa, masalah yang terjadi di desa, 

keadaan desa saat ini, hingga ingin 

mengetahui lebih dalam terkait potensi desa. 

Hasil PRA dari setiap paguyuban akan 

dipresentasikan pada pemerintah desa dan 

camat, sebagai bentuk peran aktif 

masyarakat dalam menggali desanya dan 

bentuk partisipasi masyarakat dalam 

menyusun agenda pembangunan yang 

sejalan dengan kebutuhan desa.

John P. Sinulingga memaparkan bahwa 

perwakilan sauyunan yang termasuk dalam 

tim pendamping mempunyai tanggung 

jawab, yaitu mendampingi di tingkat 

paguyuban/desa dan mendampingi di tingkat 

sauyunan. Lebih lanjut, Mardiah menjelaskan 

terkait fungsi, peran, dan tugas pendamping 

yang pada garis besarnya terdapat tiga point 

penting : pertama menumbuhkan, 

mengembangkan serta memperkuat 

paguyuban, kedua menumbuhkan kader, dan 

ketiga mengembangkan jaringan antar 

organisasi tani dan kelompok-kelompok 

strategis yang mendukung penguatan petani.

Mardiah, Kepala Sekolah Pedesaan (SEPEDA) 

Bina Desa memaparkan bahwa menjadi 

penting ibu-ibu di sauyunan mendorong 

kepala desa untuk mengeluarkan surat 

pengakuan adanya organisasi bernama 

paguyuban di desa masing-masing. 

Hal tersebut sebagai bentuk pengakuan desa 

atas adanya organisasi paguyuban dan 

paguyuban dapat mewarnai pertemuan-

pertemuan di KWT (Kelompok Wanita Tani), 

PKK, dan organisasi lainnya yang ada di desa. 

Catatan mendasar menurutnya bahwa 

sebagai perempuan petani harus dapat 

mengelola kemandirian, kedaulatannya 

sebagai manusia yang berjenis kelamin 

perempuan.

Selama berlangsung pertemuan, Imas 

Maesaroh, Rusmiati Hartin, Cicah, Yanti, 

Masrifah, dan Kartini selaku perwakilan dari 

Sauyunan Perempuan Petani Binangkit 

antusias berbagi keadaan di desanya, 

aktivitas paguyuban, dan pertemuan diakhiri 

dengan diskusi hangat tentang perempuan 

petani dan desa. (bd031)

Desa Membangun 
Sesuai Kebutuhan 
Perempuan Petani

Rapat Koordinasi Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit 

dengan Bina Desa 

(Foto; Gina Nurohmah/Bina Desa)
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PEREMPUAN MAHARDIKA

Pertemuan yang berlangsung antara 

Sauyunan Perempuan Petani Binangkit 

(SPPB) dengan Bina Desa pada awal bulan 

Agustus 2017 ini, mengkoordinasikan kerja- 

kerja organisasi terkait tiga hal. Yaitu 

persiapan finalisasi hasil  PRA (participatory 

rural appraisal) yang akan disampaikan dalam 

dialog bersama pemerintah desa dan camat, 

kedua, penguatan tim pendampingan, dan 

managemen organisasi. Sebelumnya para 

pimpinan dan anggota SPPB melakukan 

koordinasi di Neglasari, Cianjur.

SPPB yang diketuai oleh Ibu Kartini telah 

beranggotakan tujuh paguyuban yang 

mewakili dari tujuh desa, yaitu Desa Bojong 

Kasih (Paguyuban Jaya Kasih), Desa Warga 

Asih (Paguyuban Cahaya Asih), Desa 

Neglasari (Paguyuban Karya Mukti), Desa 

Talaga Sari (Paguyuban Jembar Tani), Desa 

Gandasari (Paguyuban Tunas Jaya), Desa 

Sukasari (Paguyuban Ranca Bungur), dan 

Desa Warga Sari (Paguyuban Hegar 

Kahuripan).

SPPB yang akan menginjak usia 2 tahun pada 

tanggal 13 November 2017 ini makin aktif 

dalam berkegiatan organisasi. Salah satu 

yang telah ditekuninya dalam 2 bulan 

terakhir ini melakukan PRA yang  

bekerjasama dengan Bina Desa. PRA 

menurut Kartini, lebih mudah dipahami 

dengan sebutan Nalungtik Lembur Kuring 

(NLK), meneliti desa saya sendiri.

Mengapa dilakukan Nalungtik Lembur 

Kuring, ada beberapa alasan yaitu karena 

keingintahuan masyarakat untuk mengenal 

sejarah desa, masalah yang terjadi di desa, 

keadaan desa saat ini, hingga ingin 

mengetahui lebih dalam terkait potensi desa. 

Hasil PRA dari setiap paguyuban akan 

dipresentasikan pada pemerintah desa dan 

camat, sebagai bentuk peran aktif 

masyarakat dalam menggali desanya dan 

bentuk partisipasi masyarakat dalam 

menyusun agenda pembangunan yang 

sejalan dengan kebutuhan desa.

John P. Sinulingga memaparkan bahwa 

perwakilan sauyunan yang termasuk dalam 

tim pendamping mempunyai tanggung 

jawab, yaitu mendampingi di tingkat 

paguyuban/desa dan mendampingi di tingkat 

sauyunan. Lebih lanjut, Mardiah menjelaskan 

terkait fungsi, peran, dan tugas pendamping 

yang pada garis besarnya terdapat tiga point 

penting : pertama menumbuhkan, 

mengembangkan serta memperkuat 

paguyuban, kedua menumbuhkan kader, dan 

ketiga mengembangkan jaringan antar 

organisasi tani dan kelompok-kelompok 

strategis yang mendukung penguatan petani.

Mardiah, Kepala Sekolah Pedesaan (SEPEDA) 

Bina Desa memaparkan bahwa menjadi 

penting ibu-ibu di sauyunan mendorong 

kepala desa untuk mengeluarkan surat 

pengakuan adanya organisasi bernama 

paguyuban di desa masing-masing. 

Hal tersebut sebagai bentuk pengakuan desa 

atas adanya organisasi paguyuban dan 

paguyuban dapat mewarnai pertemuan-

pertemuan di KWT (Kelompok Wanita Tani), 

PKK, dan organisasi lainnya yang ada di desa. 

Catatan mendasar menurutnya bahwa 

sebagai perempuan petani harus dapat 

mengelola kemandirian, kedaulatannya 

sebagai manusia yang berjenis kelamin 

perempuan.

Selama berlangsung pertemuan, Imas 

Maesaroh, Rusmiati Hartin, Cicah, Yanti, 

Masrifah, dan Kartini selaku perwakilan dari 

Sauyunan Perempuan Petani Binangkit 

antusias berbagi keadaan di desanya, 

aktivitas paguyuban, dan pertemuan diakhiri 

dengan diskusi hangat tentang perempuan 

petani dan desa. (bd031)

Desa Membangun 
Sesuai Kebutuhan 
Perempuan Petani

Rapat Koordinasi Sauyunan 

Perempuan Petani Binangkit 

dengan Bina Desa 

(Foto; Gina Nurohmah/Bina Desa)
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REFORMA AGRARIA

Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, 

Pemerintah menggunakan dua strategi. 

Pertama, target pencapaian 9 juta hektar  

melalui dua skema yakni legalisasi asset dan 

redistribusi tanah dengan luasan masing-

masing 4,5 juta ha. Kedua, target pencapaian 

12,7 juta ha untuk alokasi Perhutanan sosial 

dengan berbagai bentuknya seperti Hutan 

Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan, (HKm), 

dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) serta 

lainnya. 

Kedua strategi inilah menurut gerakan 

Reforma Agraria berpotensi pencapaiannya 

tidak sesuai dari tujuan pelaksanaan reforma 

agraria. Untuk memastikan Reforma Agraria 

sesuai amanat kosntitusi dan UUPA 1960, 

Bina Desa bersama Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) menggelar konsolidasi 

Pelaksanaan Reforma Agraria di Denpasar 

pertengahan Juli 2017. 

Acara ini dihadiri oleh kalangan organisasi 

petani, ornop, pemerintahan dan kelompok 

tani. Terlihat para pimpinan organisasi tani 

seperti Muhammad Nuruddin (API), Agusdin 

Pulungan (WAMTI), Ahmad Sofyan dan Faisol 

(SPU), Nadia (APPI), serta ornop yang diwakili 

Dewi Kartika (Sekjen KPA), Iwan Nurdin 

(Ketua DN KPA), Dwi Astuti (Bina Desa), Tri 

Chandra (Pokja RA Kemendesa), Indra dan 

Wayan (KPA Bali), Soetrisno Kusumohadi dan 

Suwarto Adi (Pembina Bina Desa), Eko 

Cahyono (Sains) , Gunawan (IHCS) beserta 

perwakilan lainnya.

Dalam Pembukaannya Soetrisno dan 

Suwarto menyampaikan bahwa Reforma 

Agraria (RA) di Indonesia, dibutuhkan 

pendekatan yang holistik-sistematis. Artinya, 

berbagai pendekatan, seperti sejarah, 

sosiologis, politik, ekonomis dan jender harus 

dipertimbangkan. Mengapa harus begitu? 

Sebab, persoalan RA ini sudah mencakup dan 

meliputi beberapa generasi, dan seringkali 

melibatkan hal yang cukup sensitif, yang 

menguak luka sejarah masa lalu. Hal terakhir 

ini tidak cukup mudah dilakukan.

Melihat komitmen pemerintah sekarang, 

walau praktiknya relatif sulit, kita berharap 

proses yang puluhan tahun membelit kaum 

tani Indonesia, secara perlahan bisa mulai 

menapaki jalan lapang. Secara legal-normatif, 

sebenarnya jalan menuju kesejahteraan 

petani melalui RA sudah tersedia. Namun, 

sekali lagi, praktiknya tidak mudah untuk 

dilakukan.

Kenyataan Lapangan

Pengalaman Organisasi tani seperti Aliansi 

Petani Indonesia (API) dan Wahana Tani 

Nelayan Indonesia (WAMTI) dalam penguatan 

koperasi tani menhadapi persoalan 

kelembagaan yang serius. Kondisi sosial 

petani yang selama ini dibuat bergantung 

diluar petani, peran tengkulak,organisasi 

berbasis proyek dan lainnya menjadi salah 

satu tantangan. Secara regulasi kelembagaan 

tani sudah ada. 

Gunawan, IHCS menyebutkan bahwa UU 

Perlindungan dan pemberdayaan Petani 

merupakan salah satu instrument legal bagi 

penguatan kelembagaan tani dan distribusi 

tanah, 2 ha per keluarga. Eko Cahyono, Sains 

menyoroti mengenai penyelesaian konflik 

agraria yang berlarut, karena pendekatannya 

adalah teknokratik, tanpa membongkar 

sumber-sumber konflik sesungguhnya. 

Senada dengan itu Dewi Kartika mengkritisi 

pelaksanaan RA sekarang ini masih terjebak 

pada mengejar target sertipikasi, harusnya 

penyelesaian konflik dan distribusi tanah 

yang dikuatkan. Belum lagi strategi 

perhutanan sosial yang bukan RA 

dipaksakan.

Konsolidasi gerakan refroma agraria ini juga 

digenapi secara tegas oleh Dwi Astuti, Bina 

Desa terkait dengan peran perempuan dan 

keadilan jender. 

Selama ini isu keadilan jender dianggap 

formalistik saja, kita harapkan secara 

substantif dan praktis, semenjak dari 

perencanaan.

