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 BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang 
pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah 
mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di 
Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan 
menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya 
menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap 
bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan 
pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan 
Timur Indonesia. 
 BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target 
utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah 
kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk 
berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat 
mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam 
bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: 
www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang 
dapat mengakses internet. 
 BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur 
Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela 
para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin 
berbagi pengetahuan dengan khalayak luas. 

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews 

 BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, 
pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil 
penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari 
berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa 
Tenggara, dan Papua). 
 Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia 
maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer.  Foto-foto penunjang artikel 
sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap 
setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. 
Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk 
setiap artikel yang dimuat. 

 BaKTINews accepts articles about development programs, lessons 
learnt from an activity, development smart practices, research results that 
can be applied, and applied technology from different stakeholders and 
regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and 
Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or 
English, and written in a popular style. 

 Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The 
editors of  BaKTINews will edit every article for reasons of  space and style. 
BaKTINews does not provide  payment  to  writers  for  articles. 

MENJADI  PELANGGAN  BaKTINews 
Subscribing to BaKTINews 

Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda 
(organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap 
yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.
       
 Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil  BaKTINews di 
Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. 

 To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details 
(including organization. position, HP number and email address) with full 
postal address to baktinews@bakti.or.id. 
 For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up 
your copy from the display corner from Monday to Friday. 

 BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development  
issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart 
practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices 
become known to  a wider audience and inspire development stakeholders in 
other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is 
published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate 
readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of 
development in eastern Indonesia.
 BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development 
stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is 
provided free of charge so the development community can access relevant 
development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic 
version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically 
to subscribers with internet access. 
 BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange 
(BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders 
from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information 
with a wider audience. 
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Matahari menyengat siang itu, 
letaknya tergelincir sedikit dari 
ubun-ubun. Jam satu siang di 

kota Sorong, Papua Barat. Saya sedang 
berada di atas sebuah mobil bersama 
beberapa teman lain. Pemilik mobil yang 
mengantar kami bernama H. Mahmud, pria 
Bugis yang sudah puluhan tahun hidup di 
Sorong. Bukan cuma di Sorong, dari 
ceritanya dia bahkan sudah berkeliling ke 
banyak tempat di Papua. Sudah merasa 
sebagai orang Papua.

benar hanya sebagai hiburan, jadi sebenarnya tidak 
ada maksud jelek dari kebiasaan minum minuman 
keras. Tapi di Papua tidak, mereka tidak punya 
budaya seperti itu.” Kata Andika Wirawan, seorang 
pekerja LSM yang juga kerap mengunjungi Papua.
 Me nu r ut  I wa n -  pa n g g i l a n  a k ra b n nya - 
minuman keras membuat orang Papua menjadi 
lebih agresif. Pria yang pernah membuat penelitian 
kecil-kecilan di tahun 2005 tentang efek minuman 
keras di Papua ini yakin kalau orang Papua secara 
fisik memang dianugerahi kelebihan. Fisik yang 
besar dan kuat menyimpan energi dan agresivitas 
yang besar pula, dan ketika mereka kehilangan 
kesadaran karena minuman keras, agresivitas itu 
jadi tersalurkan ke jalan yang salah.
 Beragam penelitian menyebutkan bahwa 
dampak kebiasaan minum-minuman keras di 
Papua menyebabkan tingginya tingkat kejahatan 
yang berujung pada kematian. Ketika kehilangan 
kesadaran, pelakunya jadi lebih agresif dan 
mudah tersinggung sehingga rentan berakhir 
pada saling pukul yang bisa berujung kematian. 
G u b e r nu r  Pa p u a ,  L u ka s  E n e m b e b a h ka n 
mensinyalir 25% orang asli Papua mati karena 
minuman keras.
 Selain itu minuman keras juga dituding jadi 
salah satu penyebab tingginya tingkat paparan 
H I V A I DS d i  t a n a h Pa p u a .  Ke t i ka  su d a h 
dipengaruhi minuman keras, para pelakunya akan 
melakukan hubungan seksual yang kadang tidak 
sehat bahkan beresiko tinggi. Pikiran yang tidak 
terkontrol akibat di bawah pengaruh minuman 
keras membuat pelaku jadi tidak bisa berpikir 
jernih dan semata mengikuti nafsu saja.
 Dari data PBS 2011, 22,5% pria Papua dan Papua 
Barat  berusia  20-24 tahun mengonsumsi 
minuman beralkohol dalam 1 bulan terakhir dan 
1,1% untuk wanita di usia yang sama. Sementara 
itu 7,6% pria dan 1,3% wanita usia 15-19 tahun 
pernah mengonsumsi setidaknya sekali dalam         
1  b u l a n  t e r a k h i r.  S e c a r a  u m u m  t i n g k a t 
penyalahgunaan alkohol di Papua lebih besar dari 
penyalahgunaan alkohol yang terjadi daerah 
perkotaan lain seperti Jakarta dengan jumlah 
25,9% berbanding 8,8%.

 “Lihat, dia masih mabuk tuh.” Katanya sambil 
menunjuk sesosok tubuh di emperan toko. 
 Pria itu tidur tertelungkup dengan satu kaki 
terlipat, dari ciri-cirinya dia adalah pria Melanesia, 
bangsa asli yang menghuni pulau Papua. Untuk 
ukuran manusia normal yang masih sadar, rasanya 
tidak mungkin dia bisa nyaman tertidur di 
emperan toko di siang hari yang panas seperti itu. 
Jelas sekali dia sedang kehilangan kesadaran.
 Papua dan orang mabuk. Dua kata yang buat 
s e b a g i a n  b e s a r  o ra n g  I n d o n e s i a  s a n ga t 
berhubungan. Cerita kalau orang Papua yang 
senang mabuk-mabukan sudah sangat sering saya 
dengar, saya yakin Anda pun pasti sering 
mendengarnya. Bukan sekali dua kali juga saya 
melihat langsung pemandangan orang Papua yang 
mabuk di tepi jalan. Dari yang terkapar seperti di 
Sorong itu sampai yang berteriak memaki saya 
seperti yang saya temui di Manokwari.

Minuman Keras, Pengaruh Dari Luar
 “Orang Papua sebenarnya tidak punya budaya 
minum alkohol.” Kata H. Mahmud ketika kami 
mengobrol tentang kebiasaan itu. Menurutnya, 
budaya minum minuman beralkohol datang dari 
orang-orang luar Papua. Bangsa kulit putih dari 
daratan Eropa serta orang-orang dari kepulauan 
Maluku yang pertama memperkenalkan orang 
Papua pada beragam jenis minuman beralkohol.
 Bukti ini bisa dilihat dari tidak adanya 
minuman khas orang Papua, utamanya mereka 
yang berada di pegunungan. Berbeda dengan 
beberapa bangsa lain di Nusantara yang memang 
punya minuman keras lokal. Tuak di beberapa 
daerah di Jawa, ballo di Makassar, cap tikus di 
Manado atau sopi di Maluku dan Nusa Tenggara.  
Papua tidak punya. Memang beberapa suku yang 
tinggal di pesisir punya minuman keras bernama 
sagero yang berasal dari fermentasi aren atau 
kelapa,  tapi  kemampuan mereka meracik 
minuman keras itu juga disinyalir didapat dari 
persentuhan dengan para pendatang.
 “Di beberapa daerah, minuman keras itu 
biasanya dipakai untuk merayakan sesuatu seperti 
pesta panen atau upacara adat. Kadang juga benar-
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dalam sejarah budaya Papua kalo miras itu bagian 
dari budaya Papua.” Katanya ketika saya mintai 
pendapatnya tentang Perda Miras tersebut.
 Jeni kemudian melanjutkan, “Walau Perda ini 
masih punya jalan panjang buat pengaplikasiannya 
di masyarakat, sa optimis ini bisa jalan bae-bae 
deng bantuan semua pihak.”
 Perda Miras sebelumnya sudah pernah 
diaplikasikan di Manokwari, Papua Barat. Perda 
Nomor 05 Tahun 2006 membatasi peredaran dan 
konsumsi minuman beralkohol di Manokwari. 
Hampir 10 tahun berlalu, tapi perda itu dianggap 
belum maksimal. Masih ada kekurangan yang 
masih memungkinkan warga untuk tetap 
menikmati minuman keras berlebihan. Bahkan 
di satu sisi perda itu mendatangkan keuntungan 
buat para pengedar minuman keras. Mereka 
m e n a i k k a n h a rga l e b i h t i n g g i  d a r i  ya n g 
seharusnya karena minuman keras diedarkan 
secara ilegal dan sembunyi-sembunyi.
  “Awalnya perda itu efektif. Bayangkan, orang 
yang mulutnya bau alkohol saja bisa ditangkap.” 
Kata Joshua Wanda atau yang akrab disapa kak 
Roy, aktivis pemuda dari Manokwari. “Tapi lama 
k e l a m a a n  m u l a i  l o n g g a r  l a g i .  L a r a n g a n 
peredaran miras bahkan dimanfaatkan para 
pedagang untuk menjual miras dengan harga 
tinggi.” Lanjut kak Roy, pria campuran Serui dan 
Jawa itu.

 Dibandingkan beberapa daerah lain di 
Indonesia, tingkat prevelansi orang Papua pada 
minuman keras memang cukup tinggi, tapi 
sebenarnya masih di bawah Sulawesi Utara, 
Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan bahkan 
Maluku (data Riskesdas, 2007). Bedanya, sifat 
agresif orang Papua ketika mabuk menjadi masalah 
tersendiri.

Perda Miras di Persimpangan Jalan
 Pada 30 Maret tahun ini, Gubernur Papua   
Lukas Enembe bersama jajaran Forkopimda, 
Bupati/Walikota beserta Muspida 29 Kabupaten/ 
Kota melakukan penandatanganan Pakta 
Integritas Pelarangan Minuman Beralkohol di 
Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Penanda-
t a n ga n a n  P a k t a  I nt e g r i t a s  i t u  s e k a l i g u s 
memberlakukan Perda Miras Nomor 15 Tahun 
2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, 
dan Penjualan Minuman Keras.
 Langkah ini disambut baik oleh warga Papua, 
salah satunya adalah Jeni Beatrix Karay warga 
Abepura yang saat ini sedang melanjutkan studi di 
Salatiga, Jawa Tengah.
 “Kalo sa sih menerima baik Perda Miras, itu 
satu langkah baik dari  pemerintah untuk 
membantu menertibkan aliran miras di Papua. 
Karena kalo opini banyak orang bilang miras itu 
bagian dari budaya Papua, sa tra terima. Tidak ada 

jadi penikmat minuman keras itu.
 Meski berat, Jeni Beatrix Karay tetap merasa 
optimis. “Kalo semua serius, su punya niat, su mau 
jalankan peran masing-masing, tra ada yang 
mustahil untuk bikin Papua jadi lebih baik tanpa 
miras. Kalo ada kelemahan di beberapa titik, 
diperbaiki. Kalo su baik, ya makin dikukuhkan.” 
Katanya.
 Papua dan miras sudah sangat lekat dalam 
benak sebagian besar orang Indonesia. Tapi yang 
mungkin luput dari perhatian kita adalah usaha 
sebagian dari mereka untuk lepas dari jerat 
minuman keras itu. Pemerintah Provinsi Papua 
sudah melegitimasi niat baik itu, tinggal kemauan 
semua pihak untuk ikut mengawalnya. 
 “Orang sini ada bilang; kalau banyak duit tidur 
di parit. Kerja keras untuk miras.” Kata Keong, 
s a p a a n  a k ra b  s e o ra n g  p e m u d a  l a i n  d a r i 
Manokwari.
 Sebuah pemeo yang membuat miris. Semoga 
saja bertahun-tahun dari sekarang pemeo itu 
hanya akan jadi lelucon saja, tidak lagi jadi sesuatu 
yang dianggap lazim. Seperti kata Jeni, tidak ada 
yang tra mungkin kalau semua pihak su mau punya 
niat yang sama.

 K a l a u  m e n u r u t  A n d i k a  W i r a w a n , 
meminimalisir penyalahgunaan minuman keras di 
Papua memang bukan hal yang mudah. Kebiasaan 
minum minuman keras di Papua dilatarbelakangi 
banyak faktor, dari sosial sampai ekonomi. Sekadar 
membatasi aliran distribusi minuman keras ke 
Papua tentu sulit, kata Andika. Mengingat kondisi 
geografis Papua yang berat yang tentu saja 
menyisakan banyak celah bagi penyelundup 
minuman keras.
 “Orang asli Papua kadang masih merasa 
inferior ketika membandingkan diri mereka 
dengan para pendatang dan untuk mengangkat 
kepercayaan diri mereka, minuman keras jadi 
pelariannya. Sayangnya, hasil yang didapat justru 
agresi negatif.” Katanya.
 “Pemerintah daerah harus berpikir jauh untuk 
memberi ruang kreatif bagi generasi muda Papua. 
Energi dan agresi yang besar itu harus disalurkan di 
jalur yang tepat, agar mereka tidak tenggelam di 
minuman keras. Olahraga salah satunya.” Sambung 
Andika Wirawan lagi. Menurutnya dengan kelebihan 
fisik dan agresivitas itu, orang Papua punya potensi 
besar untuk berjaya di bidang olahraga.
 Mengesahkan Perda Miras dan kemudian 
hanya fokus di peredaran, produksi dan konsumsi 
miras saja tentu tidak cukup. Tantangan besar buat 
pemerintah Papua dan Papua Barat untuk 
mengatasi masalah di hulu, utamanya mereka yang 

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah blogger yang mengaku jatuh cinta pada Papua. 
Tulisan-tulisannya dapat disimak di daenggassing.com 

22,5% pria Papua dan Papua Barat berusia 20-24 tahun 
mengonsumsi minuman beralkohol dalam 1 bulan terakhir 
dan 1,1% untuk wanita di usia yang sama . Sementara itu 
7,6% pria dan 1,3% wanita usia 15-19 tahun pernah 
mengonsumsi setidaknya sekali dalam 1 bulan terakhir
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Di Lewa, 
Limbah 

Jadi 
Berkah

umah itu terlihat berbeda dari rumah-Rrumah lain yang ada di Kelurahan Lewa 
Paku, Kecamatan Lewa, Sumba Timur, 