Isu-isu lainnya muncul dikomunitas adalah 

persoalan konflik warga desa dengan 

Perhutani, yang telah mengakibatkan 

kerusakan sosial, ekonomi dan psikis 

Reforma Agraria 
Yang Holistik

TORA; dan Kelima, Kelembagaan 

pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan 

Daerah.

Maksud dari pelaksanaan RA ini 

dikemukakan oleh pemerintah ada beberapa 

tujuan, yakni mengurangi ketimpangan 

kepemilikan dan penguasaan tanah, 

menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan 

menjaga kualitas lingkungan hidup dan 

meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu 

juga untuk menyelesaikan konflik agraria, 

memberikan akses masyarakat kepada 

sumber ekonomi, mengurangi kemiskinan 

dan menciptakan lapangan kerja.

Salah satu agenda yang tercantum dalam 

Nawacita adalah pelaksanaan reforma 

agraria. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf 

Kalla kemudian mengeluarkan Perpres No. 

45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah tahun 2017 (ditetapkan Mei 

2016).

Setidaknya ada 5 program prioritas terkait 

Reforma Agraria; Pertama, Penguatan 

kerangka regulasi dan penyelesaian konflik 

agraria; Kedua,  Penataan penguasaan dan 

pemilikan tanah objek reforma agraria 

(TORA); Ketiga, Kepastian hukum dan 

legalisasi hak atas TORA; Keempat, 

Pemberdayaan masyarakat dalam 

penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas 

Oleh Achmad Yakub
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REFORMA AGRARIA

Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, 

Pemerintah menggunakan dua strategi. 

Pertama, target pencapaian 9 juta hektar  

melalui dua skema yakni legalisasi asset dan 

redistribusi tanah dengan luasan masing-

masing 4,5 juta ha. Kedua, target pencapaian 

12,7 juta ha untuk alokasi Perhutanan sosial 

dengan berbagai bentuknya seperti Hutan 

Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan, (HKm), 

dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) serta 

lainnya. 

Kedua strategi inilah menurut gerakan 

Reforma Agraria berpotensi pencapaiannya 

tidak sesuai dari tujuan pelaksanaan reforma 

agraria. Untuk memastikan Reforma Agraria 

sesuai amanat kosntitusi dan UUPA 1960, 

Bina Desa bersama Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) menggelar konsolidasi 

Pelaksanaan Reforma Agraria di Denpasar 

pertengahan Juli 2017. 

Acara ini dihadiri oleh kalangan organisasi 

petani, ornop, pemerintahan dan kelompok 

tani. Terlihat para pimpinan organisasi tani 

seperti Muhammad Nuruddin (API), Agusdin 

Pulungan (WAMTI), Ahmad Sofyan dan Faisol 

(SPU), Nadia (APPI), serta ornop yang diwakili 

Dewi Kartika (Sekjen KPA), Iwan Nurdin 

(Ketua DN KPA), Dwi Astuti (Bina Desa), Tri 

Chandra (Pokja RA Kemendesa), Indra dan 

Wayan (KPA Bali), Soetrisno Kusumohadi dan 

Suwarto Adi (Pembina Bina Desa), Eko 

Cahyono (Sains) , Gunawan (IHCS) beserta 

perwakilan lainnya.

Dalam Pembukaannya Soetrisno dan 

Suwarto menyampaikan bahwa Reforma 

Agraria (RA) di Indonesia, dibutuhkan 

pendekatan yang holistik-sistematis. Artinya, 

berbagai pendekatan, seperti sejarah, 

sosiologis, politik, ekonomis dan jender harus 

dipertimbangkan. Mengapa harus begitu? 

Sebab, persoalan RA ini sudah mencakup dan 

meliputi beberapa generasi, dan seringkali 

melibatkan hal yang cukup sensitif, yang 

menguak luka sejarah masa lalu. Hal terakhir 

ini tidak cukup mudah dilakukan.

Melihat komitmen pemerintah sekarang, 

walau praktiknya relatif sulit, kita berharap 

proses yang puluhan tahun membelit kaum 

tani Indonesia, secara perlahan bisa mulai 

menapaki jalan lapang. Secara legal-normatif, 

sebenarnya jalan menuju kesejahteraan 

petani melalui RA sudah tersedia. Namun, 

sekali lagi, praktiknya tidak mudah untuk 

dilakukan.

Kenyataan Lapangan

Pengalaman Organisasi tani seperti Aliansi 

Petani Indonesia (API) dan Wahana Tani 

Nelayan Indonesia (WAMTI) dalam penguatan 

koperasi tani menhadapi persoalan 

kelembagaan yang serius. Kondisi sosial 

petani yang selama ini dibuat bergantung 

diluar petani, peran tengkulak,organisasi 

berbasis proyek dan lainnya menjadi salah 

satu tantangan. Secara regulasi kelembagaan 

tani sudah ada. 

Gunawan, IHCS menyebutkan bahwa UU 

Perlindungan dan pemberdayaan Petani 

merupakan salah satu instrument legal bagi 

penguatan kelembagaan tani dan distribusi 

tanah, 2 ha per keluarga. Eko Cahyono, Sains 

menyoroti mengenai penyelesaian konflik 

agraria yang berlarut, karena pendekatannya 

adalah teknokratik, tanpa membongkar 

sumber-sumber konflik sesungguhnya. 

Senada dengan itu Dewi Kartika mengkritisi 

pelaksanaan RA sekarang ini masih terjebak 

pada mengejar target sertipikasi, harusnya 

penyelesaian konflik dan distribusi tanah 

yang dikuatkan. Belum lagi strategi 

perhutanan sosial yang bukan RA 

dipaksakan.

Konsolidasi gerakan refroma agraria ini juga 

digenapi secara tegas oleh Dwi Astuti, Bina 

Desa terkait dengan peran perempuan dan 

keadilan jender. 

Selama ini isu keadilan jender dianggap 

formalistik saja, kita harapkan secara 

substantif dan praktis, semenjak dari 

perencanaan.

Isu-isu lainnya muncul dikomunitas adalah 

persoalan konflik warga desa dengan 

Perhutani, yang telah mengakibatkan 

kerusakan sosial, ekonomi dan psikis 

Reforma Agraria 
Yang Holistik

TORA; dan Kelima, Kelembagaan 

pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan 

Daerah.

Maksud dari pelaksanaan RA ini 

dikemukakan oleh pemerintah ada beberapa 

tujuan, yakni mengurangi ketimpangan 

kepemilikan dan penguasaan tanah, 

menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan 

menjaga kualitas lingkungan hidup dan 

meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu 

juga untuk menyelesaikan konflik agraria, 

memberikan akses masyarakat kepada 

sumber ekonomi, mengurangi kemiskinan 

dan menciptakan lapangan kerja.

Salah satu agenda yang tercantum dalam 

Nawacita adalah pelaksanaan reforma 

agraria. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf 

Kalla kemudian mengeluarkan Perpres No. 

45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah tahun 2017 (ditetapkan Mei 

2016).

Setidaknya ada 5 program prioritas terkait 

Reforma Agraria; Pertama, Penguatan 

kerangka regulasi dan penyelesaian konflik 

agraria; Kedua,  Penataan penguasaan dan 

pemilikan tanah objek reforma agraria 

(TORA); Ketiga, Kepastian hukum dan 

legalisasi hak atas TORA; Keempat, 

Pemberdayaan masyarakat dalam 

penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas 

Oleh Achmad Yakub
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masyarakat karena berlarut-larut. 

Seeperti disampaikan oleh Indra (KPA 

Bali)  kejadian di Desa 

Sumberkalmpok, Kecamatan Grokgak, 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 

hingga kini belum kunjung selesai.  

Bahkan arah penyelesaiannya menjadi 

semakin tidak jelas. hasil expose 

internal BPN atas status tanah 

Sumberklampok menyatakan bahwa 

tanah itu merupakan aset pemprov, 

meskipun diakui bahwa sertifikat hak 

pengelolaan (HPL) tanah tersebut atas 

nama pemprov hingga saat ini belum 

ada.  

Pernyataan ini sekali lagi mendukung 

pernyataan sepihak Gubernur Bali, 

yang mengklaim tanpa asal usul yang 

jelas bahwa tanah 624 ha yang 

ditempati 696 KK sejak tahun 1992 itu 

merupakan tanah asset pemprov.  Hal 

ini akan mencerabut hak dan akses 

warga atas tanah sumberklampok 

yang sudah ditempati dan digarap 

warga sejak 1922.

Terakhir, Sebagaimana tujuan RA, 

mewujudkan keadilan dalam hal 

kepemilikan dan penguasaan adalah 

menjadi pokok utama. Demikian juga 

soal penyelesaian konflik agraria serta 

model produksi dan kelembagaan 

ekonomi koperasi yang berdimensikan 

sosial ekologis serta kesetaraan 

gender. 

Dua hal terakhir, yakni penyelesaian 

konflik dan sosial ekologis serta 

kesetaraan gender sepertinya perlu 

kerja khusus. Demikian juga terkait 

kewenangan dan pengakuan dari Desa 

sejak adanya UU Desa, haruslah 

masuk dalam agenda pelaksanaan RA 

di desa. Bukan sekedar dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat 

desa saja, namun menentukan 

bagaimana desa menjadi unit 

pelaksana RA.#

Perampasan tanah oleh PT. LPI (Laju Perdana 

Indah) di Desa Mulya Jaya (Talang Linang), 

Kec. Semendawai Timur, Kab. Ogan 

Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 

selama 12 tahun ini telah menyebabkan 

konflik, memakan korban nyawa, 

kriminalisasi dan tindak  kekerasan yang 

dialami petani dan warga desa

Seperti yang dilaporkan warga kepada Bina 

Desa, pertengahan Juli 2017 ini, bahwa sejak 

2006 – 2013, PT. LPI melakukan perampasan 

atas lahan yang telah diolah dan ditempati 

warga sejak tahun 1978 dengan total ± 600 

ha.

Salah satu perwakilan warga menuturkan 

bahwa “Penggusuran diluar batas 

kemanusiaan, merusak kekhusukan dibulan 

Ramadhan dan Idul Fitri” .  Betapa tidak PT. 

LPI dikawal Polisi, Pamswarkasa dan security 

perusahaan mennyerobot tanah warga  H-4 

hingga H-1 Idul Fitri 1438H/2017. Kebon 

Karet, singkong, jagung (palawija) dan rumah 

warga  ± 200 kk rata dengan tanah. Hingga 

hari ini (21/07) PT. LPI masih melakukan 

penggusuran tanam tumbuh warga.

Selama konflik ini, terjadi kriminalisasi atas 

12 warga desa dengan hukum penjara rata 

rata 1,5 tahun, memakan korban nyawa 2 

orang warga gantung diri di pohon karet 

akibat tertekan, seorang pemuda menjadi 

gila, dan kekerasan yang dialami oleh 

masyarakat (bapak, ibu, dan anak anak).

Achmad Yakub dari Bina Desa 

menyampaikan dari kesaksian warga bahwa 

penyerobotan ruang hidup dan kekerasan 

yang dilakukan PT. LPI  menyebabkan 200-an 

keluarga tak jelas hidupnya, terampas rasa 

keadilan, hilangnya kehidupan sosial 

ekonomi.

“Sangat disesalkan dan memprihatinkan, 

seharusnya ada jalan keluar yang lebih 

manusiawi dan bermartabat dalam 

penyelesaian konflik ini dari para pihak” tegas 

Yakub.

Untuk itu kami Warga Desa Mulya Jaya 

(Talang Linang) meminta kepada Pemerintah 

sekarang juga untuk hadir menghentikan 

penggusuran tanam tumbuh masyarakat 

oleh PT.LPI dan memberikan akses warga 

untuk mengolah lahannya.  Kepada Komnas 

HAM, Kementrian ATR/BPN segera turun ke 

lapangan melakukan investigasi mendalam.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 

Dewi Kartika merespon kejadian ini 

menuntut kepada Polri (Polda Sumsel, Polres 

OKU Timur, Polsek Semendawai Suku III) dan 

Koramil Semendawai Suku III tidak  berpihak 

kepada perusahaan. Juga kepada PT LPI 

bersama pamswakarsanya menghentikan 

mengintimidasi warga.

“Perlu juga Kepada ombudsman melakukan 

investigasi terhadap tapal batas, luas dan 

proses penerbitan HGU No. 3 Tahun 2002 PT. 

LPI, agar jelas dalam penyelesaian 

penyerbotan tanah berpihak kepada 

masyarakat” imbuh Dewi.#

REFORMA AGRARIA

Tanah
Petani 
di Rampas 
Jelang 
Lebaran

Akibat perampasan tanah dan perusakan rumah, 

warga Desa Mulya Jaya berpuasa Ramadhan dan 

Berlebaran di tenda. (Foto warga Desa Mulyajaya)
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masyarakat karena berlarut-larut. 

Seeperti disampaikan oleh Indra (KPA 
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Sumberkalmpok, Kecamatan Grokgak, 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 

hingga kini belum kunjung selesai.  

Bahkan arah penyelesaiannya menjadi 

semakin tidak jelas. hasil expose 

internal BPN atas status tanah 

Sumberklampok menyatakan bahwa 

tanah itu merupakan aset pemprov, 

meskipun diakui bahwa sertifikat hak 

pengelolaan (HPL) tanah tersebut atas 

nama pemprov hingga saat ini belum 

ada.  

Pernyataan ini sekali lagi mendukung 

pernyataan sepihak Gubernur Bali, 

yang mengklaim tanpa asal usul yang 

jelas bahwa tanah 624 ha yang 

ditempati 696 KK sejak tahun 1992 itu 

merupakan tanah asset pemprov.  Hal 

ini akan mencerabut hak dan akses 

warga atas tanah sumberklampok 

yang sudah ditempati dan digarap 

warga sejak 1922.

Terakhir, Sebagaimana tujuan RA, 
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di desa. Bukan sekedar dalam 
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desa saja, namun menentukan 

bagaimana desa menjadi unit 
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dialami petani dan warga desa

Seperti yang dilaporkan warga kepada Bina 

Desa, pertengahan Juli 2017 ini, bahwa sejak 

2006 – 2013, PT. LPI melakukan perampasan 

atas lahan yang telah diolah dan ditempati 

warga sejak tahun 1978 dengan total ± 600 

ha.

Salah satu perwakilan warga menuturkan 

bahwa “Penggusuran diluar batas 

kemanusiaan, merusak kekhusukan dibulan 

Ramadhan dan Idul Fitri” .  Betapa tidak PT. 

LPI dikawal Polisi, Pamswarkasa dan security 

perusahaan mennyerobot tanah warga  H-4 

hingga H-1 Idul Fitri 1438H/2017. Kebon 

Karet, singkong, jagung (palawija) dan rumah 

warga  ± 200 kk rata dengan tanah. Hingga 

hari ini (21/07) PT. LPI masih melakukan 

penggusuran tanam tumbuh warga.

Selama konflik ini, terjadi kriminalisasi atas 

12 warga desa dengan hukum penjara rata 

rata 1,5 tahun, memakan korban nyawa 2 

orang warga gantung diri di pohon karet 

akibat tertekan, seorang pemuda menjadi 

gila, dan kekerasan yang dialami oleh 

masyarakat (bapak, ibu, dan anak anak).

Achmad Yakub dari Bina Desa 

menyampaikan dari kesaksian warga bahwa 

penyerobotan ruang hidup dan kekerasan 

yang dilakukan PT. LPI  menyebabkan 200-an 

keluarga tak jelas hidupnya, terampas rasa 

keadilan, hilangnya kehidupan sosial 

ekonomi.

“Sangat disesalkan dan memprihatinkan, 

seharusnya ada jalan keluar yang lebih 

manusiawi dan bermartabat dalam 

penyelesaian konflik ini dari para pihak” tegas 

Yakub.

Untuk itu kami Warga Desa Mulya Jaya 

(Talang Linang) meminta kepada Pemerintah 

sekarang juga untuk hadir menghentikan 

penggusuran tanam tumbuh masyarakat 

oleh PT.LPI dan memberikan akses warga 

untuk mengolah lahannya.  Kepada Komnas 

HAM, Kementrian ATR/BPN segera turun ke 

lapangan melakukan investigasi mendalam.

Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 

Dewi Kartika merespon kejadian ini 

menuntut kepada Polri (Polda Sumsel, Polres 

OKU Timur, Polsek Semendawai Suku III) dan 

Koramil Semendawai Suku III tidak  berpihak 

kepada perusahaan. Juga kepada PT LPI 

bersama pamswakarsanya menghentikan 

mengintimidasi warga.

“Perlu juga Kepada ombudsman melakukan 

investigasi terhadap tapal batas, luas dan 

proses penerbitan HGU No. 3 Tahun 2002 PT. 

LPI, agar jelas dalam penyelesaian 

penyerbotan tanah berpihak kepada 

masyarakat” imbuh Dewi.#
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Akibat perampasan tanah dan perusakan rumah, 

warga Desa Mulya Jaya berpuasa Ramadhan dan 

Berlebaran di tenda. (Foto warga Desa Mulyajaya)
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Pertengahan Juli 2017, wakil masyarakat 

Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kecamatan 

Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, 

Sumatera Selatan bersama dengan 

Sekretariat Bina Desa dan Konsorsium 

Pembaruan Agraria melaporkan pengaduan 

atas kasus konflik penyerobotan lahan dan 

kekerasan yang telah dilakukan oleh  PT.Laju 

Perdana Indah, anak usaha Salim Ivomas 

Pratama, Indofood. 

Konflik yang telah berlangsung selama 12 

tahun telah banyak memakan korban, 

kriminalisasi dan intimidasi bahkan ibu-ibu 

dan anak-anak pun menjadi korbannya. 

Kekejaman dan hilangnya rasa kemanusian 

terus berlangsung, betapa tidak pada H-4 

hingga H-1 Idul Fitri 1438H/2017 telah terjadi 

penggusuran terhadap tanam tumbuh dan 

rumah tempat tinggal warga  sekitar 200 

keluarga.

Perwakilan masyarakat Desa Mulya Jaya 

menyampaikan bahwa “Permintaan untuk 

satu hari berlebaran pun tidak 

diperkenankan. Masyarakat bahkan tidak 

mempunyai kesempatan untuk 

mengamankan barang-barang yang berada 

dalam rumah”.  

Kondisi sekarang masyarakat terlunta-lunta 

hidupnya, sebagian mendirikan tenda untuk 

mengamankan lahan dan ada pula yang 

mengamankan diri ke sanak saudara serta 

kerabatnya. “Kondisi di kampung masih 

terjadi intimidasi serta penggusuran, 

sehingga diperlukan surat dari komnas HAM 

untuk menghentikan penggusuran 

sementawa waktu” tegas Ferry Widodo, KPA.

Siti Noor Laila, Wakil Ketua Komnas HAM 

menyampaikan bahwa “Akan dikeluarkan 

surat dalam 2 atau 3 hari ini untuk 

menyampaikan pemberhentian penggusuran 

sementara waktu karena untuk turun 

lapangan kami perlu merapatkan terlebih 

dahulu”.

Gina Nurohmah yang mewakili Bina Desa 

menegaskan bahwa “Selama proses 

pengaduan berlangsung dan melengkapi 

data. Diperlukan adanya emergency action 

atau respon yang cepat dari komnas HAM 

mengatasi kondisi di lapangan”. 

Karena laporan dari warga melalui telepon 

bahwa intimidasi dan upaya penyerobotan 

lahan dengan membuat kanal masih 

berlangsung hingga kini. (bd031)

Komnas HAM Didesak Untuk Respon 
Cepat Atasi Konflik di Desa Mulya Jaya

Perwakilan Desa Mulya Jaya (Talang Linang), 

Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten 

OKU Timur, Sumatera Selatan melaporkan 

pengaduan ke Ombudsman Republik 

Indonesia pada pertengahan Agustus 2017 

lalu. Pengaduan diterima secara hangat oleh 

Cut Silvana Desia Dewi yang mencatatat 

secara terperinci penjelasan dari perwakilan 

masyarakat Desa Mulya Jaya.

Desa Mulya Jaya mengalami konflik 

pertanahan dengan PT. Laju Perdana Indah 

anak usaha Salim Ivomas Pratama, Indofood 

sejak 2006 hingga 2013. Telah berkonflik 

selama 11 tahun menyebabkan lahan kebun 

karet warga seluas 600 ha rata dengan tanah. 

Masyarakat memilih bertahan karena 

memiliki bukti pancung alas tahun 1978, 

surat pengakuan hak tahun 2004, surat 

pengakuan pernyataan hak tanah tahun 

2004, surat keterangan tanah tahun 2004, 32 

sertifikat tanah serta terdapat juga 6 persil 

transmigrasi tahun 1997.

Konflik yang telah berlangsung selama 11 

tahun telah banyak memakan korban, 

kriminalisasi dan intimidasi bahkan ibu-ibu 

dan anak-anak pun menjadi korbannya.  

Kondisi sekarang masyarakat terlunta-lunta 

hidupnya, sebagian mendirikan tenda untuk 

mengamankan lahan dan ada pula yang 

mengamankan diri ke sanak saudara serta 

kerabatnya.

Cut Silvana Desia Dewi dari Ombudsman 

menjelaskan terkait alur pengaduan di 

Ombudsman bahwa “Setelah adanya 

pengaduan, langkah pertama adalah akan 

masuk ke dalam tahap verifikasi guna 

memverifikasi kasus ke berbagai pihak. 

Tahapan kedua yaitu akan masuk dalam 

pleno, dan ketiga baru masuk ke tim 

pertanahan yang akan menangani kasusnya. 

Setidaknya proses tersebut paling lama 

memerlukan waktu 14 hari sejak laporan 

pengaduan”.

Menurut Achmad Yakub dari Bina Desa 

menyebutkan bahwa pengaduan ke 

Ombusdman, setidaknya meminta tiga hal, 

yaitu pertama meminta kepada Ombudsman 

Republik Indonesia untuk melakukan 

investigasi proses keluarnya HGU PT. LPI No. 

3 Tahun 2002, kedua proses kebijakan 

penggusuran beberapa kali yang dikawal 

pihak kepolisian dan pam swakarsa, serta 

ketiga memeriska batas-batas HGU PT. LPI,  

yang menurut data dan fakta dari warga 

masuk ke wilayah desa dan kebun warga. 

(bd031)

Ombudsman RI Akan Verifikasi 
Aduan Desa Mulya Jaya
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Pertengahan Juli 2017, wakil masyarakat 

Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kecamatan 

Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, 
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atas kasus konflik penyerobotan lahan dan 

kekerasan yang telah dilakukan oleh  PT.Laju 

Perdana Indah, anak usaha Salim Ivomas 

Pratama, Indofood. 