Nusa Tenggara Timur. Pembedanya adalah atap. 
Kalau rumah lain beratap seng, maka rumah yang 
menjorok agak jauh dari tepi jalan kampung itu 
beratap genteng. Rumah itu milik pasangan 
Marthina Taraamah dan Suranto. Marthina atau 
yang lebih akrab disapa Mama Marthina adalah 

membuat pasangan yang bertemu ketika sama-
sama menempuh pendidikan pertanian di Solo itu 
menjadi orang yang berbeda. Mereka mengaku 
sudah lama tertarik pada pertanian organik. 
 Sejak masih menjadi pengajar di SMK 4 Lewa, 
Mama Marthina sudah sangat gandrung pada 
pertanian organik. Bersama suaminya mereka 
terus mencari pengetahuan tentang pertanian 
organik dari berbagai sumber. Bukan hanya 
membacanya, tapi juga mempraktikkannya. Salah 
satunya di lahan yang sekarang mereka tinggali.
 Pasangan ini pindah dari asrama ke lahan yang 
sekarang sejak 2011. Begitu pindah mereka 
langsung berusaha menanami lahan itu dengan 
padi. Lahan yang mereka tempati sebenarnya 
bukan lahan produktif, mereka menyebutnya 
lahan marginal. Di awal pengolahan, lahan seluas 
12 are itu hanya menghasilkan 17 kg beras. Jumlah 
yang sangat sedikit dibanding tenaga yang 
dikeluarkan.
 “Dari awal kami sudah dianggap orang gila. 
Mana mungkin tanah ini bisa menghasilkan? kata 
orang,” ujar Mama Marthina.
 Tapi mereka tidak berputus asa. Dengan pupuk 
organik buatan sendiri perlahan-lahan tanah yang 
mereka tanami makin subur. Empat tahun berlalu 
dan panen terakhir di tahun 2015 hasilnya terlihat 
j e l a s .  L a h a n  s e l u a s  1 2  a re  i t u  a k h i r ny a 
menghasilkan 13 karung beras atau setara dengan 
1.300 kg. Jumlah yang tentu saja jauh dibanding 
jumlah yang mereka dapat di panen awal dulu.
 “Bercocok tanam secara organik memang 
butuh kesabaran. Hasilnya tidak instan seperti 
kalau pakai pupuk kimia,” kata Mama Marthina. 
Dia menjelaskan kalau pupuk organik buat tanah 
dan tanaman memang tidak langsung memberi 
efek. Berbeda dengan pupuk non organik atau 
kimia yang dalam waktu singkat membuat 
tanaman terlihat subur. “Tanaman memang subur, 
tapi tanah justru kehilangan kesuburannya,” lanjut 
Mama Marthina.
 Ketertarikan pada pertanian organik itu pula 
yang membuat Mama Marthina dan suaminya 
begitu antusias ketika diperkenalkan pada 
program Bio Gas Rumah Tangga (BIRU) yang 
dijalankan oleh HIVOS bekerjasama dengan 
Yayasan Sumba Sejahtera di tahun 2014.
 Perkenalan itu bermula ketika Mama Marthina 
mengantar anak didiknya untuk praktik belajar di 
Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) 
Kecamatan Lewa. Di sana beliau bertemu dengan 
Petrus Pandangan, seorang wakil dari Yayasan 

perempuan asli Sumba, sedangkan suaminya 
Suranto asli Solo, Jawa Tengah. 
 Mengetahui asal daerah sang suami, saya 
langsung paham kenapa rumahnya beratapkan 
genteng. Genteng bukan atap yang umum bagi 
orang Indonesia timur, tapi bagi orang Jawa seperti 
sebuah budaya.
 “Genteng ini saya datangkan dari Jawa. Di 
Sumba susah mencari genteng,” kata pak Suranto 
ketika saya tanya perihal atapnya yang berbeda 
dengan rumah lain di sekitarnya.
 Tapi bukan hanya atap gentengnya saja yang 
menjadikan pasangan ini berbeda. Adalah 
kecintaan mereka pada pertanian organik yang 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA
GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT
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slurry dari bio gas mereka dipakai begitu saja untuk 
pupuk, tapi dasar pasangan ini tidak bisa diam, 
belakangan mereka mulai mencari inovasi 
pemanfaatan bio slurry.
 Bio slurry  yang dihasilkan oleh bio gas 
kemudian mereka olah lagi menjadi pupuk organik.  
Dengan berbekal pengetahuan dari bangku kuliah 
serta referensi dari bacaan, pasangan ini mengolah 
b i o  s l u r r y  m e n j a d i  p u p u k  c a i r.  M e r e k a 
mengistilahkannya dengan fermentasi ulang. Bio 
slurry sebagai bahan utama pupuk cair tersebut 
dimasukkan ke dalam drum lalu dicampur dengan 
air, daun gamal, air seni, air kelapa dan gula. 
Setelah didiamkan beberapa lama, pupuk cair siap 
untuk digunakan.
 Dari yang awalnya hanya digunakan sendiri, 
pupuk cair dari bio slurry itu ternyata bisa 
mendatangkan keuntungan komersil. Satu jerigen 
pupuk cair berukuran 5 liter oleh pasangan ini 
dijual seharga Rp.50.000,-. Pemasarannya bahkan 
sudah mencapai Sumba Tengah, semua hanya dari 
mulut ke mulut.
 “Saya dan bapak memang sudah komitmen 
untuk tidak menggunakan obat-obatan kimia. 

Sumba Sejahtera (YSS). Tawaran menjadi salah 
satu pengguna bio gas tidak disia-siakan. Mama 
Marthina dan suaminya langsung mendaftarkan 
diri dan tak lama kemudian sudah bisa menikmati 
bio gas di rumahnya.
 “Sebelumnya kami sudah bertanya-tanya, kapan 
di Sumba ada bio gas juga? Soalnya kami sudah 
baca-baca tentang kegunaan bio gas,” katanya.
 Mama Marthina dan pak Suranto suaminya 
mengaku tidak mengalami kesulitan sama sekali 
ketika mulai menggunakan bio gas. Tidak ada 
pelatihan atau buku petunjuk yang mereka terima, 
berbeda dengan pengguna lain di sekitar rumah 
mereka. 
 “Mungkin karena kami sudah dianggap bisa,” 
Kata Mama Marthina.

Gas Hanya Bonus
 Berbeda dengan pengguna bio gas lainnya, 
pasangan Mama Marthina dan pak Suranto 
mengaku lebih tertarik pada pemanfaatan limbah 
bio gas atau yang disebut bio slurry untuk 
keperluan pupuk organik. Justru bio slurry itulah 
yang menjadi tujuan utama mereka. Awalnya bio 

Kami pakai pupuk dari bio slurry saja, karena di 
dalam pupuk bio slurry ada probiotiknya,” kata 
Mama Marthina. 
 Penyemprotan yang kontinyu ternyata 
menampakkan hasil. Tanaman padi mereka lebih 
tahan hama dan tentu saja lebih sehat. Hasil itu 
awalnya mereka promosikan kepada tetangga 
terdekat, termasuk ajakan untuk mengurangi 
penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk 
organik dari bio slurry. Satu per satu tetangganya 
mencoba, sampai akhirnya cerita keberhasilan 
penggunaan pupuk bio slurry itu menyebar dari 
mulut ke mulut.
 Sebelum menggunakan pupuk organik dari bio 
slurry, Mama Marthina sudah lebih dahulu 
menggunakan pupuk bokashi. Bokashi adalah 
sebuah metode pengomposan yang dapat 
menggunakan starter aerobik maupun anaerobik 
untuk mengkomposkan bahan organik, yang 
biasanya berupa campuran molasses, air, starter 
mikroorganisme, dan sekam padi. Mama Marthina 
bahkan pernah melatih para petani di tiga desa di 
tahun 2015. Desa tersebut adalah Tanarara, 
Kambahapang dan Lewa Paku.

    No.  April - Mei 2016   124   No.  April - Mei 2016 124 

    “Kami orang pertama di 
S u m b a  y a n g  m e n d a p a t 
rekomendasi pemanfaatan 
pupuk bokashi, dan kami sudah 
melakukan uji lab di Universitas 
Nusa Cendana (UNDANA) dan 
sudah dapat sertifikatnya,” 
terang Mama Marthina.
     Dari penjelasannya sudah 
terang benderang tentang 
tekad dan minat pasangan ini 
pada pemanfaatan pupuk 
organik. Sebelum mengenal 
bio slurry rupanya mereka 
s u d a h  p u n y a  b a n y a k 
pengalaman dengan pupuk 
organik, pantas saja mereka 
begitu bersemangat ketika 
ditawari program bio gas. 

Ibaratnya pucuk dicinta ulampun tiba.
 “Buat kami, menghemat pengeluaran untuk 
masak memasak dari bio gas itu hanya bonus,” kata 
Mama Marthina.

Untungnya Menggunakan Pupuk Organik
 Berbicara tentang pertanian organik dengan 
pasangan Mama Marthina dan pak Suranto 
memang tidak ada habisnya. Semangat yang 
menggelora dan binar mata yang cerah langsung 
terlihat dari keduanya. Sulit untuk tidak ikut larut 
dalam semangat mereka ketika bercerita tentang 
pertanian organik.
 “Kami mengatakan kepada petani-petani yang 
memiliki lahan pribadi -bukan lahan sewa- untuk 
menggunakan pupuk organik.” Kata ibu empat 
anak berusia 52 tahun itu, “ dengan menggunakan 
bahan organik, kita mengembalikan kesuburan 
tanah. Memang kalau pakai organik lambat, tapi 
pasti. Kalau pakai non organik, tanaman memang 
lebih subur tapi tanah kehilangan kesuburan,” 
lanjutnya.
 Kegigihan Mama Marthina dan suaminya 
menggunakan pupuk organik tidak hanya sebatas 

Di drum inilah bio slurry diolah jadi 
pupuk cair organik (kiri), 
Gas hanya bonus (kanan atas), 
Dengan pupuk organik padi jadi 
lebih sehat dan tahan hama (kanan 
bawah)
Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah 
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Program TERANG 
dari Konsorsium 
HIVOS

Salah satu penerima hibah dari MCA Indonesia di 
Sumba adalah konsorsium yang berada di bawah 
k o o r d i n a s i  H I VO S .  K o n s o r s i u m  t e r s e b u t 

beranggotakan HIVOS, Winrock International, Yayasan 
Rumah Energi (YRE) dan Village Infrastructure Angels (VIA). 
Konsorsium ini fokus di pengembangan energi terbarukan, 
termasuk bio gas dan panel surya. Kegiatannya sendiri 
diberi nama TERANG, singkatan dari Investasi Dalam 
Energi Terbarukan Untuk Masyarakat Terpencil.
 Program TERANG ini mencakup pengembangan 
penggunaan energi terbarukan, mulai dari pemanfaatan 
ampas bio gas atau yang disebut bio slurry, pemanfaatan 
energi matahari untuk mesin pemisah biji jagung dan tentu 
saja untuk penerangan. Lokasi kerja program TERANG 
mencakup tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa 
Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.
 “Sekarang progressnya masih di tahap final contract 
dengan konsorsium, termasuk proses pemilihan staff,” kata 
Munawir, Field Project Implementer HIVOS di Sumba.
Khusus untuk pemanfaatan bio gas sendiri, programnya 
sudah berjalan lumayan jauh. Hal itu diungkapkan oleh 
Elisabeth Arina Rada, koordinator provinsi Yayasan Rumah 
Energi (YRE), salah satu anggota konsorsium.
 “Kalau untuk program GADING, kami sudah melakukan 
training pemanfaatan bio slurry. Sebelum training memang 
sudah ada beberapa yang menggunakannya, tapi memang 
masih sebatas menggunakan padatan yang belum diolah,” 
kata Elisabeth Arina Rada ketika ditemui di kantornya.
 GADING sendiri  adalah sebuah program yang 
merupakan kelanjutan dari program Bio Gas Rumah Tangga 
( B I RU ) .  T u j u a n  ut a m a nya  ad a l a h  m e n i n g kat ka n 
pemanfaatan bio slurry yang dihasilkan dari reaktor bio gas. 

 Program GADING yang dijalankan konsorsium 
HIVOS bersama Yayasan Rumah Energi ini juga 
menyertakan program teknis gender, sesuatu yang 
secara kasat mata seperti tidak ada hubungannya 
dengan bio gas dan bio slurry.  Dalam program ini, 
Y a y a s a n  R u m a h  E n e r g i  b e r u s a h a 
menyeimbangkan keterlibatan gender, jangan 
sampai program GADING jadi lebih banyak 
membebani perempuan. Selama ini masalah 
pupuk dan pakan hewan di Sumba memang lebih 
banyak diasosiasikan dengan kaum perempuan.  
D e n g a n  i m p l e m e n t a s i  G A D I N G  y a n g 
terintegrasikan dengan gender, pengambilan 
keputusan melibatkan kedua belah pihak dan 
bukan hanya jadi tanggung jawab satu pihak saja.
 Saat ini salah satu kendala untuk program 
GADING di Sumba adalah tidak cukupnya tenaga 
pembangun reaktor bio gas. Yayasan Rumah Energi 
mengaku kesulitan mencari rekanan yang punya 
spesifikasi sesuai permintaan mereka. Untuk 
Sumba Timur awalnya Yayasan Rumah Energi 
punya tiga rekanan, tapi karena beberapa faktor 
dua di antaranya terpaksa tidak bisa melanjutkan 
kerjasama. Di Sumba Barat malah belum ada 
rekanan sehingga proses pembangunan reaktor 
bio gas sejauh ini masih dikerjakan oleh rekanan 
dari Sumba Barat Daya.
 Menurut Elisabeth Arina Rada, pemanfaatan 
bio gas sekarang sudah masuk ke tahap yang lebih 
jauh. Kalau dulu bio gas hanya dianggap bisa 
menalangi penggunaan gas untuk rumah tangga, 
sekarang bio gas berkembang lebih jauh sebagai 
cara menghasilkan pupuk organik dan pakan 
hewan.
 “Kami bilang, kalau pakai bio gas hanya untuk 
masak saja itu sudah kemarin. Sekarang, bangun 
bio gas sama dengan bangun pabrik pupuk,” 
ujarnya. 

Bio slurry ini bisa digunakan sebagai bahan baku 
pupuk cair organik ataupun untuk pakan hewan 
ternak.
 “Sebelum melakukan training, kami sendiri 
s u d a h  d i t r a i n i n g  d u l u a n  s e k a l i g u s 
mempraktikkannya di sini” lanjutnya. “Setelah itu 
baru kami mulai melakukan training kecil, dimulai 
dari Mauhau dan Kambajawa di Sumba Timur.”
 Untuk bio gas sendiri, Yayasan Rumah Energi 
menargetkan 550 pengguna baru di Nusa Tenggara 
Timur. Jumlah itu menurutnya masih sangat 
sedikit dibanding jumlah pengguna bio gas di Nusa 
Tenggara Barat yang mencapai angka 3000-an. 
Perkembangan pengguna bio gas di Nusa Tenggara 
Barat  memang lebih cepat,  selain karena 
programnya berjalan lebih dulu juga karena adanya 
bantuan dari pihak pemerintah lewat Dana Alokasi 
Khusus (DAK).
 “Di sini kami masih kerja sendiri. Dengan 
Pemda sedang ada kerjasama, masih dalam tahap 
penyiapan MoU dengan pemda Sumba Barat. 
Rencananya akan ada sharing cost 50-50%,” Ujar 
Elisabeth Arina Rada. Ia menambahkan, “Di 
kabupaten lain kami terbentur dengan kebijakan 
dinas pertambangan dan energi, mereka juga 
punya program yang sama.”
 Program bio gas memang bukan hanya milik 
H I VO S  d a n  Yaya s a n  Ru m a h  E n e rg i  s a ja , 
pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Nusa 
Tenggara Timur juga menyiapkan program yang 
sama. Bedanya, pembangunan reaktor bio gas yang 
dilakukan oleh HIVOS dan Yayasan Rumah Energi 
punya kelebihan di soal kualitas. Dari pengamatan 
di lapangan, beberapa reaktor bio gas yang 
dibangun lewat program pemerintah kabupaten 
sudah tidak bisa berfungsi lagi. Berbeda dengan 
reaktor bio gas yang dibangun oleh konsorsium 
HIVOS dan Yayasan Rumah Energi yang digaransi 
sampai dua tahun.

    No.  April - Mei 2016   124   No.  April - Mei 2016 124 

INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Aktivitas Pengetahuan
Hijau - Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, 
hubungi info@bakti.or.id

teori saja, tapi langsung mereka praktikkan. Salah 
satunya lewat lahan yang ditanami sawah di 
halaman depan dan belakang rumah mereka.
“Coba bapak lihat bedanya tanah di sawah saya 
sama tanah di sawah sebelah” kata pak Suranto. 
“Keduanya sama-sama kering, tapi lihat tanahnya. 
Tanah di sebelah pecah-pecah, tapi tanah di sawah 
saya tidak,” sambungnya.
 Saya melihat sendiri bedanya. Sawah yang 
terpisah oleh jalan tanah sekira 3 meter itu 
memang berbeda. Tanah di sebelah 
yang masih menggunakan pupuk 
non organik kering dan pecah-
pecah, sementara tanah milik 
pasangan Mamah Marthina dan 
pak Suranto yang diberi pupuk 
organik tidak terlihat pecah meski 
juga sama keringnya.
“Itu bukti kalau tanah kami yang 
pakai pupuk organik kondisinya 
lebih subur,” kata pak Suranto.
 Bukan hanya kondisi tanah 
yang lebih subur, pasangan ini juga 
s a n g a t  p e r c a y a  k a l a u  h a s i l 
pertanian mereka lebih sehat untuk 
dikonsumsi. Alasannya tentu saja 
karena hasil pertanian mereka 
tidak terkontaminasi bahan kimia 
sedikit pun. 
 S e m a n g a t  b e r t a n i  s e c a r a 
organik bagi pasangan Mama 
Marthina dan pak Suranto seperti 
memperoleh tambahan bahan 
bakar ketika mereka akhirnya bisa 
menggunakan bio slurry. Hasil dari 
pengolahan bio slurry membuat 
p ro s e s  m e n d a p a t k a n  p u p u k 
organik cair semakin mudah, plus 
mendatangkan keuntungan secara 
materi.
 Saat ini Mama Marthina dan 
pak Suranto sedang mengusahakan 
pemanfaatan lain dari limbah bio 
gas, yaitu duckweed. Duckweed atau 
lazim disebut kiambang adalah 
sejenis  gulma yang biasanya 
t u m b u h  d i  p e r m u k a a n  a i r 
tergenang. Dengan menggunakan 
b i o  s l u r r y ,  d u c k w e e d  y a n g 
dihasilkan ternyata punya manfaat 
lebih bila digunakan sebagai pakan 
hewan. 

Bersama tetangganya yang disapa Bapak Ratna 
(merujuk kepada anak perempuannya), pasangan 
Mama Marthina dan pak Suranto melakukan uji 
coba budi daya duckweed untuk pakan bebek dan 
babi milik Bapak Ratna. Memang belum maksimal, 
tapi setidaknya dari uji coba yang baru berjalan itu 
Bapak Ratna sudah bisa merasakan manfaatnya.
 “Bebek saya jadi lebih sering bertelur, kualitas 
telurnya pun jadi lebih bagus,” kata pria tinggi 

kurus itu. Dia lalu melanjutkan, “Anak babi saya 
dulu kurus dan malas makan, tapi sejak dikasih 
pakan duckweed jadi rajin makan. Sekarang 
badannya sudah berisi.”
 Berawal dari motivasi kuat mengembangkan 
pertanian organik, Mama Marthina dan pak 
Suranto kini bisa merasakan nikmatnya limbah 
bio slurry. Bukan hanya untuk keperluan 
tanaman mereka, tapi juga dari sisi materi. Bukan 

tidak mungkin, di masa depan keduanya akan 
semakin mereguk nikmatnya bio slurry yang 
sebenarnya berasal dari limbah itu. Sebuah bukti 
kalau limbah bisa jadi berkah.
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Bio slurry ini bisa digunakan sebagai bahan baku 
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ternak.
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H I VO S  d a n  Yaya s a n  Ru m a h  E n e rg i  s a ja , 
pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Nusa 
Tenggara Timur juga menyiapkan program yang 
sama. Bedanya, pembangunan reaktor bio gas yang 
dilakukan oleh HIVOS dan Yayasan Rumah Energi 
punya kelebihan di soal kualitas. Dari pengamatan 
di lapangan, beberapa reaktor bio gas yang 
dibangun lewat program pemerintah kabupaten 
sudah tidak bisa berfungsi lagi. Berbeda dengan 
reaktor bio gas yang dibangun oleh konsorsium 
HIVOS dan Yayasan Rumah Energi yang digaransi 
sampai dua tahun.
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teori saja, tapi langsung mereka praktikkan. Salah 
satunya lewat lahan yang ditanami sawah di 
halaman depan dan belakang rumah mereka.
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pecah, sementara tanah milik 
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organik tidak terlihat pecah meski 
juga sama keringnya.
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pertanian mereka lebih sehat untuk 
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karena hasil pertanian mereka 
tidak terkontaminasi bahan kimia 
sedikit pun. 
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organik bagi pasangan Mama 
Marthina dan pak Suranto seperti 
memperoleh tambahan bahan 
bakar ketika mereka akhirnya bisa 
menggunakan bio slurry. Hasil dari 
pengolahan bio slurry membuat 
p ro s e s  m e n d a p a t k a n  p u p u k 
organik cair semakin mudah, plus 
mendatangkan keuntungan secara 
materi.
 Saat ini Mama Marthina dan 
pak Suranto sedang mengusahakan 
pemanfaatan lain dari limbah bio 
gas, yaitu duckweed. Duckweed atau 
lazim disebut kiambang adalah 
sejenis  gulma yang biasanya 
t u m b u h  d i  p e r m u k a a n  a i r 
tergenang. Dengan menggunakan 
b i o  s l u r r y ,  d u c k w e e d  y a n g 
dihasilkan ternyata punya manfaat 
lebih bila digunakan sebagai pakan 
hewan. 

Bersama tetangganya yang disapa Bapak Ratna 
(merujuk kepada anak perempuannya), pasangan 
Mama Marthina dan pak Suranto melakukan uji 
coba budi daya duckweed untuk pakan bebek dan 
babi milik Bapak Ratna. Memang belum maksimal, 
tapi setidaknya dari uji coba yang baru berjalan itu 
Bapak Ratna sudah bisa merasakan manfaatnya.
 “Bebek saya jadi lebih sering bertelur, kualitas 
telurnya pun jadi lebih bagus,” kata pria tinggi 

kurus itu. Dia lalu melanjutkan, “Anak babi saya 
dulu kurus dan malas makan, tapi sejak dikasih 
pakan duckweed jadi rajin makan. Sekarang 
badannya sudah berisi.”
 Berawal dari motivasi kuat mengembangkan 
pertanian organik, Mama Marthina dan pak 
Suranto kini bisa merasakan nikmatnya limbah 
bio slurry. Bukan hanya untuk keperluan 
tanaman mereka, tapi juga dari sisi materi. Bukan 

tidak mungkin, di masa depan keduanya akan 
semakin mereguk nikmatnya bio slurry yang 
sebenarnya berasal dari limbah itu. Sebuah bukti 
kalau limbah bisa jadi berkah.
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Menangani
Bencana 

di Kaki Rinjani

warga yang berusaha bertahan hidup dengan 
menanam tanaman lain, menyewakan atau 
menjual lahan, atau beralih menjadi buruh dan 
merantau sebagai Tenaga Kerja Indonesia di 
Malaysia.
 Meninggalkan lahan-lahan tak terurus serta 
lereng yang gundul terpapar erosi bahkan longsor. 
Tak heran bila kini desa-desa di Sembalun dan 
Sambelia, senantiasa terancam banjir bandang. 
Tidak hanya itu, berada dalam jangkauan kaki 
Rinjani, Sembalun dan Sambelia tak luput dari 
ancaman gunung berapi, gempa bumi, kebakaran 
hutan, dan puting beliung.

awardin adalah Ketua TSBD (Tim Siaga MB e n c a n a  D e s a )  D e s a  B e l a n t i n g 
Kabupaten Lombok Timur NTB. Dalam 

catatan masyarakat dan tetua kampung, tahun 
1970-an warga Sembalun ramai-ramai mengubah 
hutan dan kebun menjadi lahan pertanian bawang 
putih. Lereng-lereng bukit yang terjal, yang pada 
awalnya ditanami pohon kopi dan pohon besar 
lainnya ditebang. Setelah itu warga juga beramai-
ramai menggunakan pupuk dan pestisida kimia 
secara tak  terkontrol.
 Satu dekade terakhir, harga bawang putih 
tidak lagi stabil. Komoditas ini mulai ditinggalkan 
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Dari trauma ke siaga
 Sejak kejadian bencana yang terjadi pada 
tahun 2006 silam bila musim penghujan tiba, 
warga senantiasa was-was. Ada trauma.
Tahun 2009 menjadi titik balik bagi warga 
Sembalun dan Sambelia. Seorang relawan dari 
lembaga swadaya masyarakat KONSEPSI membagi 
pengetahuan tentang kebencanaan. Ia berupaya 
meyakinkan bahwa risiko bencana dapat ditekan 
bila kita mengenali cara menghadapi bencana.
 Warga yang tertarik kemudian mengadakan 
berbagai diskusi untuk mengetahui bagaimana 
cara mengenali  bencana dan mengurangi 
risikonya. Tahun 2010, Tim Siaga Bencana Desa 
(TSBD) di Desa Sembalun Lawang pun dibentuk.

Bersama Menghadapi Bencana
 Lombok Timur merupakan salah satu 
kabupaten rawan bencana di Indonesia, menurut 
Indeks Rawan Bencana yang dikeluarkan BNPB 
pada tahun 2013, Kabupaten ini memiliki skor 180. 
Ini membuat Lombok Timur menempati urutan 4 
dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara 
Barat dan menempati urutan 113 dari 400 
Kabupaten Kota yang ada di Indonesia.
 Ada delapan wilayah di Kabupaten Lombok 
Timur yang masuk dalam daftar merah rawan 
bencana. Salah satunya adalah Kecamatan 
Sembalun dan Kecamatan Sambelia. Kedua daerah 
tersebut berada dalam jangkauan kaki gunung 
Rinjani.
 Dalam program Pengurangan Risiko Bencana 
dibentuk sebuah tim di tingkat desa yang bertugas 
untuk menguasai kesiapsiagaan bencana. Tim ini 
dinamakan Tim Siaga Bencana Desa.  Dalam tim 
ini,  Kepala Desa dan Kepala Dusun menjadi 
penggerak utama. Anggota-anggota Tim Siaga 
Bencana Desa belajar dan berlatih kegiatan yang 
perlu dilakukan dalam masa pra-bencana, masa 
tanggap darurat, dan masa pasca bencana.
 Tim Siaga Bencana Desa juga mendapat 
dukungan dari forum multistakeholder pada 
tingkat Kabupaten. Forum yang bernama Forum 
Pengurangan Risiko Bencana ini dimotori oleh 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 
BAPPEDA serta terdiri dari berbagai SKPD terkait 
mitigasi dan penanganan bencana, termasuk 
Kepolisian dan TNI, Puskesmas dan Pustu, Dinas 
Sosial dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Unit 
SAR, Palang Merah Indonesia, Dinas Kesehatan, 
Satpol PP, dan Bakesbangpol. Forum ini secara 
r u t i n  m e n g a d a k a n  p e r t e m u a n  u n t u k 

meningkatkan pemahaman mengenai berbagai 
upaya Pengurangan Risiko Bencana, serta 
mengkoordinasikan kegiatan, baik untuk mitigasi 
bencana, pada masa tanggap darurat, dan pasca 
bencana.
 Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok 
Timur dalam menghadapi  bencana telah 
dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana. Perda ini adalah peraturan daerah 
pertama di Indonesia yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 Selain itu Pemerintah Kabupaten Lombok 
Timur dan KONSEPSI telah menandatangani Nota 
Kesepahaman mengenai komitmen menjalankan 
upaya pengurangan risiko bencana. Dengan 
adanya payung hukum peraturan daerah dan nota 

kesepahaman tersebut, kegiatan pengurangan 
risiko bencana menjadi terintegrasi dengan 
program pembangunan daerah dan mendapat 
dukungan dari seluruh stakeholder pembangunan.

Kelompok Perempuan Tangguh
 Hal yang unik dari Tim Siaga Bencana Desa di 
Sembalun dan Sambelia adalah adanya Kelompok 
Perempuan Tangguh dalam struktur  t im. 
Kelompok Perempuan Tangguh ini beranggotakan 
kaum perempuan yang mendukung Tim Siaga 

Bencana Desa khususnya dalam pembibitan dan 
penanaman pohon dan pemulihan ekonomi 
dengan mengoptimalkan mata pencaharian 
alternatif seperti mengolah hasil panen wortel, 
strawberry, dan hasil pertanian lainnya menjadi 
penganan berupa kripik, selai, dan saos yang 
kemudian dipasarkan pada masa pra-bencana 
serta pendataan. Selain itu kelompok ini juga 
mendukung  logistik, dan penanganan korban 
pada masa tanggap darurat.
 K e l o m p o k  i n i  j u ga  a k t i f  m e l a k u k a n 
pembibitan tanaman pohon dan bersama-sama 
dengan seluruh Tim Siaga Bencana Desa menanam 
dan memelihara tanaman di titik-titik rawan banjir 
dan longsor. Mereka telah menanam sebanyak 12 
ribu pohon.
 Di Sembalun Lawang, ibu Sakinah menjadi 
Ketua Kelompok Perempuan Tangguh. Sakinah 
sosok ibu yang tak pernah kehilangan energi, ia 
selalu tampak penuh semangat. “Saat banjir 
bandang kembali  melanda Sembalun dan 
Sambelia di tahun 2012, kami dari kelompok 
perempuan tangguh aktif terlibat,” katanya.
 Saat itu banjir terjadi tepat di hari dimana akan 
diadakan simulasi penanggulangan bencana. 
Berbekal pengetahuan yang siap dipraktikkan, 
Kelompok Perempuan Tangguh memainkan peran 
vital .  “Kami mengelola  logist ik  dan juga 
melakukan pendataan dan perhitungan dengan 
cermat.  Jadi apa yang bisa dilakukan kaum laki-
laki kami juga bisa,” kata Syaiun, koordinator 
Perempuan Tangguh desa Sembalum Bumbung.

Mengawamkan Isu Bencana Lewat 
Radio Komunitas
 Sejak dahulu, radio adalah media yang paling 
sering digunakan untuk berkomunikasi, terutama 
saat terjadi bencana. Warga Sembalun pun 
memanfaatkan radio untuk berkomunikasi – tidak 
hanya pada masa darurat bencana, namun telah 
menjadi bagian dari keseharian warga.
 Radio komunitas ini dikelola oleh Tim Siaga 
B e n c a n a  D e s a .  Na m a ny a  R a ko m s e l  d a n 
mengudara setiap malam.  Penyiarnya adalah para 
anggota tim yang telah mendapatkan pelatihan. 
Program-program siaran radio ini menghibur dan 
juga mengedukasi. Selain dapat memesan lagu 
serta mendapatkan berita dan informasi, warga 
juga dapat berdialog interaktif tentang beragam 
tema diskusi. Bisa kesehatan, pendidikan, dan 
t e n t u  s a j a  t e n t a n g  b e ra ga m  h a l  t e r k a i t 
penanggulangan risiko bencana.
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INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Praktik Cerdas 
yang dipromosikan BaKTI, Anda dapat menghubungi kami melalui 
emai info@bakti.or.id

 Biasanya warga mendengarkan radio lewat 
telpon genggam. Untuk dapat memesan lagu dan 
atau ikut berdiskusi, pendengar bisa menelepon 
atau mengirimkan pesan singkat lewat SMS dengan 
kata sandi 'kenali bencananya, kurangi risikonya'. 
Kata sandi ini kemudian menjadi mantra yang 
membuat warga Sembalun penasaran ingin 
mengetahui pengurangan risiko bencana dan 
kemudian mendukung kegiatan-kegiatannya.

Memahami Kesiapsiagaan Bencana Sejak Dini
 Siang itu, puluhan anak pramuka berkumpul 
di Desa Adat Blek, Sembalun Lawang. Mereka 
berlatih mengenal bibit tanaman yang unggul dan 
bagaimana menanamnya dengan baik. Sambil 
bergurau mereka memasukkan bibit ke dalam 
polybag. Tawa mereka terdengar bahagia di antara 
gurauan yang tak henti.
 Sekretaris TSBD desa Sembalun Lawang, 
Abdul Kudus berada diantara tim pramuka. Ia 
seorang guru dan Pembina Pramuka. “Mengenal-
kan anak-anak tentang bencana dan perlunya 
menjaga lingkungan akan menjadi bekal berharga 
bagi mereka di kemudian hari,” katanya.
 Abdul Kudus, tak ingin bencana yang pernah 
melanda desanya terulang “Kami generasi 
sekarang tidak ingin hal itu berlarut. Jadi kami 
mulai menanam ratusan pohon agar lereng-lereng 
yang mengelilingi desa kami tidak lagi gundul,” 
lanjutnya.
 