Konflik yang telah berlangsung selama 12 

tahun telah banyak memakan korban, 

kriminalisasi dan intimidasi bahkan ibu-ibu 

dan anak-anak pun menjadi korbannya. 

Kekejaman dan hilangnya rasa kemanusian 

terus berlangsung, betapa tidak pada H-4 

hingga H-1 Idul Fitri 1438H/2017 telah terjadi 

penggusuran terhadap tanam tumbuh dan 

rumah tempat tinggal warga  sekitar 200 

keluarga.

Perwakilan masyarakat Desa Mulya Jaya 

menyampaikan bahwa “Permintaan untuk 

satu hari berlebaran pun tidak 

diperkenankan. Masyarakat bahkan tidak 

mempunyai kesempatan untuk 

mengamankan barang-barang yang berada 

dalam rumah”.  

Kondisi sekarang masyarakat terlunta-lunta 

hidupnya, sebagian mendirikan tenda untuk 

mengamankan lahan dan ada pula yang 
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surat dalam 2 atau 3 hari ini untuk 

menyampaikan pemberhentian penggusuran 
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data. Diperlukan adanya emergency action 
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bahwa intimidasi dan upaya penyerobotan 

lahan dengan membuat kanal masih 
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selama 11 tahun menyebabkan lahan kebun 

karet warga seluas 600 ha rata dengan tanah. 
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Konflik yang telah berlangsung selama 11 

tahun telah banyak memakan korban, 
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dan anak-anak pun menjadi korbannya.  

Kondisi sekarang masyarakat terlunta-lunta 

hidupnya, sebagian mendirikan tenda untuk 

mengamankan lahan dan ada pula yang 

mengamankan diri ke sanak saudara serta 

kerabatnya.

Cut Silvana Desia Dewi dari Ombudsman 

menjelaskan terkait alur pengaduan di 

Ombudsman bahwa “Setelah adanya 

pengaduan, langkah pertama adalah akan 

masuk ke dalam tahap verifikasi guna 

memverifikasi kasus ke berbagai pihak. 

Tahapan kedua yaitu akan masuk dalam 

pleno, dan ketiga baru masuk ke tim 

pertanahan yang akan menangani kasusnya. 

Setidaknya proses tersebut paling lama 

memerlukan waktu 14 hari sejak laporan 

pengaduan”.

Menurut Achmad Yakub dari Bina Desa 

menyebutkan bahwa pengaduan ke 

Ombusdman, setidaknya meminta tiga hal, 

yaitu pertama meminta kepada Ombudsman 

Republik Indonesia untuk melakukan 

investigasi proses keluarnya HGU PT. LPI No. 

3 Tahun 2002, kedua proses kebijakan 

penggusuran beberapa kali yang dikawal 

pihak kepolisian dan pam swakarsa, serta 

ketiga memeriska batas-batas HGU PT. LPI,  

yang menurut data dan fakta dari warga 

masuk ke wilayah desa dan kebun warga. 

(bd031)

Ombudsman RI Akan Verifikasi 
Aduan Desa Mulya Jaya

REFORMA AGRARIA

No. 132/XXXVI/2017 27No. 132/XXXVI/201726



Reforma Agraria (RA) sebagai program 

prioritas nasional sedang giat-giatnya 

dilaksanakan. Percepatan pelaksanaan 

kegiatan redistribusi dan legalisasi tanah 

obyek reforma agrarian, dan penyerahan ijin 

pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial 

kepada rakyat terus dilakukan. Dengan 

dilaksanakannya reforma agrarian, 

diharapkan ketimpangan ekonomi dapat 

dikurangi, kemiskinan bisa diatasi, dan 

pembangkitan ekonomi rakyat dapat 

dilakukan. Melalui penataan pemilikan dan 

penguasaan tanah maka pemerataan 

ekonomi dapat dilakukan secara mendasar. 

Rakyat menjadi memiliki tanah dan sumber-

sumber kekayaan (alam) bagi peningkatan 

kesejahteraan hidupnya.

Sekarang ini sedang bekerja Tim Reforma 

Agraria yang dikomandani oleh Menko 

Bidang Perekonomian, melalui SK No. 

73/2017 tentang TIM RA yang dikeluarkan 

pada 4 Mei 2017. Kepala Staff KePresidenan 

(KSP) menjadi anggota bersama-sama 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, 

Menteri BUMN, Menteri LH dan Kehutanan, 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kapala BPN 

dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.

Teten Masduki, Kepala KSP menyebutkan 

bahwa dalam pelaksanaanya RA sebagai i 

program prioritas dikendalikan oleh KSP.  

“Untuk memaksimalkan manfaat dari 

pelaksanaan RA diperlukan upaya saling 

mengisi diantara pendukung” Ujar Teten.

 Untuk itulah pada 3 Agustus 2017 bertempat 

di Sekretariat Negara,  KSP mengundang 

organisasi pegiat RA, Organisasi Tani, Ornop, 

para Akademisi untuk menjaring gagasan 

percepatan pencapaian target RA 2017-2019. 

Juga sebagai bagian dari merumuskan 

jaringan komunikasi pendukung RA secara 

nasional.

Pada kesempatan itu Gunawan Wiradi, Pakar 

Agraria yang juga sebagai Dewan Penasehat 

Bina Desa mengingatkan kepada kepala KSP 

terkait RA yang genuine. Syaratnya, data 

akurat, didukung organisasi masyarakat sipil 

yang kuat dan komitmen politik. Satu lagi 

syarat yang penting, yakni terpisahnya  elite 

kekuasaan dengan elite bisnis. “Kalau tidak, 

maka sangat sulit RA bisa dilaksanakan” 

tegas Wiradi.

“RA Ini adalah upaya agar masyarakat yang 

selama ini tidak bisa mengakses lahan-lahan 

yang berkonflik dengan Perhutani, bisa 

mendapat ruang secara legal untuk bisa 

akses atas asset-aseet tersebut 

kesejahteraan petani hutan dan kelestarian 

hutan.” ujar Barid dari Paguyuban Petani 

Hutan Jawa.

Dialog terbuka antar pegiat RA dan Kepala 

KSP beserta jajarannya ini membuka 

pemahaman yang selama ini tersumbat 

terkait RA. Achmad Yakub, Koordinator Bina 

Desa mengatakan bahwa paralel dengan 

kerja-kerja pelaksanaan Reforma Agraria, 

adalah percepatan penyelesaian konflik 

agraria. 

“Saat ini juga mendesak tim kerja yang kuat 

untuk melakukan percepatan penyelesaian 

konflik agraria, sampai sekarang ini masih 

berlangsung dan masyarakat selalu menjadi 

korban” pungkas Yakub. Sehingga RA yang 

dilaksanakan oleh Presiden Jokowi bukanlah 

wacana belaka, namun ada langkah-langkah 

konkrit yang berdampak langsung kepada 

warga negara yang miskin dan korban konflik 

agraria yang menahun dan mendalam.

Terakhir, peran pemerintah daerah (propinsi 

maupupun kabupaten/kota) dan desa 

menjadi sangat vital dalam pelaksanaan 

Reforma Agraria. (bd018)

Reforma Agraria, 
Program Prioritas KSP
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REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Siapa yang 

Menikmati?

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia berada pada posisi ketiga diantara 

negara-negara anggota G-20. Namun, apakah 

pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan 

dengan distribusi ekonomi secara merata? 

Karena banyak hal yang menunjukkan bahwa 

masih terjadinya ketimpangan ekonomi dan 

kesenjangan sosial.

Indonesia berada pada urutan keempat soal 

ketimpangan, berdasarkan data dari Credit 

Suisse, pada tahun 2016 tercatat 1% 

penduduk menguasai 50% dari total 

kekayaan negara. Hal tersebutpun selaras 

dengan studi kasus yang dilakukan oleh 

Kemitraan di dua provinsi yaitu Kalimatan 

Barat dan Kalimantan Timur.

Dalam studi kasus tersebut, terdapat 

ketimpangan akses kepemilikan lahan oleh 

masyarakat yaitu di Kalimantan Barat total 

penguasaan lahan oleh korporasi mencapai 

sedikitnya 55,67% dari total lahan di provinsi 

tersebut, sedangkan di Kalimantan Timur 

penguasaan lahan untuk kepemilikan swasta 

mencapai sedikitnya 88,54% dari total lahan 

di provinsi tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan tahun 2017, hanya 0,8 

juta Ha lahan dimiliki oleh rakyat dalam 

bentuk Perhutanan Sosial, sementara 31,0 

juta Ha lahan dialokasikan untuk konsesi 

industri berskala besar misalnya konsesi 

usaha kehutanan swasta maupun 

pertambangan. Sementara dalam soal 

penguasaan lahan terdapat 66% dari total 

lahan di Indonesia ditetapkan sebagai 

kawasan hutan negara. 

Reforma Agraria mengatasi Ketimpangan

Eksekutif Direktur Kemitraan, Monica 

Tanuhandaru menyampaikan bahwa dari 

hasil kajian menunjukkan masih tingginya 

ketimpangan ekonomi dan kesenjangan 

sosial membuat kami bertanya sebenarnya 

pertumbuhan ekonomi itu untuk siapa? 

Sebelum permasalahan ini menjadi 

permasalahan yang lebih serius dan dapat 

mengancam keutuhan serta stabilitas negara, 

harus dicarikan solusinya bersama, dimulai 

dari perubahan tata kelola pembangunan 

pedesaan berbasis sumber daya setempat 

sejalan dengan percepatan program-program 

yang dapat mengurangi ketimpangan, 

misalnya reforma agraria dan perhutanan 

sosial.

Achmad Yakub, Koordinator Bina Desa 

menegaskan bahwa untuk menjadikan 

reforma agraria bukanlah wacana belaka, 

diperlukannya langkah-langkah konkrit yang 

berdampak langsung kepada warga negara 

yang miskin dan korban konflik agraria yang 

menahun dan mendalam. 

Penyelesaian konflik agraria, seharusnya 

menjadi bagian tak terpisah dalam 

pelaksanaan reforma agraria. Reforma 

agraria dalam menjawab ketimpangan 

ekonomi dan kesejangan sosial dibutuhkan 

pendekatan yang holistik-sistematis, artinya 

berbagai pendekatan misalnya sejarah, 

sosiologis, politik, ekonomi, dan gender yang 

harus dipertimbangkan. 

Peran Pemerintah, Propinsi maupun 

kabupaten/kota dan desa menjadi sangat 

vital dalam pelaksanaan reforma agraria

Dr. Mubariq Ahmad, salah satu tim peneliti 

dalam kajian yang dilakukan oleh Kemitraan 

mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit 

pada praktiknya lebih banyak justru 

menyebabkan ketimpangan ekonomi dan 

kesenjangan sosial. 

Di Kalimantan Timur, sekitar 64% 

pendapatannya keluar negeri, sekitar 25% ke 

Jawa (Jakarta), dan hanya sekitar 11% yang 

berada di Kalimantan Timur itu sendiri. 