Pengurangan Risiko Bencana Bagian 
dari Program Pembangunan
 Tim Siaga Bencana Desa adalah mitra 
pemerintah dalam menanggulangi bencana. Di 
Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten 
memberi dukungan untuk menguatkan lembaga 
tersebut, termasuk dalam hal pendanaan.
 “Menyadari pentingnya program-program 
pengurangan risiko bencana, Pemerintah Desa 
telah mengalokasikan 10 persen atau minimal 1 juta 
rupiah per tahun dari Pendapatan Asli Desa”, 
ungkap H. M. Idris, Kepala Desa Sembalun Lawang. 
Tak hanya itu, dalam RPJMDes dan kas desa, juga 
dialokasikan dana sebesar 5 juta rupiah setiap 
tahun untuk kondisi darurat. Jika tak ada bencana, 
anggaran tersebut tak digunakan.
 Kegiatan-kegiatan pengurangan risiko 
bencana telah diusulkan sejak Musrenbang Desa, 
Kecamatan hingga Kabupaten. “Menanggapi 
usulan yang muncul dalam Musrenbang Desa dan 
Kecamatan, BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur 

telah memasukkan program pengurangan risiko 
bencana ke dalam perencanaan pembangunan 
kabupaten”, jelas Subagio. MAB., Kepala BAPPEDA.

Perubahan yang Terjadi
 Pengalaman berhadapan dengan beberapa 
kali kejadian bencana dan bekal pengetahuan 
pengurangan risiko bencana membuat warga 
Sembalun dan Sambelia lebih percaya diri.
 Saat banjir bandang kembali menerjang di 
tahun 2012, tak ada lagi korban jiwa, hewan-
hewan ternak terselamatkan dengan baik, 
meskipun jembatan terputus.
 “Kerugian material saat bencana tak bisa 
dibandingkan dengan kerugian jiwa. Itu target 
kami,” kata Mawardin.
 Tahun 2015, angin puting beliung melanda 
Sembalun. Warga berlindung di rumah, kini telah 
mengetahui ke mana titik evakuasi jika saja ada 
tanda peringatan banjir dari Tim Siaga Bencana 
Desa.
 Empat rumah ambruk dan lainnya mengalami 
kerusakan ringan. Tak ada korban jiwa maupun 
korban luka-luka. Tim Siaga Bencana Desa segera 
melakukan pendataan dan menyerahkan hasil 
pendataan kepada Kepala Desa tepat di saat tim 
dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
datang.
 Data akibat bencana diperoleh dengan sangat 
cepat dari tiap dusun juga berkat bantuan Radio 
Rakomsel. Warga melaporkan kondisi dari desanya 
lewat siaran radio.
 Berbekal kesiapsiagaan warga di desa-desa 
dimana hadir Tim Siaga Bencana Desa ditambah 
penanggulanan situasi darurat yang telah sangat 
baik oleh tim tersebut, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur 
telah  mengirimkan surat kepada Sekretaris 
Daerah untuk merekomendasikan seluruh desa di 
Lombok Timur untuk membentuk Tim Siaga 
Bencana.
 “Kami juga dari Pemerintah Kabupaten 
Lombok Timur sangat mengapresiasi apa yang 
dilakukan oleh teman-teman dalam kesiapsiagaan 
menghadapi bencana dan upaya-upaya lain untuk 
mengurangi risiko bencana”, kata Subagio MAB., 
Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur.

Lingkungan

Oleh Jhon Roy Sirait, Hasantoha Adnan, 
Hendra Gunawan, Imran Tumora, La Ode Yulardhi

eberapa instansi dan pemangku kepentingan di Kota BKendari kini sepakat untuk berkolaborasi dalam 
menyelesaikan konflik dalam Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Nipa-Nipa. 
 Dengan fasilitasi dari tim proyek AgFor (Agroforestry and 
Forestry) Sulawesi, beberapa instansi yang sangat terlibat dalam 
pelestarian dan konservasi TAHURA Nipa-Nipa kini dalam tahap 
akhir untuk penandatanganan kesepahaman. Instansi tersebut 
antara lain adalah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), Dinas 
Kehutanan dan Pertanian Kota Kendari, para penyuluh pertanian 
dan kehutanan masyarakat, KTPH (Kelompok Tani Pelestari 
Hutan), LSM Teras dan LePMIL (Lembaga Pengembangan 
Masyarakat Pesisir dan Pedalaman).

Kolaborasi 
Lintas Instansi 
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ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar 
TAHURA. Sampai saat ini, ada 17 kelompok 
masyarakat yang menjadi binaan LSM  LePmil 
sejak tahun 2002.
 S e ca ra  ge o g ra f i s ,  TA H U R A  Ni pa - Ni pa 
bersentuhan langsung dengan Kota Kendari 
sehingga pertumbuhan ekonomi perkotaan, 
s e p e r t i  p e r n i n g k a t a n  j u m l a h  p e n d u d u k 
memberikan dampak langsung pada kondisi 
TA H U R A  N i p a - N i p a .  M a s y a r a k a t  y a n g 
membutuhkan tempat tinggal dan melakukan 
kegiatan hariannya juga menggunakan tanah 
hutan rakyat ini. Sebagian areal hutan sudah 
dijadikan pemukiman, terutama oleh para 
pendatang.
 Meningkatnya jumlah penduduk dan tuntutan 
ekonomi yang tinggi mengakibatkan masyarakat di 
s e k i t a r  TA H U R A  t i d a k  te r ke n d a l i  d a l a m 
menggunakan lahan sebagai lokasi bercocok 
tanam, beternak dan melakukan berbagai aktivitas 
l a i n n y a .  H a l  i n i  m e m i c u  k o n f l i k  y a n g 
berkepanjangan di dalam TAHURA itu sendiri, 
termasuk pengelolaan sumber daya alam yang ada 
di dalamnya dan kepemilikan lahan. 

 Terletak pada koordinat 03°54'05" -03°58'00" S 
dan 122°29'38" -122°04'25" N dan berdiri pada 
tahun 1999, TAHURA Nipa-Nipa merupakan suatu 
k awasan hutan dengan luas 7.877,5 ha yang 
berfungsi sebagai area konservasi tanaman dan 
hewan endemik maupun eksotis. Selain itu, 
TAHURA juga berfungsi sebagai lokasi penelitian, 
pendidikan, pengetahuan, budaya, dan wisata 
alam. 
 Seluruh kawasan TAHURA dibagi dalam 4 blok, 
yaitu:  blok perlindungan 3.319,2 ha,  blok 
pemanfaatan 3.147,5 ha, blok koleksi tanaman 
699,5 ha dan blok lainnya sekitar 711,3 ha. 
Penataan blok ini ditujukan untuk pemberdayaan 

S u b u r  M a k m u r,  K T P H 
T u m b u h  S u b u r,  K T P H 
Pokaduludua dan KPTH 
Medudulu karena memiliki 
kelembagaan yang kuat dan 
a k t i f  d a l a m  m e n ge l o l a 
lahannya. Empat KTPH ini 
akan menjadi contoh dan 
merangkul semua pihak 
dalam mengembangkan 
ke b i ja k a n  p e n g e l o l a a n 
Tahura Nipa-Nipa yang 
mengacu pada prinsip-
prinsip tata kelola yang baik.
 S t r a t e g i  y a n g 
d i b a n g u n  o l e h  A g F o r 
Sulawesi adalah strategi 

peng-hidupan yang berwawasan lingkungan (LCS) 
dengan menghubungkan kajian dan pengetahuan 
menjadi suatu aksi menggunakan prinsip inklusif 
dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku 
kepentingan.
 P ro s e s  a k h i r  d a r i  L C S  a d a l a h  a d a nya 
kesepakatan antara pihak UPTD Tahura Nipa-Nipa  
dan KTPH, terutama keempat KTPH di atas. 
Beberapa kesepakatan yang sudah dilakukan 
adalah jenis pohon yang akan ditanam di TAHURA 
Nipa-nipa, pembuatan rumah singgah kebun, luas 
wilayah kelola KTPH serta manajemen kebun. 
Secara administratif, beberapa hal yang harus 
dilengkapi  KTPH adalah membuat AD/ART, 
menentukan jarak tanam dan legalitas kelompok 
dari pemerintah daerah. Sedangkan UPTD 
diharapkan bisa mendorong dikeluarkannya SK 
Gubernur untuk SOP kolaborasi di TAHURA Nipa-
Nipa.
 Proses pembelajaran melalui kesepakatan yang 
sudah berlangsung ini diharapkan dapat segera 
menghasilkan suatu nota kesepahaman antara 
UPTD TAHURA Nipa-Nipa dengan KTPH berbasis  
b e nt a n g  a l a m  ya n g  b e r ke l a n j ut a n  u nt u k 
pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

 Konfl ik  berkepanjangan itu menuntut 
penyelesaian dari semua stake holders untuk mulai 
m e m b a n g u n  k o m u n i k a s i  d a n  m e m b u a t 
perencanaan yang dapat mengakomodasi berbagai 
kepentingan tanpa menghilangkan fungsi awal 
TAHURA itu sendiri.
 Sebagai tindakan awal untuk memahami kasus 
ini dan mencari solusi ke depan, tim AgFor 
Sulawesi memulai aktivitasnya dengan sebuah 
survei pembelajaran di kawasan TAHURA pada 
tahun 2012. Hasil  sur vei memperlihatkan 
kurangnya kapasitas kelembagaan serta fungsi 
k o n s e r v a s i  d a n  e k o n o m i  y a n g  b e l u m 
dimanfaatkan dengan baik pada bentang alam 
TAHURA Nipa-Nipa.
 Dalam menjalankan komitmennya untuk 
meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal 
dalam tata kelola penggunaan lahan dan sumber 
daya alam yang partisipatif, tim Agfor Sulawesi 
memfasil itasi  berbagai  pembelajaran dan 
pembagian informasi, termasuk di dalamnya 
pelatihan, studi banding, lokakarya, dan berbagai 
pertemuan, baik formal dan informal untuk 
penguatan kelembagaan.
 Dari 17 KTPH yang ada di TAHURA Nipa-Nipa, 
AgFor Sulawesi memilih empat kelompok yang 
akan dijadikan model untuk kegiatan pengelolaan 
sumber daya alam. Keempat KTPH itu adalah KTPH 

INFORMASI LEBIH LANJUT

Para penulis merupakan tim AgFor Sulawesi Tenggara.
  Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Amy Lumban Gaol 
(a.gaol@cgiar.org)
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Meningkatnya jumlah 
penduduk dan tuntutan 

ekonomi yang tinggi 
mengakibatkan masyarakat 

di sekitar TAHURA tidak
 terkendali dalam 

menggunakan lahan sebagai
 lokasi bercocok tanam, 

beternak dan melakukan 
berbagai aktivitas lainnya.

Pertemuan dengan empat KTPH, UPTD TAHURA 
Nipa-Nipa dan AgFor di Alolama. 
Foto oleh: World Agroforestry Centre
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S u b u r  M a k m u r,  K T P H 
T u m b u h  S u b u r,  K T P H 
Pokaduludua dan KPTH 
Medudulu karena memiliki 
kelembagaan yang kuat dan 
a k t i f  d a l a m  m e n ge l o l a 
lahannya. Empat KTPH ini 
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ke b i ja k a n  p e n g e l o l a a n 
Tahura Nipa-Nipa yang 
mengacu pada prinsip-
prinsip tata kelola yang baik.
 S t r a t e g i  y a n g 
d i b a n g u n  o l e h  A g F o r 
Sulawesi adalah strategi 
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INFORMASI LEBIH LANJUT

Para penulis merupakan tim AgFor Sulawesi Tenggara.
  Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Amy Lumban Gaol 
(a.gaol@cgiar.org)

    No.  April - Mei 2016   124   No.  April - Mei 2016 124 

Meningkatnya jumlah 
penduduk dan tuntutan 

ekonomi yang tinggi 
mengakibatkan masyarakat 

di sekitar TAHURA tidak
 terkendali dalam 

menggunakan lahan sebagai
 lokasi bercocok tanam, 

beternak dan melakukan 
berbagai aktivitas lainnya.

Pertemuan dengan empat KTPH, UPTD TAHURA 
Nipa-Nipa dan AgFor di Alolama. 
Foto oleh: World Agroforestry Centre
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Oleh Ir. Aryanto Husain, MMP

Kota 
Gorontalo Baru 

dalam Perspektif 
Ekonomi Perilaku

agi kita yang tinggal di Kota Gorontalo mungkin tidak aneh dengan Bkesemrawutan di Kota. Dari jalanan yang mulai macet oleh kendaraan, hingga 
urban sprawl (perkembangan permukiman yang tidak terkontrol) dengan 

model perembetan memanjang (ribbon development). Warga seperti terperangkap 
dengan kondisi kota tanpa merasa ada kenyamanan yang mulai hilang. 

ini mengalami konversi (alih fungsi) karena 
kebutuhan akan ruang. Faktor economic rent 
mendorong para pemilik menjual sawahnya yang 
kemudian beralih fungsi menjadi peruntukan lain 
terutama pemukiman dan perkantoran. Ini tentu 
sangat mengkhawatirkan.
 Secara topografis, Kota Gorontalo berada pada 
dataran rendah berupa cekungan dan menjadi 
daerah hilir DAS Limboto-Bolango-Bone. Alih 
fungsi lahan tidak hanya merusak estetika kota 
namun lebih parah dari itu adalah hilangnya 
kawasan resapan bagi aliran air dari daerah hulu 
(upland areas). Pengalaman banjir tahunan hingga 
5 tahunan yang terjadi belakangan ini seharusnya 
menjadikan kita paham bahwa isu krusial kota di 
masa datang mungkin akan lebih parah dari itu. 
 Pemerintah bukan tidak melakukan sesuatu. 
Berbagai kebijakan mulai dari PERDA alih fungsi 
lahan hingga pengetatan perijinan diberlakukan. 
Tapi semua itu tidak di-capture dengan baik di 
tingkat lapangan (dead weigh loss). Perubahan 
wajah dan ekosistim kota terus berlanjut tanpa 
mempertimbangkan faktor environmental rent-
nya. Akibatnya, walaupun bukan banjir, genangan-
genangan air masih sering ditemukan di beberapa 
pojok kota saat hujan turun. Teori prospek 
mengatakan bahwa reaksi individu terhadap suatu 
rangsangan akan lebih sensitif apabila individu 
tersebut merasa dirugikan dibanding ketika 
individu tersebut sedang merasa diuntungkan (loss 
and gain). Apakah kita perlu mengalami bencana 
yang lebih parah baru mulai melakukan perubahan 
drastis?

Kota Gorontalo Baru
 Menawarkan perubahan bukan semata 
memulai langkah-langkah operasional taktis, tapi 
lebih pada dimulainya pola pandang dan cara 
berpikir. Individu cenderung berpikir rasional tapi 
memiliki hambatan kognitif dalam mengolah 
informasi (bounded rationality). Ekonomi perilaku 
mendorong tumbuhnya cara berpikir yang rasional  
berdasarkan kenyataan yang ada. Pada umumnya 
pengembangan sebuah kota dikelola dengan 
pendekatan resource based theory  di mana 
produktivitas menjadi tujuan utamanya. 
 Akibatnya individu cenderung memperlihat-
kan perilaku seakan berlomba terlebih saat pilihan 
penggunaan sumber daya beragam dan melimpah 
(choice overload). Perlombaan ini terutama dalam 
rangka mengejar kepentingan ekonomi. Alih 
fungsi lahan, kemacetan dan sarana ekonomi yang 

 Individu  memang kadang bersikap irasional. 
Warga terperangkap dengan kondisi nyaman 
sebelumnya yang mereka alami bertahun-tahun 
silam dan akan selalu merujuk pada kondisi itu 
(reference point). Fakta ini menggambarkan adanya 
status quo bias di mana individu enggan melepas 
bayangan sebelumnya karena khawatir tidak 
menemukan hal yang sama di masa datang. 
Memang, apa yang dialami warga Gorontalo tidak 
separah yang dialami warga Jakata. Di kota ini 
kemacetan sudah memasuki tahap yang sangat 
serius. Menurut survey Castrol Magnatec Stop-
Start Index, Jakarta sekarang menempati posisi 
kota termacet di dunia disusul Istambul, Mexico 
City dan Surabaya pada posisi ke empat.  Menjadi 
pertanyaan, apakah setelah memiliki predikat kota 
macet dan kumuh baru kita mulai berbenah? 
 Trend perkembangan sebuah kota menarik 
diperhatikan tidak hanya dari perkembangan 
fisiknya namun juga dinamika pertumbuhan 
populasi yang terus melonjak. Berdasarkan 
Revision of World Urbanization Prospects yang 
dirilis PBB pada 2014, saat ini 54 persen penduduk 
tinggal di perkotaan. Jumlah tersebut bahkan akan 
meningkat menjadi 80 persen di tahun 2050. Di 
Indonesia lonjakan penduduk perkotaan terjadi 
setelah tahun 1990 dari 31% menjadi sekitar 53% 
pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan 
penduduk pertahunnya 1.5%. 
 Berbeda dengan Kota Gorontalo, meskipun 
p o p u l a s i n y a  k e c i l  n a m u n  p e t u m b u h a n 
penduduknya justeru 2 kali lipat rata-rata nasional. 
D a t a  R P J M D  K o t a  G o ro n t a l o  2 0 1 4 - 2 0 19 
menunjukkan peningkatan jumlah penduduk Kota 
Gorontalo  dari 165.175 jiwa tahun 2008 menjadi 
190.492 jiwa tahun 2013, dengan rata-rata 
pertumbuhan per tahun sebesar 3,35% .Kalau 
dimodelkan secara dinamis dengan skenario 
bussines as usual (BAU), maka populasi penduduk 
kota akan meningkat sangat tajam di masa yang 
datang baik karena faktor kelahiran maupun 
karena urbanisasi. Dari gambaran ini, tentu kondisi 
status quo bias akan merepotkan kita semua. 

Letak Kerepotan
 Isu utama perkembangan sebuah kota selain 
populasi juga terkait ketersediaan lahan. Bagi kota 
kecil berukuran 79.03 km2 yang terbagi dalam 9 
kecamatan dan 50 kelurahan ini, permasalahan 
lahan tentu menjadi isu krusial. Kota Gorontalo 
memiliki potensi lahan basah seluas ± 916 Ha dan 
lahan kering seluas ± 898 Ha. Lahan yang tidak luas 
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pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, 
tanpa mengurangi peluang generasi yang akan 
datang untuk menikmati kondisi yang sama. 
 Membangun kota baru berkelanjutan sangat 
krusial bagi Kota Gorontalo. Pengembangan kota 
Gorontalo baru berkelanjutan akan meminimalisir 
dampak menurunnya kondisi dan daya dukung 
kawasan lama Kota Gorontalo sekaligus mengubah 
wajah Kota menjadi lebih estetik. Untuk maksud itu 
dibutuhkan cara berpikir di luar pakem (out of the 
box).  
 Pada tahun 1850-1928 pasca revolusi industri 
Ebenezer Howard menggagas konsep Garden City 
sebagai reaksinya terhadap keadaan Kota London 
yang padat dan menurun kualitas lingkungannya.  
Dibutuhkan upaya keras pada masa itu untuk 
merealisasikan mimpi Howard yang akhirnya bisa 
mengubah wajah Kota London menjadi kota 
modern seperti sekarang ini. Upaya Howard 
m e r e f l e k s i k a n  k e s a d a r a n  t e n t a n g  k o t a 
berkelanjutan.  
 Kota Gorontalo sesungguhnya merefleksikan 
wajah dua peradaban yaitu masa lalu (leluhur) dan 
masa datang (modern). Wajah tua kota Gorontalo 
dicirikan oleh predikat daerah adat yang 

menjamur  merupakan contoh yang baik tentang 
ini. Namun, individu tidak hanya memerlukan 
ke s e ja ht e ra a n  e ko n o m  d a n  p e n i n g k at a n 
pendapatan seperti yang dipahami umum dalam 
teori ekonomi konvensional. 
 Warga kota juga membutuhkan hal lain dari 
sekedar berbuat sesuatu yang benar, hidup dengan 
reputasi yang baik hingga berusaha menyenangkan 
teman dan tetangga. Ini sangat relevan dengan 
kondisi sosiologis warga Kota Gorontalo yang 
kohesitas sosialnya tinggi. Maka melakukan 
perubahan manajemen bagi kota Gorontalo perlu 
dimulai dengan merubah sudut pandang ini. Warga 
Kota Gorontalo tidak sekadar butuh materi namun 
juga keseimbangan sosial dan lingkungan sebagai 
wahana berinteraksi  bagi  kehidupannya. 
K a re n a nya ,  m e n jad i  s e b u a h  ke n i s caya a n 
mengembangkan Kota Gorontalo menuju kota 
baru berkelanjutan.
 Tidaklah sulut memahami konsep kota 
berkelanjutan. Sederhananya, kota berkelanjutan 
adalah kota yang mengedepankan keseimbangan 
antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan 
lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting 
untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam 

seperti perbaikan sistim drainase dan sarana 
prasarana lainnya. Perumahan penduduk di 
sepanjang Sungai Bone perlu ditata agar tidak lagi 
membelakangi sungai yang hanya menjadikan 
Sungai Bone sebagai halaman belakang dan tempat 
pembuangan sampah. Demikian juga permukiman 
di Kelurahan Pohe dan Leato yang ditata dan 
dikembangkan sebagai homestay menarik. 
 Hal lainnya termasuk  penataan berbagai 
kegiatan ekonomi di muara Sungai Bone seperti 
aktivitas pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI) 
dan Depo Pertamina. Secara pemodelan spasial 
dinamis, pengelolaan terpadu atas kawasan ini 
melahirkan skenario-skenario pembangunan yang 
berkelanjutan.  Anal is is  spasial  ini  perlu 
ditindaklanjuti dengan analisis multidisiplin 
keilmuan seperti ilmu geologi untuk memastikan 
kondisi geologi termasuk rekayasa engineering 
untuk kestabilan struktur tanah, ilmu biologi 
untuk melihat pengaruh terhadap biota dan 
kerangka biodiversity, ilmu oseanografi terkait 
kondisi fisika kimia perairan, ilmu sosial ekonomi 
untuk mengkaji skenario pertumbuhan dan 
ekonomi dan aspek sosial masyarakat dan berbagai 
disiplin ilmu lainnya.
 Kita dan warga kota umumnya mungkin 
mengacu pada kondisi awal (reference point) di 
mana kawasan lama Kota Gorontalo masih 
merupakan tempat yang baik untuk tinggal dan 
menganggap pengembangan kawasan kota  baru 
belum perlu atau tidak penting. Cara pandang 
status quo bias ini perlu segera dibenahi. Dinamika 
pembangunan di Provinsi Gorontalo sangat 
berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial dan 
ekologi Kota Gorontalo. 
 Kesemrawutan dan kekumuhan bukan satu-
satunya faktor kekhawatiran yang mendorong 
perlunya perubahan pola pandang ini, namun 
potensi ancaman akibat bencana alam yang 
sewaktu-waktu bisa terjadi melanda Kota 
Gorontalo. Cara pandang lama yang bussines as 
usual dan status quo bias harus diubah menjadi 
sebuah mimpi yang realistis dan bisa dieksekusi 
menuju wajah kota Gorontalo baru yang produktif 
secara ekonomi, kondusif secara sosial dalam 
ekologi yang terawat.

bersimbolkan adat bersendikan syara, syara 
bersendikan kitabullah. Maka mempertahankan 
kota tua merupakan sebuah keharusan. Analisis 
spasial yang dilakukan, kota tua ini mencakup 
luasan ruang sebesar 9,56 ha dengan elevasi 15 
meter. 
 Zona kota tua ini meliputi sebagian Kecamatan 
Kota Selatan, utamanya di Kelurahan Tenda. 
Wilayah ini memiliki beberapa ornamen kota tua 
seperti rumah atau gedung peninggalan sejarah. 
Dalam konsep kota baru, zona kota tua ini perlu 
dipertahankan dan dikembangkan agar menjadi 
obyek wisata budaya. Untuk itu diperlukan 
penataan antara lain seperti penambahan 
beberapa ornamen budaya seperti bangunan 
Walima yang bisa dimodifikasi sebagai pintu 
gerbang.  Mempertahankan bangunan tua 
bersejarah harus dilakukan. Sebagian bangunan 
tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pajangan 
berbagai cerita sejarah Gorontalo termasuk 
berbagai peninggalan kerajaan-kerajaan (linula) di 
Gorontalo, alat musik tradisional, kerajinan khas, 
dan lain-lain. 
 K o t a  m o d e r n  G o r o n t a l o  d i p o s i s i k a n 
menghadap Teluk Tomini (sea front city) . 
Pengembangan kota modern tidak hanya dari sisi 
infrasktrur kota namun juga terkait fasilitas 
kenyamanan hidup warga seperti keberadaan 
ruang publik dan RTH dan sarana prasarana 
sebuah kota umumnya. Sejatinya, pembangunan 
kota baru adalah upaya pengembangan suatu 
“bagian wilayah baru” atau suatu “kota kecil” 
menjadi  suatu kawasan pemukiman yang 
mempunyai kelengkapan perkotaan. Namun 
dalam konteks Gorontalo, konsep kota baru ini 
ditandai oleh keseimbangan pembangunan 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dengan 
pendekatan pengelolaan yang terpadu (integrated 
management). Dalam analisis spasial, kawasan 
kota baru meliputi kawasan selatan kota yang 
batasnya memanjang sepanjang garis pantai Teluk 
Tomini dengan luas sekitar 314,96 ha dengan 
elevasi 75  - 275 m. (lihat ilustrasi peta)
 Dalam konsep spasial ini, kawasan kota baru 
terdiri dari areal pengembangan infrastruktur 
permukiman dan perkantoran, pengembangan 
RTH, kawasan terpadu kuliner lokal hingga zona 
pariwisata bahari. Penataan permukiman yang 
sudah ada menjadi satu kesatuan dalam rencana 
p e n g e m b a n ga n .  I n i  m e n c a k u p  p e n at a a n 
perumahan penduduk dan fasilitas permukiman 
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pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, 
tanpa mengurangi peluang generasi yang akan 
datang untuk menikmati kondisi yang sama. 
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dicirikan oleh predikat daerah adat yang 

menjamur  merupakan contoh yang baik tentang 
ini. Namun, individu tidak hanya memerlukan 
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pendapatan seperti yang dipahami umum dalam 
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K a re n a nya ,  m e n jad i  s e b u a h  ke n i s caya a n 
mengembangkan Kota Gorontalo menuju kota 
baru berkelanjutan.
 Tidaklah sulut memahami konsep kota 
berkelanjutan. Sederhananya, kota berkelanjutan 
adalah kota yang mengedepankan keseimbangan 
antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan 
lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting 
untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam 

seperti perbaikan sistim drainase dan sarana 
prasarana lainnya. Perumahan penduduk di 
sepanjang Sungai Bone perlu ditata agar tidak lagi 
membelakangi sungai yang hanya menjadikan 
Sungai Bone sebagai halaman belakang dan tempat 
pembuangan sampah. Demikian juga permukiman 
di Kelurahan Pohe dan Leato yang ditata dan 
dikembangkan sebagai homestay menarik. 
 Hal lainnya termasuk  penataan berbagai 
kegiatan ekonomi di muara Sungai Bone seperti 
aktivitas pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI) 
dan Depo Pertamina. Secara pemodelan spasial 
dinamis, pengelolaan terpadu atas kawasan ini 
melahirkan skenario-skenario pembangunan yang 
berkelanjutan.  Anal is is  spasial  ini  perlu 
ditindaklanjuti dengan analisis multidisiplin 
keilmuan seperti ilmu geologi untuk memastikan 
kondisi geologi termasuk rekayasa engineering 
untuk kestabilan struktur tanah, ilmu biologi 
untuk melihat pengaruh terhadap biota dan 
kerangka biodiversity, ilmu oseanografi terkait 
kondisi fisika kimia perairan, ilmu sosial ekonomi 
untuk mengkaji skenario pertumbuhan dan 
ekonomi dan aspek sosial masyarakat dan berbagai 
disiplin ilmu lainnya.
 Kita dan warga kota umumnya mungkin 
mengacu pada kondisi awal (reference point) di 
mana kawasan lama Kota Gorontalo masih 
merupakan tempat yang baik untuk tinggal dan 
menganggap pengembangan kawasan kota  baru 
belum perlu atau tidak penting. Cara pandang 
status quo bias ini perlu segera dibenahi. Dinamika 
pembangunan di Provinsi Gorontalo sangat 
berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial dan 
ekologi Kota Gorontalo. 
 Kesemrawutan dan kekumuhan bukan satu-
satunya faktor kekhawatiran yang mendorong 
perlunya perubahan pola pandang ini, namun 
potensi ancaman akibat bencana alam yang 
sewaktu-waktu bisa terjadi melanda Kota 
Gorontalo. Cara pandang lama yang bussines as 
usual dan status quo bias harus diubah menjadi 
sebuah mimpi yang realistis dan bisa dieksekusi 
menuju wajah kota Gorontalo baru yang produktif 
secara ekonomi, kondusif secara sosial dalam 
ekologi yang terawat.
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Menjadi Buruh Migran
 Perempuan yang akrab dipanggil Ibu Sanah 
atau Kak Anah ini pernah menjadi buruh migran 
sebanyak dua kali. Tahun 1995-1999 Sanah bekerja 
di daerah Olaya, Riyadh (Saudi Arabia) sebagai 
pekerja rumah tangga (PRT). Pertama kali bekerja 
Sanah digaji 600 Riyal per bulan, yang jika 
dikonversi ke rupiah waktu itu sekitar Rp. 300 ribu.
 Setelah balik ke Indonesia September 1999, 
Sanah kembali menjadi buruh migran pada tahun 
2003-2005.  Untuk keberangkatan kedua ini, 
Sanah tidak sendirian, tetapi bersama suaminya, 

 Beberapa politisi perempuan yang kini masuk 
di parlemen tidak melalui jenjang pendidikan 
formal secara bertingkat dan bertahap. Tetapi 
dibesarkan oleh aktivitas organisasi di masyarakat. 
Sebutlah Baiq Nurhasanah, anggota DPRD 
Kabupaten Lombok Timur, yang setelah lulus 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah aktif 
sebagai kader di Posyandu dan Puskesmas. 
Perempuan kelahiran Suralaga, 6 Oktober 1974 ini 
belajar berorganisasi dari tingkat desa, menjadi 
fasilitator desa hingga masuk partai politik di 
tingkat kecamatan, yang mengantarkannya duduk 
di DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2014-
2019.