Di sisi lain, pemerintah yang saat ini sedang 

mengimplementasikan program reforma 

agraria diharapkan dapat memperkecil 

ketimpangan sosial, yaitu di dalamnya 

mencakup kepastian tenurial dan legalitas 

hak atas lahan, pemberdayaan dan 

penguatan ekonomi lokal berbasis komoditi 

unggulan setempat serta didukung dengan 

kebijakan yang mempermudah askes, 

peningkatan kapasitas, riset dan teknologi 

serta dukungan sumber daya lainnya.#

Oleh Gina NUrohmah

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kemitraan (The 

Partnership for Govermance Reform) dan mitra-mitranya 

menunjukkan bahwa jika dititik lebih lanjut, terbaca bahwa 

kantong-kantong kemiskinan banyak terpusat di wilayah 

pedesaan, dibandingkan dengan kemiskinan di wilayah 

perkotaan. Sebagian desa masih miskin dikarenakan 

penghasilan petani dan buruh tani sangat rendah, hal 

tersebut juga menyebabkan lambatnya penurunan angka 

kemiskinan di desa (photo Gina Nurohmah/Bina Desa)
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Di tengah berita miring tentang 

penyelewengan dana desa disertai beberapa 

penangkapan oknum Kepala Desa yang 

meluas. Berita tentang betapa menggeliatnya 

desa oleh pembangunan seolah tertutup. 

Benarlah pepatah lama karena nila setitik 

rusak susu sebelanga.

Tanpa bermaksud meremehkan, apalagi 

mengabaikan fakta penyelewengan yang 

terjadi, tak bisa menutupi fakta tentang 

pekerjaan raksasa yang telah dijalankan oleh 

Desa. Menurut Kemendesa PDTT, sepanjang 

2016, artinya dalam setahun penggunaan 

Dana Desa sudah terbangun Jalan Desa 

sepanjang 66.884 KM, 511,9 KM Jembatan, 

Pasar Desa sebanyak 1.819 unit, Penahan 

Tanah 38.184 unit, Sumur 14.034 unit, Air 

Bersih sebanyak 16.295 unit, Embung 686 

unit, Drainase 65.998 unit, Irigasi 12.596 unit.

Di bidang pelayanan pendidikan juga 

terbangun PAUD sebanyak 11.926 unit. 

Sementara terkait kesehatan tercatat 

terbangun Poliklinik Desa 3.133 unit dan 

Posyandu 7.524 unit. Ini adalah pekerjaan 

raksasa yang dijalankan oleh pemerintah dan 

rakyat desa dalam sepanjang 2016.

Reforma Agraria dan Pembangunan 

Pedesaan

Pada saat pengundangan, UU Desa didorong 

untuk menjawab sekurang-kurangnya 

beberapa hal: ketimpangan anggaran untuk 

desa, ketimpangan infrastruktur dan 

ketimpangan pengelolaan sumber daya alam 

di desa. Dongkrak utamanya untuk 

mengatasi hal tersebut adalah Dana Desa.

Melihat tujuan tersebut, bisa dimengerti 

bahwa di tahap awal penggunaan Dana Desa 

oleh Kemendesa PDTT diarahkan untuk 

pembangunan infrastruktur. Namun langkah 

selanjutnya, penggunaan dana desa untuk 

menjadikan desa-desa di tanah air sebagai 

pusat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi 

yang berkesinambungan perlu disiapkan 

skenario utamanya. Bukankah inti UU Desa 

adalah pembangunan pedesaan bukan 

pembangunan di desa.

Salah satu cara membangun skenario 

tersebut bisa dengan mengingat dan 

membuka resep yang pernah ditawarkan 

World Conference on Agrarian Reform and 

Rural Development (WCARRD) tahun 1979 

yang diselenggarakan FAO. Jadi, usulan 

sinergi antara reforma agraria dan 

pembangunan pedesaan itu bukan barang 

baru. Barang lama nya yang belum terwujud 

masih sama: ya, sinergi itu lagi.

Sinergi di tingkat kabupaten misalnya, bisa 

dilakukan dengan mendorong pendaftaran 

tanah sistematis  di tingkat desa untuk 

mendapatkan gambaran ketimpangan 

penguasaan tanah di tingkat kabupaten. 

Selain itu, akan didapat gambaran tentang 

tanah-tanah di pedesaan yang masih 

berstatus kawasan hutan, Hak Guna Usaha 

(HGU) perkebunan dan tanah negara lainnya 

yang bisa didorong untuk dijadikan objek 

reforma agraria dan pengelolaannya kepada 

masyarakat.

Pendaftaran tanah sesungguhnya juga untuk 

mendapatkan gambaran tentang berapa 

banyak masyarakat yang bertanah gurem 

dan tak bertanah yang diprioritaskan untuk 

dilayani dalam reforma agraria.

Pemerintah Kabupaten juga dapat segera 

menetapkan zona pertanian pangan 

berkelanjutan sesuai amanat UU 41/2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. Penetapan zona ini 

harus sinergis dengan UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Sehingga dalam 

setiap pelaksanaan zona penetapan lahan 

pertanian pangan juga telah mendapatkan 

gambaran jumlah petani yang harus 

dilindungi, diberdayakan bahkan besaran 

subsidi pupuk, benih, bisa semakin jelas 

pemetaan penggunaannya.

Lebih jauh, karena telah disinergikan dengan 

prinsip reforma agraria, maka pada setiap 

zona perlindungan ini juga telah didesain 

skenario pembangunan pertanian dan 

pembangunan pedesaan dalam zona lahan 

pertanian tersebut di masing-masing desa. 

Desa pertanian pangan dalam setiap zona 

perlindungan lahan tersebut bermaksud 

melindungi petani, landless, petani gurem 

ditempatkan dalam skenario pembangunan 

pertanian berbasis desa yang komprehensif. 

Sehingga, dalam lima atau sepuluh tahun kita 

bisa menghasilkan pusat pertanian modern 

berbasis badan usaha petani, ataupun badan 

usaha milik desa yang modern denga konsep 

pertanian ramah lingkungan dan alami

Disanalah gambaran tentang sinergi yang 

sesungguhnya, dan beruntungnya telah ada 

payung hukumnya untuk dijalankan. Ini 

adalah masalah inovasi pemerintah.#

Penulis Adalah Ketua Dewan Nasional 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

Jakarta.

Sinergi Untuk Desa Kita

TETES PIKIRAN TETES PIKIRAN

Iwan Nurdin

No. 132/XXXVI/2017 33No. 132/XXXVI/201732



Di tengah berita miring tentang 

penyelewengan dana desa disertai beberapa 

penangkapan oknum Kepala Desa yang 

meluas. Berita tentang betapa menggeliatnya 

desa oleh pembangunan seolah tertutup. 

Benarlah pepatah lama karena nila setitik 

rusak susu sebelanga.

Tanpa bermaksud meremehkan, apalagi 

mengabaikan fakta penyelewengan yang 

terjadi, tak bisa menutupi fakta tentang 

pekerjaan raksasa yang telah dijalankan oleh 

Desa. Menurut Kemendesa PDTT, sepanjang 

2016, artinya dalam setahun penggunaan 

Dana Desa sudah terbangun Jalan Desa 

sepanjang 66.884 KM, 511,9 KM Jembatan, 

Pasar Desa sebanyak 1.819 unit, Penahan 

Tanah 38.184 unit, Sumur 14.034 unit, Air 

Bersih sebanyak 16.295 unit, Embung 686 

unit, Drainase 65.998 unit, Irigasi 12.596 unit.

Di bidang pelayanan pendidikan juga 

terbangun PAUD sebanyak 11.926 unit. 

Sementara terkait kesehatan tercatat 

terbangun Poliklinik Desa 3.133 unit dan 

Posyandu 7.524 unit. Ini adalah pekerjaan 

raksasa yang dijalankan oleh pemerintah dan 

rakyat desa dalam sepanjang 2016.

Reforma Agraria dan Pembangunan 

Pedesaan

Pada saat pengundangan, UU Desa didorong 

untuk menjawab sekurang-kurangnya 

beberapa hal: ketimpangan anggaran untuk 

desa, ketimpangan infrastruktur dan 

ketimpangan pengelolaan sumber daya alam 

di desa. Dongkrak utamanya untuk 

mengatasi hal tersebut adalah Dana Desa.

Melihat tujuan tersebut, bisa dimengerti 

bahwa di tahap awal penggunaan Dana Desa 

oleh Kemendesa PDTT diarahkan untuk 

pembangunan infrastruktur. Namun langkah 

selanjutnya, penggunaan dana desa untuk 

menjadikan desa-desa di tanah air sebagai 

pusat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi 

yang berkesinambungan perlu disiapkan 

skenario utamanya. Bukankah inti UU Desa 

adalah pembangunan pedesaan bukan 

pembangunan di desa.

Salah satu cara membangun skenario 

tersebut bisa dengan mengingat dan 

membuka resep yang pernah ditawarkan 

World Conference on Agrarian Reform and 

Rural Development (WCARRD) tahun 1979 

yang diselenggarakan FAO. Jadi, usulan 

sinergi antara reforma agraria dan 

pembangunan pedesaan itu bukan barang 

baru. Barang lama nya yang belum terwujud 

masih sama: ya, sinergi itu lagi.

Sinergi di tingkat kabupaten misalnya, bisa 

dilakukan dengan mendorong pendaftaran 

tanah sistematis  di tingkat desa untuk 

mendapatkan gambaran ketimpangan 

penguasaan tanah di tingkat kabupaten. 

Selain itu, akan didapat gambaran tentang 

tanah-tanah di pedesaan yang masih 

berstatus kawasan hutan, Hak Guna Usaha 

(HGU) perkebunan dan tanah negara lainnya 

yang bisa didorong untuk dijadikan objek 

reforma agraria dan pengelolaannya kepada 

masyarakat.

Pendaftaran tanah sesungguhnya juga untuk 

mendapatkan gambaran tentang berapa 

banyak masyarakat yang bertanah gurem 

dan tak bertanah yang diprioritaskan untuk 

dilayani dalam reforma agraria.

Pemerintah Kabupaten juga dapat segera 

menetapkan zona pertanian pangan 

berkelanjutan sesuai amanat UU 41/2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. Penetapan zona ini 

harus sinergis dengan UU Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Sehingga dalam 

setiap pelaksanaan zona penetapan lahan 

pertanian pangan juga telah mendapatkan 

gambaran jumlah petani yang harus 

dilindungi, diberdayakan bahkan besaran 

subsidi pupuk, benih, bisa semakin jelas 

pemetaan penggunaannya.

Lebih jauh, karena telah disinergikan dengan 

prinsip reforma agraria, maka pada setiap 

zona perlindungan ini juga telah didesain 

skenario pembangunan pertanian dan 

pembangunan pedesaan dalam zona lahan 

pertanian tersebut di masing-masing desa. 

Desa pertanian pangan dalam setiap zona 

perlindungan lahan tersebut bermaksud 

melindungi petani, landless, petani gurem 

ditempatkan dalam skenario pembangunan 

pertanian berbasis desa yang komprehensif. 

Sehingga, dalam lima atau sepuluh tahun kita 

bisa menghasilkan pusat pertanian modern 

berbasis badan usaha petani, ataupun badan 

usaha milik desa yang modern denga konsep 

pertanian ramah lingkungan dan alami

Disanalah gambaran tentang sinergi yang 

sesungguhnya, dan beruntungnya telah ada 

payung hukumnya untuk dijalankan. Ini 

adalah masalah inovasi pemerintah.#

Penulis Adalah Ketua Dewan Nasional 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

Jakarta.