Jika berhasil duduk 
di DPRD, saya fokus 
bidang pendidikan, 
kesehatan, dan 
kemiskinan.” 
Itulah yang 
disampaikan 
Sanah kepada 
masyarakat 
di daerah 
pemilihan-
nya.
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Sanah, 
Buruh Migran 
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umlah anggota parlemen perempuan (APP) di Indonesia, Jbaik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR dan 
Dewan Perwakilan Daerah, DPD) maupun daerah (Dewan 

Pewakilan Rakyat Daerah, DPRD) sangat sedikit. Beberapa 
daerah kabupaten bahkan tidak mempunyai APP di DPRD. 
Dengan jumlah yang sangat sedikit, sebagai wakil rakyat, APP 
dibebani untuk berbuat lebih banyak dalam upaya perbaikan 
nasib kaum perempuan dan anak-anak.
 APP yang sedikit di tengah kekuasaan laki-laki yang perkasa 
di parlemen pun tidak perlu minder dengan jumlahnya sedikit. 
Apalagi merasa minder karena APP dianggap tidak berdaya 
karena kurang pengalaman di tengah sistim politik dan 
kekuasaan yang patriarki. Beberapa APP bahkan sangat 
berdaya, karena jangan salah, tidak sedikit anggota parlemen 
laki-laki (APL) yang juga tidak berdaya, tidak lebih hebat dari 
APP.
 Penguatan APP dianggap salah satu jalan keluar di tengah 
jumlah APP yang sedikit. Namun, pendidikan politik bagi 
perempuan dalam jangka panjang harus terus dilakukan untuk 
melahirkan politisi yang tangguh dan beretika. Pendidikan 
formal adalah jalan terbaik membuka akses perempuan untuk 
aktif di ranah publik, termasuk dalam politik. Namun 
pendidikan formal pun tidak linier dengan lahirnya politisi 
perempuan. 
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dan fasilitator desa, Sanah membantu masyarakat 
mengurus berbagai  keperluan.  Dia  harus 
membantu mengurus masyarakat miskin yang 
berobat ke Puskesmas atau dirujuk ke Rumah Sakit. 
 Sebagai kader desa, Sanah tidak hanya dikenal 
dan dekat dengan masyarakat, dia juga belajar 
untuk berorganisasi sekaligus dapat berbuat 
sesuatu untuk masyarakat. Sanah menyebut apa 
yang dilakukannya sebagai “panggilan jiwa”. 
Menurutnya, kita tidak harus selalu menuntut, 
tetapi harus selalu memberi apa yang bisa kita 
berikan, walaupun itu sangat kecil.  Pekerjaan yang 
dilakukannya menjadi modal ketika Sanah hendak 
mencalonkan dir i  sebagai  anggota  DPRD 
Kabupaten Lombok Timur.

Perempuan Bukan Pelengkap
 Lulusan SD Negeri 3 Suralaga ini bergabung 
dengan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan).  Tahun 2010 Sanah menjabat 
Bendahara Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP 
Suralaga. Keluarganya mendorong Sanah masuk ke 
partai politik dan menjadi politisi. Alumni SMP 
Negeri 1 Suralaga yang mengambil Paket C di PKBM 
(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Suralaga tahun 
2012 ini ingin melakukan sesuatu yang berguna 
untuk masyarakat miskin dan perempuan.
 Tahun 2014 Sanah mencalonkan diri sebagai 
calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di 
P D I P.  Ke p u t u s a n nya  m a j u  k a re n a  S a n a h 
mempunyai modal sosial yang dibangunnya sejak 
dulu. Bersama keluarga, Sanah bergerak dari 
rumah ke rumah untuk menjelaskan maksud dan 
tujuannya menjadi calon anggota DPRD. “Jika 
berhasil duduk di DPRD, saya fokus bidang 
pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.” Itulah 
yang disampaikan Sanah kepada masyarakat di 
daerah pemilihannya.
 Walaupun Sanah mendapat fitnah dan kuatnya 
politik uang di sekelilingnya, Sanah berhasil 

Lalu Purnama. Sanah bekerja sebagai PRT dengan 
gaji yang jika dikonversi ke rupiah mencapai Rp. 1,5 
juta per bulan. Sedangkan suaminya bekerja 
sebagai sopir pada majikan yang sama dengan gaji 
mencapai Rp. 4-4,5 juta per bulan.
 Saat pertama kali menjadi buruh migran, 
Sanah diberangkatkan melalui Jakarta oleh PT 
Avida Duta. Sanah direkrut oleh calo yang 
kemudian dikarantina sekitar 3 bulan di Jakarta 
untuk pengurusan berbagai keperluan. Sedangkan 
pemberangkatan kedua bersama suami, Sanah 
diberangkatkan PT Amri Margatama Jakarta.
 Selain mendapat gaji yang cukup layak, Sanah 
juga mendapat THR (Tunjangan Hari Raya) dan 
pernah dibawa oleh majikan melaksanakan ibadah 
u m ra h .  Ke t i k a  p u l a n g ,  m a j i k a n nya  j u ga 
memberikan uang jalan dan biaya tiket. Selama 
bekerja sebagai PRT, Sanah tidak pernah mendapat 
perlakuan tidak pantas, apalagi kekerasan.
 Hasil dari bekerja sebagai buruh migran 
digunakan untuk pendidikan anak-anaknya. Dia 
juga berinvestasi di usaha pertanian dengan sistem 
bagi hasil. 

Aktif  Sebagai  Kader
 Ibu dari Bq. Liyuza Ihlima, Bq. Salma, dan Lalu 
Abd. Razak adalah seorang kader di tingkat desa 
sejak tahun 1992. Sebagai petani penggarap, Sanah 
h a r u s  b e ke r j a  ke ra s  u n t u k  m e n g h i d u p i 
keluarganya. Namun, Sanah aktif menjadi kader 
kesehatan yang selalu membantu masyarakat. 
Sanah menjadi kader dan terlibat dalam program 
dan proyek kesehatan dan air bersih, baik yang 
dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi 
nonpemerintah.
 Setelah kembali dari Riyadh sebagai buruh 
migran pada tahun 2005, Sanah tetap aktif sebagai 
kader di desa. Tahun 2012-2013 Sanah menjadi 
fasi l i tator  desa  untuk Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sebagai kader 

migran yang dikirim bukanlah pekerja kasar saja.  
Sanah mencontohkan negara tetangga Filipina, 
yang mengirim buruh migran terampil, sehingga 
buruh migran Filipina yang bekerja sebagai PRT 
sangat sedikit. 
 S e b a g a i  a n g g o t a  D P R D  b a r u ,  S a n a h 
membutuhkan peningkatan kapasitas terkait 
tugas-tugasnya. Selain memperoleh Bimbingan 
teknis (Bimtek) mengenai tugas pokok dan fungsi 
(Tupoksi) anggota DPRD kerjasama DPRD Lombok 
Timur dan Universitas Mataram (UNRAM), Sanah 
j u ga  m e n g i k u t i  ke g i a t a n - ke g i a t a n  y a n g 
dilaksanakan oleh Sub Office MAMPU BaKTI NTB, 
yang menambah wawasannya dalam bidang 
gender dan kemiskinan.  Salah satu kegiatan yang 
sangat berguna bagi Sanah adalah Pelatihan Public 
Speaking yang dilaksanakan oleh Yayasan BaKTI di 
Makassar pada Agustus 2015 di Makassar. ”Sebagai 
anggota DPRD yang baru, saya membutuhkan 
peningkatan kapasitas untuk menunjang tugas-
tugas saya, pelatihan public speaking ini membuat 
saya memperoleh pengetahuan dan ketrampilan 
m e n ge n a i  te k n i k  b e r ko mu n i ka s i  d e n ga n 
konstituen dan media. Pelatihan ini sangat penting 
bagi anggota DPRD.

memperolah 1.492 suara yang mengantarkannya 
masuk di DPRD Lombok Timur sebagai salah satu 
APP dari dua APP di DPRD Lombok Timur. Di DPRD 
Lombok Timur, Sanah duduk di Komisi II dan Faksi 
PDIP. 
 Sanah akan fokus pada bidang yang selama ini 
menjadi  perhatiannya,  yaitu pendidikan, 
kesehatan, dan kemiskinan. Karena tiga masalah 
tersebut selalu terkait dengan perempuan. 
Berbagai akses harus dibuka sehingga perempuan 
dan warga miskin dapat mengakses layanan 
pemerintah yang tersedia. Menurut Sanah, 
perempuan sangat memahami apa yang dialami 
oleh perempuan dan anak, jadi perempuan harus 
diberi akses yang sama dengan laki-laki untuk 
memperkuat keluarga dan masyarakat. Perempuan 
bukan pelengkap, tetapi harus mempunyai 
kesempatan dan akses yang sama. 
 Permasalahan perempuan yang umum di 
Lombok Timur adalah putus sekolah, pernikahan 
dini, dan buruh migran. Semuanya itu berakar pada 
kemiskinan. Karena itu, bagi Sanah, ini harus 
menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan 
DPRD. Sanah berargumen, jika putus sekolah dapat 
ditekan, maka pernikahan dini pun dapat 
dikurangi. Sementara itu, pendidikan menjadi 
modal bagi perempuan meningkatkan kapasitas. 
Dengan pendidikan dan ketrampilan, maka buruh 
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Permasalahan perempuan yang umum 
di Lombok Timur adalah putus sekolah, pernikahan 
dini, dan buruh migran. Semuanya itu berakar pada 
kemiskinan.

Foto : Dok. BaKTI-MAMPU



25 26BaKTINews BaKTINews     No.  April - Mei 2016   124   No.  April - Mei 2016 124 
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Lalu Purnama. Sanah bekerja sebagai PRT dengan 
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migran yang dikirim bukanlah pekerja kasar saja.  
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Program MAMPU-BaKTI

Oleh ABD SAMAD SYAM & SURYANTI AKKAS

Advokasi 
Beras Sejahtera 

di Parepare

Walikota yang dihadiri oleh Plt. Ketua 
DPRD, Jhon Panannangan, Pimpinan SKPD, 
Prof. Dr.H. Muh. Siri Dannga, MS, Dewan 
Pembina YLP2EM (Yayasan Lembaga 
Pe n e l i t i a n  Pe m b e rd aya a n  E ko n o m i 
Masyarakat) dan M. Yusran Laitupa, dari 
Program MAMPU Yayasan BaKTI. 
 D a l a m  s a m b u t a n n y a ,  Wa l i k o t a 
mengatakan “Program MAMPU melalui 
lima isunya dapat meneguhkan program 
pemkot terhadap kaum perempuan, untuk 
tidak berhenti pada isu gender. Saya kira 
bukan hanya political will tetapi political 
action penting, kami apresiasi program 
yang dijadikan lokomotif bagi pemkot 
s e ka ra n g  d a n  a ka n  d at a n g  d e n ga n 
memberikan aksi  lebih baik  dalam 
mengentaskan kemiskinan.”  Meskipun  
Walikota tidak menyebut secara tersurat 
tentang Program Rastra gratis dalam Mini 
Workshop tersebut, paling tidak komitmen 
tersebut dibuktikan dalam kebijakan 
Anggaran APBD 2016 untuk Program Rastra 
gratis. 
 Sebelum kebijakan Walikota tentang 
program Rastra Gratis Tahun 2016, lebih 
a w a l  i s u  i n i  m u n c u l   p a d a  s a a t 

Kebi jakan Walikota  Parepare, 
Sulawesi Selatan, HM.Taufan Pawe, 
yang  menggratiskan Rastra (beras 

sejahtera)—dulu: Raskin —bagi warga 
miskin mulai 1 Januari 2016 untuk 4.965 
penerima di Kota Parepare merupakan 
kebijakan inovatif. Kebijakan Program 
Rastra ini tertuang dalam RKPD (Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah) dan APBD  
2016.
 Dengan kebijakan tersebut, penerima 
Rastra tidak lagi dibebani biaya pembelian 
sebesar Rp. 24 ribu per zak. Seluruh biaya 
akan ditanggung oleh Pemerintah Kota 
Parepare. Walikota Parepare, HM Taufan 
Pawe mengatakan, intervensi pemerintah 
ini  dibutuhkan  untuk memastikan 
program Rastra benar-benar tepat sasaran, 
karena faktanya meski dikatakan Rastra 
atau Raskin tetapi masyarakat tetap 
m e n g e l u a r k a n  b i ay a  u n t u k  d a p a t 
memperoleh Rastra.
 Kebijakan ini, merupakan komitmen 
Walikota Parepare HM. Taufan Pawe pada 
saat Mini Workshop Strategi Tindak Lanjut 
Kertas Posisi 5 tema MAMPU, Selasa, 11 
Agustus,  2015 di  Ruang Pertemuan 

 Beberapa keluhan warga soal Rastra diungkap 
oleh Pengurus KK, di antaranya KK Mario 
Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung. Menurut 
Ibu Masdalia, Koordinator KK Mario bahwa, data 
penerima Rastra sebanyak 264 kepala keluarga  
pada RTS (Rumah Tangga Sasaran) sementara yang 
terdata dalam TNP2K (Tim Nasional Percepatan 
dan Penanggulangan Kemiskinan) sebanyak 128 
RTS. Lebih lanjut, Ibu Masdalia merincikan  RW 
04, data penerima Rastra sebanyak 20 RTS  
sementara TNP2K 4 RTS, RW 8 100 RTS penerima 
Rastra, sedangkan data TNP2K hanya 70 RTS, di 
RW 01 data TNP2K sebanyak 48 RTS, sementara 
penerima Rastra sebanyak 96 RTS, demikian 
halnya di RW 02, TNP2K 6 RTS sementara 
penerima Rastra sebanyak 48 RTS. Dengan 
demikian selisinya 136 RTS jauh lebih besar dari 
264 RTS jatah Rastra dari TNP2K sebanyak 128 RTS.
 Keluhan Rastra juga terungkap di KK Pancasila 
Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung. “Saat ini 
data yang terdaftar sebagai penerima Rastra di RW 
II hanya 28 orang, sedangkan yang menerima 59 
orang sehingga jumlah Rastra sebanyak 28 zak 
dibagi perliter. Data seharusnya adalah 59 orang 
akan tetapi mengalami pengurangan sejak tahun 
2013” ungkap ibu Nureni Tjumma, Koordinator KK 

pembentukan Kelompok Konstituen (KK) pada 
Maret 2015. Di mana warga mengeluhkan tentang 
Rastra yang tidak mencukupi, pembagian tidak 
merata, serta kualitas beras yang buruk, bahkan 
salah sasaran dan data keluarga penerima yang 
tidak jelas. Kemudian ditindaklanjuti dengan 
diskusi penguatan KK pada Agustus –September 
2015. Tujuan Diskusi ini sebenarnya mengungkap 
fakta masyarakat terhadap soal Rastra melalui 
buku pengaduan masing-masing KK. Data Rastra 
inilah kemudian KK mengkoordinasikan dengan 
pihak Kelurahan. KK juga mengungkapkan dan 
menyampaikan kepada anggota DPRD pada saat 
reses DPRD asal daerah pemilihannya pada 
Agustus 2015. 

Warga mengeluhkan tentang 
Rastra yang tidak mencukupi, 
pembagian tidak merata, serta 
kualitas beras yang buruk, 
bahkan salah sasaran dan data 
keluarga penerima yang tidak 
jelas.
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yang dari segi ekonomi pendapatannya sudah 
mapan dan berkecukupan terdaftar sebagai 
penerima bantuan Rastra, di sisi lain ada warga 
yang tidak mampu malah tidak terdaftar sebagai 
penerima Rastra.
 Sementara Pengaduan soal Rastra di KK 
S u m b e r  H a r a p a n  K e c a m a t a n  B a c u k i k i , 
sebagaimana diungkapkan oleh Hariayani bahwa, 
banyak warga yang layak mendapatkan Rastra 
tidak terdaftar sebagai penerima, tetapi ada warga 
yang penghidupannya sudah sangat layak malah 
terdaftar sebagai penerima Rastra. Hal yang sama 
dikemukakan Ibu Ratna Herman, “Di RT saya, ada 
kebijakan dari Ketua RT untuk membagi rata jatah 
Rastra ke semua warga tanpa kecuali. Tetapi 
menurut saya, hal itu mungkin akan merugikan 
warga miskin penerima Rastra karena jatahnya 
o t o m at i s  b e r k u ra n g .  t i d a k  m a s a l a h  j i k a 
pembagiannya memang diperuntukan bagi warga 
miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima 
Rastra.”
 Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Soreang, 
misalnya di KK Bahagia Wattang Soreang. Jumlah 
penerima Rastra jauh dari yang ditetapkan TNP2K, 
sehingga pihak kelurahan membagi dua kelompok 
A dan B, sebagaimana diungkapkan Ibu Nurjanna. 
Begitu halnya  di Kelurahan Bukit Indah ada dua 
kelompok juga. Sedangkan di KK Harapan di 

Pancasila. Lebih lanjut terkait dengan data Rastra 
ini sebenarnya sudah dilakukan klarifikasi pada 
saat pendataan BPS 2015, hasilnya data 59 
penerima Rastra ini masih ada di database BPS, 
namun tidak pernah dimunculkan. Setelah KK 
Pancasila melakukan pengecekan dengan pihak 
BPS ternyata data ini masih ada sehingga ada 
usulan dari KK Pancasila kepada BPS untuk 
dimasukkan kembali. Lain halnya Ibu Rastina, dari 
KK Srikandi Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, 
juga menyorot soal Rastra, “ Di RW 08 tidak merata 
pembagian Rastra, ada yang menerima 3 bulan 
sekali bahkan ada yang 4 bulan baru menerima.” 
 Persoalan Rastra juga bahan diskusi di KK 
Damai  Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan 
Bacukiki Barat, dimana Ibu Murni dari bagian 
pengaduan mengatakan bahwa, yang diresahkan 
warga adalah Rastra, soalnya ada warga tidak 
mampu tidak dapat Rastra, karena tidak memiliki 
Kartu Penjaminan Sosial .  Sementara Ibu 
Rosmawati, Koordinator KK Kartini Kelurahan 
Cappa Galung mengeluhkan soal pendataan yang 
tidak akurat.  Lebih lanjut ibu Rosmawati 
mengatakan bahwa, sekarang ini lebih banyak 
jumlah keluarga miskin dari pada jumlah Rastra. 
Jadi pendataan memang harus benar-benar akurat 
sehingga penerima bantuan raskin bisa tepat 
sasaran. Tidak seperti sekarang ini, banyak warga 

untuk menggratiskan Raskin 2016, tetapi 
Kelompok Konstituen tidak  diam, justeru malah 
sebaliknya. Para wakil dari KK melakukan 
beberapa kali pertemuan persiapan untuk 
kunjungan ke instansi terkait  di Kantor YLP2EM 
untuk memantapkan hasil laporan pengaduan KK , 
diskusi mentoring dan TA Penguatan KK. 
 Maka pada tanggal 28 Oktober 2015, untuk 
melakukan kunjungan ke SKPD terkait dimana 22 
Wakil  KK membagi diri  untuk melakukan 
kunjungan 15 SKPD terkait, salah satunya ke 
Bappeda dan Setdako (Bagian Ekonomi dan Kesra). 
Salah satu pertanyaan kunci yakni program apa 
saja yang bersentuhan langsung dengan kelompok 
miskin dan perempuan.  Selanjutnya 22 Wakil KK, 
mengadakan pertemuan di Aula RSUD Andi 
Makassau, 13 Nopember 2015 untuk coaching 
persiapan hearing dengan DPRD. 
 Adapun hasilnya yakni ada data pengaduan 
yang akan di-hearing-kan serta terbentuknya Tim 
9 yang akan menyusun Pokok-pokok pikiran. Dua 
hari Tim 9 ini bekerja yang didampingi oleh staf 
YLP2EM untuk menyusun Pokok-pokok pikiran 
tersebut yang akan ditawarkan oleh KK sebelum 
APBD 2016 disahkan. Besoknya  jam 11.00 Wita, 
Senin 16 Nopember 2015  perwakilan KK, dan 
warga miskin diterima oleh Andi Firdaus Jollong, 
Wakil Ketua DPRD dan Andi Nurhanjayani. Karena 
waktu singkat, Juru Bicara Tim 9 ibu Madina dari 
KK Damai menyampaikan resume Pokok-pokok 
pikiran. Dan Pimpinan menerima pokok-pokok 
pikiran tersebut dan akan memberikan ke masing-
masing anggota DPRD.
 Akhirnya pada tanggal 30 Nopember 2015, 
APBD 2016 ditetapkan oleh DPRD dengan Walikota 
Parepare. Komitmen Walikota tentang Program 
Rastra Gratis tertuang dalam APBD 2016.  
 Advokasi terhadap kebijakan pemerintah 
dalam hal perlindungan sosial bagi warga miskin, 
salah satunya adalah Rastra, merupakan bagian 
dari kegiatan Program MAMPU kerjasama YLP2EM 
dan Yayasan BaKTI. Disamping itu itikad baik dan 
political will dari Pemkot Parepare, dan anggota 
DPRD Parepare. Keberhasilan ini juga atas 
dukungan penuh dari Forum Media yang terus-
menerus memberitakan masalah sosial dan 
membentuk opini publik.

Kelurahan Bukit Harapan, menurut  ibu Erni, 
Pengurus KK, bahwa masih ada warga miskin yang 
tidak mendapatkan Rastra di RW 08, jatah beras 
dari kelurahan hanya 30 zak sedangkan penerima 
Rastra  90 RTS jadi yang didapat 6 liter/bulan. 
 Sejumlah persoalan Rastra inilah yang 
kemudian direspon oleh anggota DPRD Kota 
Parepare pada saat reses di Dapil (Daerah 
pemil ihan)  yang berbeda.  Misalnya Andi 
Nurhanjayani, Musdalipa Pawe, Heri Ahmadi, H. 
Muliadi dan Ridwan Rombe di Kecamatan Bacukiki 
dan Bacukiki Barat. Jhon Panannangan, Hj. 
Apryani Jamaluddin, Abd. Salam Latief, Amiruddin 
Said,  Andi Fudhail, Andi Firdaus Jollong serta 
H.Tasming Hamid di  Kecamatan Soreang. 
Sementara di Dapil Kecamatan Ujung Bulu, soal 
R a s t r a  d i r e s p o n  o l e h  K u r a t a p a i ,  A n d i 
Darmawangsyah, S. Parman Agus Mante, dan 
Rahmat Syamsu Alam. 
 Hasil reses ini kemudian  dibahas di tingkat 
komisi, dan Rapat Gabungan Komisi  bahkan pada 
Rapat Pemerintah Kota Parepare dan DPRD sepakat 
m e n a n d a t a n g a n i  M o U  K UA- P PA S  A P B D 
perubahan tahun 2015. Penandatanganan ini 
berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota 
Parepare Senin 14 September 2015. Wakil ketua 
DPRD Kota Parepare Rahmat Syamsu Alam 
mengatakan Dewan menyepakati rancangan KUA-
PPAS ini setelah melihat urgensi, dasar dan 
subtansi perubahan yang diajukan. 
 Sementara Walikota Parepare Dr. HM. Taufan 
Pawe mengatakan penetapan KUA-PPAS ini tetap 
mengacu pada kebijakan yang ditetapkan 
pemerintah pusat dan provinsi untuk menjaga 
s i n e r g i t a s  d a n  k o n s i s t e n s i  k e b i j a k a n 
pembangunan guna menyamakan persepsi, 
penajaman priorotas dalam mendukung agenda 
pembangunan di Kota Parepare. Pada kesempatan 
ini juga Walikota menyampaikan pada tahun 2016 
mendatang Pemkot telah memikirkan untuk 
m e l a k u k a n  s u b s i d i  t e r h a d a p  p r o g r a m 
Rastra/Raskin, karena selama ini masyarakat yang 
menerima Rastra masih harus mengeluarkan uang 
untuk dapat menikmati program tersebut dengan 
adanya subsidi para penerima Rastra diharapkan 
dapat menikmati program ini secara penuh.
 P e r ny a t a a n  Wa l i ko t a  i n i l a h  s e m a k i n 
memperjelas komitmen Walikota untuk Program 
Rastra Gratis, yang kemudian tertuang dalam 
RKPD 2016 dan direalisasikan dalam APBD 2016. 
Meskipun telah ada pernyataan Walikota Parepare 
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yang dari segi ekonomi pendapatannya sudah 
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Oleh W.I.M. Poli

Perempuan 
Sentani

amanya Loisa Lies Wally, perempuan asal daerah sekitar NDanau Sentani di Papua, yang diwawancarai penulis 
pada tanggal 26 Januari 2008 di Hotel Sentani Indah. 

Impiannya sejak kecil ialah menjadi guru. Sejak tamat dari Sekolah 
Pendidikan Guru pada tahun 1990, ia langsung meniti kariernya 
sebagai guru honorer, dengan gaji sebesar 10 kg beras setiap 
bulannya. Dengan balas jasa tersebut pasti ia tidak dapat menjalani 
hidupnya dengan wajar. 
 Maka, sambil mengajar di pagi hari, ia juga mengusahakan 

pembakaran dan penjualan kapur sirih, 
dengan belajar dari ibu mertuanya. Sementara 
menjalani hidupnya sedemikian ini, muncul 
sebuah peluang untuk menjadi guru. Ia 
mencoba mengadu nasib bersama para 
pelamar yang lainnya. Gagal. Hal yang tak 
aneh bagi anak kampung yang tidak punya 
koneksi di pemerintahan.
 Tidak lulus tes PNS, dia kembali menekuni 
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Loisa Lies Wally

pekerjaannya sebagai guru honorer. Tahun berikutnya, ia mengikuti tes lagi. Dan lagi-lagi gagal. Dan 
lagi-lagi ia kembali menekuni pekerjaannya sebagai guru honorer. Saat tes menjadi guru PNS tiba ketiga 
kalinya, ia mengikuti tes lagi, dan lagi-lagi ia gagal. 
 Tetapi ia belum patah semangat. Ia mengikuti tes lagi pada kali keempat pada tahun 1995. Berhasil. 
Namanya muncul dengan nomor urut 35. Tetapi, ketika mengurus berkas pengusuIan PNS, ternyata 
namanya sudah di-tipeks. Ia lulus, tetapi tidak lolos. Ia kecewa dan marah. Kekecewaan dan 
kemarahannya membuatnya membanting stir, meninggalkan cita-citanya menjadi guru PNS, lalu 
menjadi pengusaha kecil, menjadi produsen kapur sirih. Mulanya ia sekadar mengulangi proses 
pembuatan kapur sirih yang sudah dilakukan ibu mertuanya. 
 Saya lihat, kemudian mencoba melaksanakannya. Saya mulai dengan membeli satu karung kulit 
kerang pada tahun 1995, lalu membakarnya menjadi kapur sirih. Usaha pertama kurang berhasil. Usaha 
kedua, masih juga kurang berhasil. Usaha ketiga, berhasil. 
 Tetapi Loisa belum puas dengan keberhasilan pertama tersebut. Ia ingin meningkatkan produksi-
nya, tetapi ia tidak memiliki dana dan peralatan yang di-butuhkan: besi untuk membuat pagar, baskom 

aluminium, plastik dan kawat 
untuk mengikatkan kulit kerang 
ke daun nipah agar gampang 
dibakar. 
 Ia lalu berpikir, apakah 
ada kemungkinan mem-
peroleh kredit dari bank? 
Pada tahun 1996 ia dengar 
dari suaminya bahwa BPR 
Irian Sentosa memberikan 
kredit kepada pengusaha kecil. 
Ia mengutus suaminya untuk 
mendapatkan informasi yang lebih 
rinci. Singkatnya, ia memperoleh kredit 
s e b e s a r  R p.  3 0 0 . 0 0 0  ya n g  l a n g s u n g 
digunakannya untuk membeli kulit kerang dan 
alat-alat yang dibutuhkannya.
 Dengan produksi yang meningkat ia terus 
dipercaya oleh BPR Irian Sentosa, yang terus 
memperbesar pemberian kredit kepadanya. Ia lalu 
membentuk jaringan penjual yang menerima 
sejumlah jatah kapur sirih darinya. Daerah 
penjualannya meningkat ke wilayah lain, sampai 
keluar Kabupaten Jayapura. 
 H a s i l  p e n j u a l a n nya  d i g u n a ka n  s e ca ra 
bertanggung-jawab. Pertama-tama ia menyisihkan 
10% penerimaannya, yang diserahkan kepada 
Gereja. Menurut ungkapannya: ”Sepuluh persen 
untuk Tuhan”. Selanjutnya disisihkan jumlah yang 
dibutuhkan untuk pembayaran cicilan kredit, 
ke b u t u h a n  ko n s u m s i  r u m a h  t a n g ga  d a n 
kebutuhan sekolah empat orang anaknya. Sisanya 
digunakan lagi untuk modal pengembangan usaha. 
S e b a g i a n  s i s a  p e n e r i m a a n  t e r s e b u t 
d i p i n ja m ka n nya  ke pad a  su a m i nya  u nt u k 
membuka usaha bengkel motor, dengan catatan 
bahwa pinjaman itu harus dibayarkannya kembali. 
Ketika menerima pembayaran hutang dari 
suaminya, ia mengembalikannya lagi kepada sang 
suami untuk pengembangan bengkel motornya.
 Diam-diam usaha dan keberhasilan Loisa 
diperhatikan dan dicatat  oleh Nursal im, 
pembinanya dari BPR Irian Sentosa. Tanpa 
diketahuinya pihak BPR mencalonkannya menjadi 
p e s e r t a  d a l a m  p e r l o m b a a n  m e m p e ro l e h 
penghargaan UKM Award, yang setiap tahunnya 
diadakan melalui kerjasama antara UKM Center 
dari Universitas Indonesia. Dari seluruh Indonesia 
terjaring  770 peserta untuk mengikuti perlombaan 
ini. Setelah diolah oleh sebuah tim penilai di 
Jakarta jumlah yang akhirnya masuk nominasi 
ialah 48 orang. Satu di antaranya adalah Loisa. 

 Tim penilai dari Jakarta lalu 
t u r u n  ke  l a p a n ga n  u n t u k 

melihat dengan mata kepala 
sendiri apa yang dilakukan 
oleh 48 orang tersebut, 
apakah sesuai dengan yang 
tertera di dalam berkas 
yang dikirimkan ke tim 
penilai? Hasilnya ialah, dari 

48 orang tersebut tersisa 24 
orang untuk seleksi akhir. Satu 

di  antaranya adalah Loisa. 
Mereka yang tersisa  ini  la lu 

diundang ke Jakarta untuk seleksi 
paling akhir. Hasilnya: Loisa ditetapkan 

sebagai Pemenang Pertama untuk menerima Citi 
Micro Entrepreneurship Award 2007 untuk 
kategori perdagangan. Keberhasilannya tidak 
dapat diragukan lagi.
 Keberhasilan Loisa dengan sendirinya 
mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten 
Jayapura. Pada saat memberikan penghargaan 
kepada Loisa, Bupati Jayapura, Habel Melkias 
Suwae, mengharapkan agar prestasi nasional yang 
sudah dicapai Loisa dipertahankan, bahkan 
ditingkatkan. Ketika Bupati menanyakannya 
apakah masih mau menjadi Pegawai Negeri Sipil, 
Loisa menjawab, ”Tidak!”
 Dalam kilas balik dapat disimpulkan apa 
sumber keberhasilan Loisa. Pertama, ia mengolah 
kekecewaannya dan menemukan kekuatan di 
dalam dirinya untuk menanggapi lingkungannya. 
Dengan demikian ia digolongkan kedalam 
kelompok yang “dilahirkan dua kali” (twice-born), 
seperti yang dilukiskan oleh Abraham Zaleznik. 
 Kedua, ia terus mengembangkan diri dan 
usahanya. Menurut teori McClelland ia dapat 
digolongan kedalam kelompok orang dengan 
kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi. 
 Ketiga, ia memandang pekerjaannya sebagai 
berkat dari Tuhan yang harus disyukurinya dengan 
tetap menyisihkan “10% untuk Tuhan” dari 
penerimaannya. Ini adalah ethos kerja yang 
bersumber dari pemahaman ajaran agama yang 
dianutnya.
 