Sinergi Untuk Desa Kita

TETES PIKIRAN TETES PIKIRAN

Iwan Nurdin
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GLOBAL

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam 

pembangunan gerakan ekonomi rakyat. 

Diawali oleh Aria Wiria Atmaja yang 

memperkenalkan koperasi pada tahun 1896 

di Purwokerto, hingga revitalisasi koperasi 

yang mengantarkan Mohammad Hatta 

memperoleh penghargaan sebagai Bapak 

Koperasi Indonesia pada 1953. 

Dalam konteks kekinian organisasi ekonomi 

rakyat, Indonesia memperoleh pengakuan 

sebagai negara terdepan bagi perkembangan 

kewirausahaan berdasarkan survei persepsi 

yang diadakan oleh BBC pada 2011 di 24 

negara. Sayangnya, perkembangan 

kewirausahaan sangat berbeda kondisinya di 

beberapa negara Asia Tenggara lainnya. 

Berbedanya lingkungan yang mendukung 

untuk kewirausahaan berdampak pada 

ketimpangan kapasitas dan daya saing dari 

pelaku usaha terutama petani dan nelayan.

Kondisi tersebut mendasari Bina Desa dan 

jaringannya di tingkat Asia yang tergabung 

dalam AsiaDHRRA mengadakan kegiatan 

South-South Learning Exchange Visit (SSLE) 

pada tanggal 24-28 Agustus 2017. Mengambil 

tema “Pemberdayaan Organisasi Komunitas 

Pedesaan melalui Kewirausahaan Sosial”, 

kegiatan yang berlangsung di Jakarta – 

Bandung ini diikuti oleh 23 organisasi tani 

dan 8 organisasi pemberdayaan komunitas 

pedesaan (DHRRA) yang berasal dari 8 

negara yaitu: Indonesia, Filipina, Vietnam, 

Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia, dan 

Thailand.

Kunjungan belajar bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, kompetensi, 

dan kemampuan organisasi tani dan DHRRA 

di tingkat nasional dalam menggunakan 

potensi ekonomi pedesaan untuk 

menghapus kemiskinan dan eksklusi 

ekonomi di wilayah pedesaan.

Sesi pemaparan kebijakan pengembangan 

ekonomi pedesaan di Indonesia dan tingkat 

ASEAN disampaikan oleh narasumber dari 

Kemendesa dan Sekretariat ASEAN. Dr 

Fadillah Putra dari Kemendesa membahas 

tentang implementasi UU Desa dan perannya 

dalam pembangunan pedesaan. Lebih detail 

dibahas juga tentang alokasi dan 

penggunaan dana desa serta pengembangan 

potensi ekonomi pedesaan melalui BUMDes. 

Di tingkat region Asia Tenggara, Miguel 

Musngi, Staf Senior Pengembangan 

Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan 

ASEAN menyampaikan bahwa kebijakan 

regional tentang pengembangan ekonomi 

sangat berkaitan dengan kerangka rencana 

aksi untuk pengembangan pedesaan dan 

pengentasan kemiskinan yang akan menjadi 

agenda pembahasan pada pertemuan 

AMRDPE di Malaysia pada Oktober 2017.

Belajar dari Praktisi Kewirausahaan Sosial

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi belajar dari 

pengalaman para praktisi kewirausahaan 

sosial yang dilakukan dengan berkunjung ke 

Javara dan Dompet Dhuafa di Jakarta, Bina 

Swadaya di Cimanggis, dan Kelompok Mekar 

Tani Jaya di Lembang.

Kunjungan ke Javara ditemui langsung oleh 

sang CEO, Helianti Hilman. Hingga saat ini 

Javara telah bekerja dengan 50,000 petani 

dan 2,000 pengolah pangan, serta mampu 

memasarkan lebih dari 750 produk olahan 

pangan premium. Javara dikenal sebagai 

wirausaha sosial terdepan di Indonesia yang 

bekerja menghasilkan beraneka ragam 

produk pangan organik yang dihasilkan oleh 

komunitas pedesaan dengan menerapkan 

prinsip dan etika.

Selanjutnya peserta berkunjung ke Dompet 

Dhuafa, yaitu organisasi filantropi terbesar 

dalam penerimaan donasi masyarakat di 

Indonesia. Pada tahun 2015, Dompet Dhuafa 

mengumpulkan total sumbangan 240 milyar 

rupiah di 21 provinsi di Indonesia dan 5 

kantor perwakilan luar negeri. 200 staf dan 

10.000 relawan Dompet Dhuafa telah 

mampu melayani 13 juta penerima manfaat 

hingga 2015 di mana lebih dari 20 persen 

diantaranya telah mampu keluar dari 

kemiskinan. 

Pada 2016 Dompet Dhuafa memperoleh 

Ramon Magsaysay Award karena mampu 

merevitalisasi lanskap filantropi berbasis 

zakat di Indonesia, mengeluarkan potensi 

kepercayaan dalam Islam untuk memperbaiki 

kehidupan masyarakat miskin terlepas dari 

agama dan kepercayaan mereka.

Beranjak ke wilayah Cimanggis, peserta 

berbagi pengalaman dengan Dr. Bambang 

Ismawan dan Dr. Raffi Paramawati, pembina 

dan wakil ketua pengurus Bina Swadaya. 

Bina Swadaya merupakan organisasi 

pemberdayaan komunitas yang mampu 

mengelola sejumlah layanan untuk 

mewujudkan komunitas yang mandiri. 

Bina Swadaya merupakan salah satu LSM 

terbesar di Indonesia dengan lebih dari 700 

staf. Salah satu unit usaha Bina Swadaya 

adalah Toko Pertanian dan Majalah Trubus,  

majalah tersebut menjadi bacaan dan acuan 

bagi berbagai kalangan yang bergerak di 

bidang pertanian.

Setelah 4 jam Perjalanan, peserta berkunjung 

di lokasi terakhir yaitu Kelompok Mekar Tani 

Jaya (MTJ). Pak Doyo Iskandar dan para 

anggota menyambut hangat para peserta 

serta memfasilitasi kegiatan pertukaran 

pengalaman. MTJ merupakan kelompok tani 

yang bergerak dalam budidaya dan 

pemasaran kolektif sayuran bernilai tinggi. 

Didirikan pada tahun 1987 di Desa Cibodas – 

Lembang, MTJ telah mampu memfasilitasi 

pelatihan bagi petani lokal dan dari berbagai 

daerah di Indonesia terkait pengembangan 

usaha tani yang menguntungkan pada lahan 

sempit. Produk-produk pertanian MTJ, 

terutama sayuran premium, tanaman hias 

dan susu dapat ditemukan di pasar modern 

di Jakarta, Bandung dan Bali. MTJ juga 

melakukan ekspor ke beberapa negara, yaitu 

Taiwan, Jepang, Belanda dan Singapura. 

Produk-produk tersebut telah tersertifikasi 

dalam standar Praktik Pertanian yang Baik 

(GAP) dan dalam proses pemanenan serta 

penanganan pascapanen telah menerapkan 

Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis 

(HACCP).#

31 Organisasi dari 8 Negara Belajar 
Kewirausahaan Sosial di Indonesia
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Indonesia memiliki sejarah panjang dalam 

pembangunan gerakan ekonomi rakyat. 

Diawali oleh Aria Wiria Atmaja yang 

memperkenalkan koperasi pada tahun 1896 

di Purwokerto, hingga revitalisasi koperasi 

yang mengantarkan Mohammad Hatta 

memperoleh penghargaan sebagai Bapak 

Koperasi Indonesia pada 1953. 

Dalam konteks kekinian organisasi ekonomi 

rakyat, Indonesia memperoleh pengakuan 

sebagai negara terdepan bagi perkembangan 

kewirausahaan berdasarkan survei persepsi 

yang diadakan oleh BBC pada 2011 di 24 

negara. Sayangnya, perkembangan 

kewirausahaan sangat berbeda kondisinya di 

beberapa negara Asia Tenggara lainnya. 

Berbedanya lingkungan yang mendukung 

untuk kewirausahaan berdampak pada 

ketimpangan kapasitas dan daya saing dari 

pelaku usaha terutama petani dan nelayan.

Kondisi tersebut mendasari Bina Desa dan 

jaringannya di tingkat Asia yang tergabung 

dalam AsiaDHRRA mengadakan kegiatan 

South-South Learning Exchange Visit (SSLE) 

pada tanggal 24-28 Agustus 2017. Mengambil 

tema “Pemberdayaan Organisasi Komunitas 

Pedesaan melalui Kewirausahaan Sosial”, 

kegiatan yang berlangsung di Jakarta – 

Bandung ini diikuti oleh 23 organisasi tani 

dan 8 organisasi pemberdayaan komunitas 

pedesaan (DHRRA) yang berasal dari 8 

negara yaitu: Indonesia, Filipina, Vietnam, 

Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia, dan 

Thailand.

Kunjungan belajar bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, kompetensi, 

dan kemampuan organisasi tani dan DHRRA 

di tingkat nasional dalam menggunakan 

potensi ekonomi pedesaan untuk 

menghapus kemiskinan dan eksklusi 

ekonomi di wilayah pedesaan.

Sesi pemaparan kebijakan pengembangan 

ekonomi pedesaan di Indonesia dan tingkat 

ASEAN disampaikan oleh narasumber dari 

Kemendesa dan Sekretariat ASEAN. Dr 

Fadillah Putra dari Kemendesa membahas 

tentang implementasi UU Desa dan perannya 

dalam pembangunan pedesaan. Lebih detail 

dibahas juga tentang alokasi dan 

penggunaan dana desa serta pengembangan 

potensi ekonomi pedesaan melalui BUMDes. 

Di tingkat region Asia Tenggara, Miguel 

Musngi, Staf Senior Pengembangan 

Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan 

ASEAN menyampaikan bahwa kebijakan 

regional tentang pengembangan ekonomi 

sangat berkaitan dengan kerangka rencana 

aksi untuk pengembangan pedesaan dan 

pengentasan kemiskinan yang akan menjadi 

agenda pembahasan pada pertemuan 

AMRDPE di Malaysia pada Oktober 2017.

Belajar dari Praktisi Kewirausahaan Sosial

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi belajar dari 

pengalaman para praktisi kewirausahaan 

sosial yang dilakukan dengan berkunjung ke 

Javara dan Dompet Dhuafa di Jakarta, Bina 

Swadaya di Cimanggis, dan Kelompok Mekar 

Tani Jaya di Lembang.

Kunjungan ke Javara ditemui langsung oleh 

sang CEO, Helianti Hilman. Hingga saat ini 

Javara telah bekerja dengan 50,000 petani 

dan 2,000 pengolah pangan, serta mampu 

memasarkan lebih dari 750 produk olahan 

pangan premium. Javara dikenal sebagai 

wirausaha sosial terdepan di Indonesia yang 

bekerja menghasilkan beraneka ragam 

produk pangan organik yang dihasilkan oleh 

komunitas pedesaan dengan menerapkan 

prinsip dan etika.

Selanjutnya peserta berkunjung ke Dompet 

Dhuafa, yaitu organisasi filantropi terbesar 

dalam penerimaan donasi masyarakat di 

Indonesia. Pada tahun 2015, Dompet Dhuafa 

mengumpulkan total sumbangan 240 milyar 

rupiah di 21 provinsi di Indonesia dan 5 

kantor perwakilan luar negeri. 200 staf dan 

10.000 relawan Dompet Dhuafa telah 

mampu melayani 13 juta penerima manfaat 

hingga 2015 di mana lebih dari 20 persen 

diantaranya telah mampu keluar dari 

kemiskinan. 

Pada 2016 Dompet Dhuafa memperoleh 

Ramon Magsaysay Award karena mampu 

merevitalisasi lanskap filantropi berbasis 

zakat di Indonesia, mengeluarkan potensi 

kepercayaan dalam Islam untuk memperbaiki 

kehidupan masyarakat miskin terlepas dari 

agama dan kepercayaan mereka.

Beranjak ke wilayah Cimanggis, peserta 

berbagi pengalaman dengan Dr. Bambang 

Ismawan dan Dr. Raffi Paramawati, pembina 

dan wakil ketua pengurus Bina Swadaya. 

Bina Swadaya merupakan organisasi 

pemberdayaan komunitas yang mampu 

mengelola sejumlah layanan untuk 

mewujudkan komunitas yang mandiri. 

Bina Swadaya merupakan salah satu LSM 

terbesar di Indonesia dengan lebih dari 700 

staf. Salah satu unit usaha Bina Swadaya 

adalah Toko Pertanian dan Majalah Trubus,  

majalah tersebut menjadi bacaan dan acuan 

bagi berbagai kalangan yang bergerak di 

bidang pertanian.

Setelah 4 jam Perjalanan, peserta berkunjung 

di lokasi terakhir yaitu Kelompok Mekar Tani 

Jaya (MTJ). Pak Doyo Iskandar dan para 

anggota menyambut hangat para peserta 

serta memfasilitasi kegiatan pertukaran 

pengalaman. MTJ merupakan kelompok tani 

yang bergerak dalam budidaya dan 

pemasaran kolektif sayuran bernilai tinggi. 

Didirikan pada tahun 1987 di Desa Cibodas – 

Lembang, MTJ telah mampu memfasilitasi 

pelatihan bagi petani lokal dan dari berbagai 

daerah di Indonesia terkait pengembangan 

usaha tani yang menguntungkan pada lahan 

sempit. Produk-produk pertanian MTJ, 

terutama sayuran premium, tanaman hias 

dan susu dapat ditemukan di pasar modern 

di Jakarta, Bandung dan Bali. MTJ juga 

melakukan ekspor ke beberapa negara, yaitu 

Taiwan, Jepang, Belanda dan Singapura. 

Produk-produk tersebut telah tersertifikasi 

dalam standar Praktik Pertanian yang Baik 

(GAP) dan dalam proses pemanenan serta 

penanganan pascapanen telah menerapkan 

Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis 

(HACCP).#
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SOSOK

Kartini, sekilas mengingatkan kita pada tokoh 

perempuan Indonesia dari jepara. Dengan 

nama yang sama memiliki semangat yang 

sama tetapi berbeda daerah. Kartini yang ini 

seorang nenek berusia 69 tahun yang berasal 

dari Desa Warga Asih, Kec. Kadupandak, Kab. 

Cianjur. Mengenal beroganisasi pada tahun 

2015, yaitu saat pembentukan SPPB 

(Sauyunan Perempuan Petani Binangkit) 

pada tanggal 13 November 2015 dan 

ditunjuk sebagai seksi pendidikan di SPPB. 

Dalam perjalanannya, kini Kartini telah 

menjadi Koordinator SPPB. 

SPPB adalah organisasi koordinasi tingkat 

Kecamatan Kadupandak yang beranggotakan 

tujuh paguyuban yang mewakili dari tujuh 

desa, yaitu Desa Bojong Kasih (Paguyuban 

Jaya Kasih), Desa Warga Asih (Paguyuban 

Cahaya Asih), Desa Neglasari (Paguyuban 

Karya Mukti), Desa Talaga Sari (Paguyuban 

Jembar Tani), Desa Gandasari (Paguyuban 

Tunas Jaya), Desa Sukasari (Paguyuban Ranca 

Bungur), dan Desa Warga Sari (Paguyuban 

Hegar Kahuripan).

Pemikiran Progresif

Sebagai seseorang yang sudah masuk lanjut 

usia, Kartini mempunyai pemikiran yang 

berbeda. Ketika berdiskusi dengannya, beliau 

paham bagaimana pentingnya pendidikan 

bagi perempuan pedesaan terutama petani, 

yaitu salah satu cara menggerakkan dan 

menyadarkan agar lebih peduli untuk bangkit 

dari kesulitan-kesulitan hidup di desa. Hal itu 

selaras dengan para anggota di paguyuban 

(organisasi tingkat desa) yaitu petani kecil 

yang perlu diperhatikan dan secara khusus 

untuk perempuan. “Tujuannya yaitu agar ibu-

ibu tidak bekerja keluar kota/negeri, jadi 

dididik agar berkumpul ada gunanya serta 

memberikan manfaat untuk semua. Dalam 

hal ini yang sudah berjalan dan terasa 

manfaatnya yaitu simpan pinjam dan 

pengolahan pangan” tegas nenek Kartini, 69 

tahun. 

Kesadaran pemikirannya terus diasah 

dengan mengikuti berbagai pendidikan, salah 

satunya dalam menemu kenali permasalahan 

dan potensi yang ada di desa. Nenek Kartini 

bersama organisasinya telah melakukan NLK 

(Naluntik Lembur Kuring) yang artinya 

meneliti desa saya sendiri. Dengan konsep 

yang sama dengan PRA yaitu masyarakat 

desa meneliti potensi desanya, menurutnya 

NLK bermanfaat untuk mengubah cara 

berpikir masyarakat desa dan memajukan 

kehidupan masyarakat desa. Dengan hasil 

NLK, SPPB melakukan advokasi dirinya 

sendiri ke pihak Kepala Desa dan Kecamatan 

dengan mempresentasikan hasil NLK dari 

tujuh desa. 

Semangatnya mampu memberikan 

perubahan-perubahan kecil di Kecamatan 

Kadupandak dan di desanya pada 

khususnya. Nenek Kartini, sosok yang 

memaknai kedaualatan pangan dengan 

menjadi keluarga sehat baik dari segi asupan 

makanan yang sehat, tidak tergantung impor, 

biaya usaha tani irit, kebutuhan keluarga 

dapat dipenuhi secara mandiri, petani punya 

ilmu (kearifan lokal) yang dapat diwariskan 

turun-temurun. Pemahaman-

pemahamannya selalu dibagikan pada 

perempuan-perempuan di sauyunan, Ia pun 

tak kalah dalam segi administrasi, secara 

tertulis langkah perjalanannya dalam 

berorganisasi tercatat rapih dan menjadi 

saksi bisu dalam pergerakkannya di usia 

lanjut. Mayoritas orang bertemu dengannya 

akan bertanya, apa kuncinya dalam 

menjalankan organisasi? Pada prinsipnya Ia 

selalu mengatakan suata hal bahwa kerja 

nyata adalah kunci dalam menjalankan 

organisasinya. 

Kartini Terus Berkarya
di Usia Senja
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SOSOK

Kartini, sekilas mengingatkan kita pada tokoh 

perempuan Indonesia dari jepara. Dengan 

nama yang sama memiliki semangat yang 

sama tetapi berbeda daerah. Kartini yang ini 

seorang nenek berusia 69 tahun yang berasal 

dari Desa Warga Asih, Kec. Kadupandak, Kab. 

Cianjur. Mengenal beroganisasi pada tahun 

2015, yaitu saat pembentukan SPPB 

(Sauyunan Perempuan Petani Binangkit) 

pada tanggal 13 November 2015 dan 

ditunjuk sebagai seksi pendidikan di SPPB. 

Dalam perjalanannya, kini Kartini telah 

menjadi Koordinator SPPB. 

SPPB adalah organisasi koordinasi tingkat 

Kecamatan Kadupandak yang beranggotakan 

tujuh paguyuban yang mewakili dari tujuh 

desa, yaitu Desa Bojong Kasih (Paguyuban 

Jaya Kasih), Desa Warga Asih (Paguyuban 

Cahaya Asih), Desa Neglasari (Paguyuban 

Karya Mukti), Desa Talaga Sari (Paguyuban 

Jembar Tani), Desa Gandasari (Paguyuban 

Tunas Jaya), Desa Sukasari (Paguyuban Ranca 

Bungur), dan Desa Warga Sari (Paguyuban 

Hegar Kahuripan).

Pemikiran Progresif

Sebagai seseorang yang sudah masuk lanjut 

usia, Kartini mempunyai pemikiran yang 

berbeda. Ketika berdiskusi dengannya, beliau 

paham bagaimana pentingnya pendidikan 

bagi perempuan pedesaan terutama petani, 

yaitu salah satu cara menggerakkan dan 

menyadarkan agar lebih peduli untuk bangkit 

dari kesulitan-kesulitan hidup di desa. Hal itu 

selaras dengan para anggota di paguyuban 

(organisasi tingkat desa) yaitu petani kecil 

yang perlu diperhatikan dan secara khusus 

untuk perempuan. “Tujuannya yaitu agar ibu-

ibu tidak bekerja keluar kota/negeri, jadi 

dididik agar berkumpul ada gunanya serta 

memberikan manfaat untuk semua. Dalam 

hal ini yang sudah berjalan dan terasa 

manfaatnya yaitu simpan pinjam dan 

pengolahan pangan” tegas nenek Kartini, 69 

tahun. 

Kesadaran pemikirannya terus diasah 

dengan mengikuti berbagai pendidikan, salah 

satunya dalam menemu kenali permasalahan 

dan potensi yang ada di desa. Nenek Kartini 

bersama organisasinya telah melakukan NLK 

(Naluntik Lembur Kuring) yang artinya 

meneliti desa saya sendiri. Dengan konsep 

yang sama dengan PRA yaitu masyarakat 

desa meneliti potensi desanya, menurutnya 

NLK bermanfaat untuk mengubah cara 

berpikir masyarakat desa dan memajukan 

kehidupan masyarakat desa. Dengan hasil 

NLK, SPPB melakukan advokasi dirinya 

sendiri ke pihak Kepala Desa dan Kecamatan 

dengan mempresentasikan hasil NLK dari 

tujuh desa. 

Semangatnya mampu memberikan 

perubahan-perubahan kecil di Kecamatan 

Kadupandak dan di desanya pada 

khususnya. Nenek Kartini, sosok yang 

memaknai kedaualatan pangan dengan 

menjadi keluarga sehat baik dari segi asupan 

makanan yang sehat, tidak tergantung impor, 

biaya usaha tani irit, kebutuhan keluarga 

dapat dipenuhi secara mandiri, petani punya 

ilmu (kearifan lokal) yang dapat diwariskan 

turun-temurun. Pemahaman-

pemahamannya selalu dibagikan pada 

perempuan-perempuan di sauyunan, Ia pun 

tak kalah dalam segi administrasi, secara 

tertulis langkah perjalanannya dalam 

berorganisasi tercatat rapih dan menjadi 

saksi bisu dalam pergerakkannya di usia 

lanjut. Mayoritas orang bertemu dengannya 

akan bertanya, apa kuncinya dalam 

menjalankan organisasi? Pada prinsipnya Ia 

selalu mengatakan suata hal bahwa kerja 

nyata adalah kunci dalam menjalankan 

organisasinya. 

Kartini Terus Berkarya
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Bagi sebagian orang masih sangat asing 

ketika mendengar istilah wong kalang atau 

budaya kalang atau peradaban Kalang. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Soelardjo Pontjosoetirto (1971) 

menggambarkan tentang keberadaan orang 

Kalang yang tersebar di sepanjang sisi utara 

dan selatan Pulau jawa.  Berawal dari 

minimnya data dan sedemikian banyaknya 

sebaran situs Kalang yang notabene ada 

semacam pembiaran oleh pemangku 

kebijakan dan makin maraknya penjarahan 

situs Kalang ini menjadi titik awal 

pembicaraan yang mengerucut pada Festival 

Budaya Kalang yang akan dilaksanakan pada 

tanggal 9-10 September 2017 di KPH Jatirogo 

Tuban.

Situs makam Kalang umumnya tersebar  di 

sekitar perbatasan Jawa Timur dan Jawa 

Tengah, seperti  di Cepu dan beberapa 

wilayah di Blora, di Tuban. Sedangkan di 

Bojonegoro  situs Kalang yang terbesar ada 

di desa Kawengan Kec. Kedewan (berbatasan 

dengan Cepu-Blora dan Singgahan-Tuban) 

berjumlah 109 makam di area seluas 35 Ha, 

di Kec. Malo (tidak jauh dari Kawengan) 

berjumlah 17 makam di area 12 Ha, dan ada 

di kecamatan lain tetapi hanya berjumlah 1 

atau 2 makam saja. Semua berada di 

kawasan hutan jati di bawah penguasaan 

Perhutani. Sayang kondisi situsnya semakin 

lama semakin rusak parah, padahal situs 

yang ada di desa Kawengan konon sudah 

diperdakan sebagai situs cagar budaya oleh 

pemprovJatim seperti  diceritakan Siswo Nur 

Wahyudi salah seorang Budayawan dan 

pemerhati Kalang dari Bojonegoro.

Kegiatan ini sekaligus menjaring dan 

mengumpulkan mereka-mereka yang 

memiliki kepedulian  akan masyarakat Kalang 

yang kini tidak diketahui ujung pangkalnya. 

Serta melecut kembali semangat kalang 

dengan menghadirkan secara sukarela 

pemerhati dan seniman dari dalam dan luar 

negeri diantaranya ada Arrington de Dionyso 

dari Amerika Serikat,  Gilles Saisi Perancis,  

Saung Swara Salatiga,  Sekrtaji Jogja,  Ganesa 

Bakti Pertiwi Karangkates, Log Sanskrit Jogja,   

Selendang Wangi Universitas Negeri Jember,  

Agus Riyanto Batu,  Komunitas Walikukun  

Tulungagung dan masih banyak lagi.

Panggung terbuka dan bebas untuk yang 

ingin berpartisipasi pada tanggal 9 

September 2017 bersamaan dengan  acara 

melukis bersama dan mural mulai jam 15.00 

WIB.

J. F. X. Hoerry salah seorang sastrawan jawa 

dari Bojonegoro pernah menulis sebuah 

buku napak tilas Wong Kalang Bojonegoro 

dan Drs. Dwi Cahyono akan hadir sebagai 

salah satu nara sumber dalam Jagongan 

Budaya Kalang pada tanggal 10 September 

sebelum Jelajah Situs Kalang. Sedangkan 

untuk artefak kalang akan dibawa dari Blora 

oleh Lukman Wijaya salah seorang peneliti 

Kalang dari Blora. Komunitasnya telah 

mengamankan banyak artefak kalang 

disimpan rapi dalam museum pribadi 

komunitas tersebut.

Kegiatan ini dilakukan oleh para pemerhati 

Kalang dari Tuban Rembang Blora dan 

disengkuyung penuh oleh Sanggar Gaung 

Prana Jati Sekaran Kecamatan Jatirogo Tuban 

bekerjasama dengan KPH jatirogo. Mari 

himpun energi dalam semangat kalang!

Festival Budaya 
Kalang

BUDAYA

Membaca buku setebal 220 halaman adalah 

tantangan, akibat kebiasaan membaca yang 

beralih pada genggaman 4,5 inch. Namun 

warnanya yang usang dan baunya yang 

sudah sangat melekat membuat saya 

tertegun sejenak untuk memahami isi buku 

yang berjudul “Yang Mengakar Yang 

Menjalar” karya Hadi, Sholichul, Achmad 

Yakub, dkk.

Buku yang menjadi tanda perjalanan 

perjuangan para penulis ini sangatlah 

informatif sekaligus provokatif, satu sisi 

membuka jendela pengetahuan tentang 

daerah yang mungkin namanya saja belum 

pernah terdengar dan satu sisi lain 

mengisahkan perjalanan perjuangan. Kata 

demi kata hingga halaman per halaman 

membuat saya sedikit menghela nafas, 

bahwa perjalanan perjuangan memang 

seharusnya dituliskan. Selaras dengan 

penyampaian Em. Ali mengutip Pramoedya 

Ananta Toer bahwa “Orang boleh pandai 

setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia 

akan hilang dari dalam masyarakat dan dari 

sejarah. Menulis adalah bekerja untuk 

keabadian”.

Buku ini memfokuskan pada kisah-kisah 

pengorganisasian, kisah-kisah perjuangan 

yang tidak akan ditemukan di etalase-etalase 

swalayan yang rapi membungkus persoalan 

rakyat. Sebuah buku yang mencoba 

mendokumentasikan pengalaman para 

penulis yang melakukan pengorganisasian 

dan advokasi langsung di berbagai daerah 

pelosok Indonesia dari mulai Papua, Maluku, 

Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Setiap penulis menuliskan kisahnya yang 

menggambarkan persoalan daerah dan 

perjalanan perjuangan, salah satunya penulis 

Achmad Yakub yang berkelana ke sudut 

Sumatera Ogan Komering Ilir berisi rumah-

rumah rakit, hamparan lebak lebuk dan 

secara detail menggambarkan kondisi 

masyarakat di Pedamaran dan Tanjung Sari. 

Wilayah Pedamaran yang masyarakatnya 

tani-nelayan telah berubah karena lahirnya 

UU No 5 Tahun 1979 yang mengakibatkan 

hilangnya peran marga sebagai infrastruktur 

pemerintah wilayah pedesaan Sumatera 

Selatan serta dengan adanya lelang lebak 

lebung terjadi perubahan kepemilikan yang 

berkuasa penuh atas sasaran kerja atau yang 

lebih familiar di daerah itu disebut pengemin.

Perjalanan pengorganisian dan advokasi 

dituangkan dengan sangat terperinci, hingga 

jika ada hitungan matematispun dituangkan 

agar sama rata memahami duduk persoalan 

dan memahami alur perjuangan para 

penulis. Bentuk-bentuk perlawanan aksi 

demonstrasi, pendudukan, aksi protes, 

pengiriman delegasi, dan lainnya hingga 

sekelumit pilu dalam melakukannya di 

lapanganpun dapat kita ikuti alurnya dengan 

teman secangkir kopi.

Sehemat saya, buku ini patut untuk dibaca 

bagi kawan-kawan pergerakan dan sebagai 

bentuk inspiratif bagi kaum muda untuk 

bergerak mengorganisir masyarakat serta 

menuliskan perjuangan baik 

pengorganisasian ataupun advokasinya 

dalam bagian dari politik, sejarah, dan 

perlawanan dalam hegemoni yang semakin 

merajalela.#

PUSTAKA

Yang Mengakar 
Yang Menjalar
Oleh Gina Nurohmah

Judul Buku 

Yang Mengakar Yang 

Menjalar (Kisah-kisah 

Pengorganisasian Aktivis 

Sekolah Involvement)

Penulis 

Sholichul Hadi, Achmad 

Yakub, dkk.
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KIAT PRAKTIS

Penulis adalah Direktur INAGRI dan 

redaktur ahli di alamtani.com

Oleh: Syahroni

Baru-baru ini industri herbal memanfaatkan 

daun sirsak untuk keperluan pengobatan, 

meskipun secara tradisional telah digunakan 

masyarakat sejak lama. Daun sirsak 

berbentuk bulat telur memanjang dengan 

ujung yang lancip. Permukaan daun bagian 

atas sedikit mengkilap sedangkan bagian 

bawahnya lebih gelap. Warna daun sirsak 

hijau muda hingga hijau pekat. Semakin tua 

daun, semakin pekat warnanya.

Daun sirsak yang layak panen bentuknya 

mulus, tidak rusak secara fisik. Selain itu juga 

bebas serangan hama, seperti daun keriting 

atau bercak-bercak penyakit. Pilih daun yang 

telah berwarna hijau pekat untuk dipanen, 

tapi hindari daun yang terlalu tua.

Apabila daun terlalu tua dikhawatirkan 

kandungan zat aktif yang diharapkan telah 

menurun, begitupun dengan daun yang 

terlalu muda. Para praktisi pengobatan dan 

industri herbal biasanya memilih daun sirsak 

pada lembar ke 4-6 dari pucuk. Daun yang 

ada pada posisi tersebut dianggap memiliki 

kandungan zat aktif yang paling baik.

Cara memetik daun sebaiknya dilakukan 

dengan tangan. Daun dipetik dari 

pangkalnya, pemetikan jangan sampai 

melukai batang. Kemudian daun yang ada 

pada baris ke-6 hingga pangkal batang 

sebaiknya dipapas juga. Pemapasan ini 

berguna untuk merangsang pertumbuhan 

buah.

Memilih Daun Sirsak yang Cocok 
Untuk Bahan Baku Herbal
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Buletin ini terbit atas dukungan 

MISEREOR Jerman. 

Atas nama keluarga Bina Desa kami mengucapkan Hari Tani Nasional 

yang diperingati setiap tanggal 24 September, bertepatan dengan 

lahirnya UUPA Tahun 1960. 

Edisi 132 buletin Bina Desa mempunyai fokus utama pada kreatifitas di 

desa, yaitu suatu istilah baru Nalungtik Lembur Kuring (NLK), yang jika 

diartikan meneliti desa saya sendiri. NLK adalah suatu metode yang 

digunakan oleh ibu-ibu yang tergabung di SPPB yang telah berproses 

dalam SEPEDA, sebagai wadah pendidikan untuk memperkuat 

Komunitas Swabina Pedesaan (KSP).

Pada edisi 131, buletin Bina Desa telah fokus pada SEPEDA dan edisi 

132 menjadi bagian yang melaksanakan kayuhan SEPEDA, salah 

satunya komunitas SPPB. Sauyunan Perempuan Petani Binangkit terdiri 

dari perempuan-perempuan petani di Cianjur yang telah berproses 

selama dua tahun serta diberikan kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan dan akses lainnya. SPPB pun telah berpratik 

pertanian alami dan mempratikkan koperasi dengan diawali simpan 

pinjam yang menjadi dasar kebermanfaatan secara bersama untuk 

anggota SPPB. 

Perempuan yang dengan semangatnya mengayuh SEPEDA merupakan 

suatu inspiratif tersendiri, bagaimana perjalanan prosesnya dari yang 

mulanya tidak berani memperkenalkan dirinya sendiri di depan umum 

hingga akhirnya mampu berproses melakukan advokasi hingga tingkat 

kecamatan.  Salah seorang punggawa SPPB adalah nenek Kartini yang 

berusia 69 tahun. Usia boleh dikatakan tua, tapi semangatnya jauh 

menggelora dari kaum muda sekarang. Secara khusus, profilenya dapat 

kita lihat di rubrik sosok. 

Semoga menginspirasi dan menumbuhkan gerak kolektif, selamat 

membaca!
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Dwi Astuti

Direktur Bina Desa
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