Renungan Manajemen Diri: Kekecewaan dapat 
menjadi kunci pembuka pintu baru kehidupan. 
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pelamar yang lainnya. Gagal. Hal yang tak 
aneh bagi anak kampung yang tidak punya 
koneksi di pemerintahan.
 Tidak lulus tes PNS, dia kembali menekuni 
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pekerjaannya sebagai guru honorer. Tahun berikutnya, ia mengikuti tes lagi. Dan lagi-lagi gagal. Dan 
lagi-lagi ia kembali menekuni pekerjaannya sebagai guru honorer. Saat tes menjadi guru PNS tiba ketiga 
kalinya, ia mengikuti tes lagi, dan lagi-lagi ia gagal. 
 Tetapi ia belum patah semangat. Ia mengikuti tes lagi pada kali keempat pada tahun 1995. Berhasil. 
Namanya muncul dengan nomor urut 35. Tetapi, ketika mengurus berkas pengusuIan PNS, ternyata 
namanya sudah di-tipeks. Ia lulus, tetapi tidak lolos. Ia kecewa dan marah. Kekecewaan dan 
kemarahannya membuatnya membanting stir, meninggalkan cita-citanya menjadi guru PNS, lalu 
menjadi pengusaha kecil, menjadi produsen kapur sirih. Mulanya ia sekadar mengulangi proses 
pembuatan kapur sirih yang sudah dilakukan ibu mertuanya. 
 Saya lihat, kemudian mencoba melaksanakannya. Saya mulai dengan membeli satu karung kulit 
kerang pada tahun 1995, lalu membakarnya menjadi kapur sirih. Usaha pertama kurang berhasil. Usaha 
kedua, masih juga kurang berhasil. Usaha ketiga, berhasil. 
 Tetapi Loisa belum puas dengan keberhasilan pertama tersebut. Ia ingin meningkatkan produksi-
nya, tetapi ia tidak memiliki dana dan peralatan yang di-butuhkan: besi untuk membuat pagar, baskom 

aluminium, plastik dan kawat 
untuk mengikatkan kulit kerang 
ke daun nipah agar gampang 
dibakar. 
 Ia lalu berpikir, apakah 
ada kemungkinan mem-
peroleh kredit dari bank? 
Pada tahun 1996 ia dengar 
dari suaminya bahwa BPR 
Irian Sentosa memberikan 
kredit kepada pengusaha kecil. 
Ia mengutus suaminya untuk 
mendapatkan informasi yang lebih 
rinci. Singkatnya, ia memperoleh kredit 
s e b e s a r  R p.  3 0 0 . 0 0 0  ya n g  l a n g s u n g 
digunakannya untuk membeli kulit kerang dan 
alat-alat yang dibutuhkannya.
 Dengan produksi yang meningkat ia terus 
dipercaya oleh BPR Irian Sentosa, yang terus 
memperbesar pemberian kredit kepadanya. Ia lalu 
membentuk jaringan penjual yang menerima 
sejumlah jatah kapur sirih darinya. Daerah 
penjualannya meningkat ke wilayah lain, sampai 
keluar Kabupaten Jayapura. 
 H a s i l  p e n j u a l a n nya  d i g u n a ka n  s e ca ra 
bertanggung-jawab. Pertama-tama ia menyisihkan 
10% penerimaannya, yang diserahkan kepada 
Gereja. Menurut ungkapannya: ”Sepuluh persen 
untuk Tuhan”. Selanjutnya disisihkan jumlah yang 
dibutuhkan untuk pembayaran cicilan kredit, 
ke b u t u h a n  ko n s u m s i  r u m a h  t a n g ga  d a n 
kebutuhan sekolah empat orang anaknya. Sisanya 
digunakan lagi untuk modal pengembangan usaha. 
S e b a g i a n  s i s a  p e n e r i m a a n  t e r s e b u t 
d i p i n ja m ka n nya  ke pad a  su a m i nya  u nt u k 
membuka usaha bengkel motor, dengan catatan 
bahwa pinjaman itu harus dibayarkannya kembali. 
Ketika menerima pembayaran hutang dari 
suaminya, ia mengembalikannya lagi kepada sang 
suami untuk pengembangan bengkel motornya.
 Diam-diam usaha dan keberhasilan Loisa 
diperhatikan dan dicatat  oleh Nursal im, 
pembinanya dari BPR Irian Sentosa. Tanpa 
diketahuinya pihak BPR mencalonkannya menjadi 
p e s e r t a  d a l a m  p e r l o m b a a n  m e m p e ro l e h 
penghargaan UKM Award, yang setiap tahunnya 
diadakan melalui kerjasama antara UKM Center 
dari Universitas Indonesia. Dari seluruh Indonesia 
terjaring  770 peserta untuk mengikuti perlombaan 
ini. Setelah diolah oleh sebuah tim penilai di 
Jakarta jumlah yang akhirnya masuk nominasi 
ialah 48 orang. Satu di antaranya adalah Loisa. 

 Tim penilai dari Jakarta lalu 
t u r u n  ke  l a p a n ga n  u n t u k 

melihat dengan mata kepala 
sendiri apa yang dilakukan 
oleh 48 orang tersebut, 
apakah sesuai dengan yang 
tertera di dalam berkas 
yang dikirimkan ke tim 
penilai? Hasilnya ialah, dari 

48 orang tersebut tersisa 24 
orang untuk seleksi akhir. Satu 

di  antaranya adalah Loisa. 
Mereka yang tersisa  ini  la lu 

diundang ke Jakarta untuk seleksi 
paling akhir. Hasilnya: Loisa ditetapkan 

sebagai Pemenang Pertama untuk menerima Citi 
Micro Entrepreneurship Award 2007 untuk 
kategori perdagangan. Keberhasilannya tidak 
dapat diragukan lagi.
 Keberhasilan Loisa dengan sendirinya 
mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten 
Jayapura. Pada saat memberikan penghargaan 
kepada Loisa, Bupati Jayapura, Habel Melkias 
Suwae, mengharapkan agar prestasi nasional yang 
sudah dicapai Loisa dipertahankan, bahkan 
ditingkatkan. Ketika Bupati menanyakannya 
apakah masih mau menjadi Pegawai Negeri Sipil, 
Loisa menjawab, ”Tidak!”
 Dalam kilas balik dapat disimpulkan apa 
sumber keberhasilan Loisa. Pertama, ia mengolah 
kekecewaannya dan menemukan kekuatan di 
dalam dirinya untuk menanggapi lingkungannya. 
Dengan demikian ia digolongkan kedalam 
kelompok yang “dilahirkan dua kali” (twice-born), 
seperti yang dilukiskan oleh Abraham Zaleznik. 
 Kedua, ia terus mengembangkan diri dan 
usahanya. Menurut teori McClelland ia dapat 
digolongan kedalam kelompok orang dengan 
kebutuhan yang tinggi untuk berprestasi. 
 Ketiga, ia memandang pekerjaannya sebagai 
berkat dari Tuhan yang harus disyukurinya dengan 
tetap menyisihkan “10% untuk Tuhan” dari 
penerimaannya. Ini adalah ethos kerja yang 
bersumber dari pemahaman ajaran agama yang 
dianutnya.
 
Renungan Manajemen Diri: Kekecewaan dapat 
menjadi kunci pembuka pintu baru kehidupan. 
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Setia 
dalam Badai

 “Saya menangis sejadi-jadinya ketika di kelas 
satu SD saya harus tinggal kelas untuk alasan yang 
juga saya kira tidak jelas. Masa anak yang otaknya 
pas-pasan saja dan saya lebih pintar naik kelas, kok 
saya tinggal kelas. Saya merasa benar-benar 
didiskriminasi. Saya ulang kelas hanya satu kali 
saat kelas satu itu. Setelah itu saya lolos terus 
sampai kelas enam,” kisahnya. Gagal ke Seminari 
Lela, Yakob yang juga kerap disapa Jano lalu 
melanjutkan ke SMPK Frater Maumere. Di SMP, 
tidak lagi seperti saat SD di kampung halamannya. 
Tidak ada lagi pembedaan. “Mungkin karena 
kawan-kawan saya tidak tahu latar belakang 
keluarga saya.” Demikian cerita Jano. “Kelas I 
sampai kelas II saya tinggal di asrama,” lanjutnya. 
 “Di SMPK Frater saya pernah dapat nilai minus 
untuk Matematika, tapi saya dapat bangkit 
kembali. Saya lalu cukup diperhitungkan karena 
nilai-nilai saya memuaskan dan saya masuk dalam 
tim bola volly sekolah.” Jano mengisahkan 
pengalaman sekolahnya di SMPK. 
 Saat naik kelas III, sang bapak tak sanggup lagi 
h a r u s  m e m b i aya i  a s ra m a .  Ja n o  t e r p a k sa 
meninggalkan asrama. Saat-saat paling membuat 
terenyuh adalah saat  di  mana sang ayah 
mengantarkan bekal dan uang untuk kebutuhan 
sekolah dan asrama. 
 “Bapak saya itu datang tanpa mengenakan 
celana panjang tapi sarung. Dia datang dengan 
menunggang kuda. Saat bapak datang, biasanya 
saya lari sekencang-kencangnya menemui bapak di 
depan gerbang. Setelah ambil uang dan bekal tanpa 
banyak omong dengan bapak, saya langsung 
kembali ke asrama atau sekolah. Bapak juga tidak 
tanya banyak, dia langsung berbalik.dan memacu 
kudanya pulang.” Saat mengenang kisah ini Jano 
tertunduk. Air matanya jatuh tak terbendung. 
Seperti ada lubang yang menganga, jarak antara 

dilamarnya, dia memilih bekerja di kios Boga 
Dharma milik Stef Bogar. Saat-saat bekerja di kios 
ini juga adalah saat-saat kelam. Menurut Jano, 
banyak dari kawan-kawan sekampungnya yang 
juga bekerja pada kios milik Stef Bogar yang 
mengolok-oloknya. 
 Ada yang bilang, percuma saja e pergi sekolah 
tinggi tapi hasilnya pulang juga jaga kios seperti 
kami. Ejekan itu sempat membuatnya panas dan 
hampir saja menantang mereka berkelahi, tapi hati 
kecilnya terus memintanya bersabar.
 Sementara itu tidak ada tanda-tanda panggilan 
dari instansi yang dilamarnya. Itu seperti 
menambah penderitaan pada kalbu.  Rasa 
disisihkan seperti begitu kuat dirasakan Jano, 
tetapi  apa mau dikata hidup harus terus 
dilanjutkan sembari terus berharap semoga ada 
perubahan dalam hidup. Maret 1982, perjumpaan 
dengan Yoseph Watan Leba, mengubah haluan 
hidup Jano dari pekerja penjaga kios menjadi 
seorang karyawan bank. 
 “Tuhan itu maha adil,” demikian kisah Jano. 
“Saya bertemu dengan Pak Yoseph. Dia itu orang 
Boru, Wulanggitang, Flores Timur. Dari dialah saya 
memperoleh informasi bahwa bank BRI membuka 
lowongan kerja. Saya lalu menulis lamaran dan 
mengantarkan ke kantor cabang. Seminggu 
kemudian datang surat panggilan agar saya segera 
menghadap,” katanya.
 Keinginannya bekerja di BRI awalnya diragukan 
oleh Stef Bogar. Mungkinkah seorang sarjana muda 

rasa rindu dan malu dengan kondisi ayah saat-saat 
masih SMP itu seperti membekas dalam sukma. 
 Seperti ingin bercerita lebih banyak tetapi usia 
sekolah apalagi sebagai siswa SMP ada semacam 
rasa takut pada situasi orang tua yang hanya petani 
dan juga pedagang serabutan itu. Saat kelas III SMP, 
Jano harus meninggalkan asrama. Kondisi 
keuangan orang tua sangat tak memungkinkan 
untuk bertahan. Tinggalkan asrama dan menuju 
rumah keluarga di Kampung Kabor. 
 “Saya tinggal di rumah keluarga kami namanya 
bapak Bona Liko. Tak sampai sebulan saya pindah 
ke rumah Stefanus Bogar hingga menyelesaikan 
pendidikan di SMAK Sint. Gabriel Maumere,” kisah 
Jano. 
 Seorang Stef Bogar bagi Yakobus Jano adalah 
sosok kitab suci yang hidup. Dirinya merasa 
beruntung tinggal dengan sosok seorang Stef yang 
menanamkan dalam dirinya semangat dan daya 
juang untuk terus dan terus berjuang. Pemilik 
s w a l a y a n  B o g a  D h a r m a  i n i l a h  y a n g 
mengharuskannya untuk tidak melanjutkan 
pendidikan tinggi ke tanah Jawa tapi ke Kupang. 
“Kalau ke Jawa nanti kamu tidak selesai seperti 
kebanyakan anak-anak mahasiswa.” Begitu kata 
Jano menceritakan kembali saran dari Stef Bogar. 
Berbekal  saran dari  Stef  Bogar,  Jano pun 
memutuskan kuliah di jurusan Tata Negara 
Undana pada tahun 1976. Selama kuliah, Jano atau 
kadang disapa Jano pernah meninggalkan 
kuliahnya dan mencoba peruntungan nasib 
dengan bekerja di Kalimantan pada tahun 1977. 
 Perubahan kurikulum waktu itu membuat 
jadwal kuliah lowong banyak. Tahun 1978 Jano lalu 
balik ke Flores, kemudian pada tahun 1979 kembali 
ke Kupang untuk menyelesaikan kuliahnya yang 
terhenti. Saat kembali kuliah, Jano sempat 
terserang usus buntu akut, dan saran dari pihak 
medis harus segera dioperasi. Dalam keadaan yang 
sangat susah dengan urusan keuangan, sang bapak 
harus datang ke Kupang. 
 “Kala itu dengan uang pinjaman dari Bapak Stef 
Bogar, bapak sampai juga di Kupang mengunjungi 
saya dan mengurusi semua yang berkaitan dengan 
operasi usus buntu,” kata Jano. Cobaan sakit yang 
mengenaskan itu akhirnya bisa dilalui. Setelah 
pulih dari sakit, Jano kembali ke kampus. 
Menyelesaikan kuliahnya pada Maret 1981, Jano 
kembali ke Maumere. Berbekal ijasah sarjana muda 
yang disandangnya mulailah ia melamar ke 
beberapa instansi di kota Maumere. Sambil 
menunggu panggilan kerja dari instansi yang 

dalah pemali kalau menyebut Pintu Air Atanpa sosok Yakobus Jano. Sosok di balik 
berkembang pesatnya Pintu Air yang kini 

jadi koperasi primer nasional ini ternyata anak 
petani buta huruf yang mengawali segala hal ihwal 
pendidikannya dengan susah payah. 
 Ibarat kata kitab suci, yang menabur dengan 
bercucuran air mata akan menuai dengan suka 
cita, layak disematkan pada pria rapi jali ini. Lahir 
di Rotat, Nita 15 September 1953 dari pasangan  
Petrus Moa dan Yuliana Sareng. Anak ketiga dari 
lima bersaudara ini pada awalnya bercita-cita jadi 
pastor. Rencana masuk ke Seminari Lela, kandas 
untuk pelbagai alasan yang harus diterima dengan 
lapang. Lahir dari ayah yang petani tulen sesekali 
jadi  pedagang tembakau,  pedagang sayur 
kangkung dan juga pedagang jagung dan sang 
bunda yang tidak waras alias gila membuat semua 
yang ada dan terjadi pada keluarga mereka adalah 
keluarga tak dianggap dan diperhitungkan sama 
sekali bagi kebanyakan orang di kampungnya. 
 “Kami seperti sampah.” Begitu kata Yakob Jano. 
Pria bernama lengkap Germanus Yakobus Kabu ini 
pun harus merelakan namanya yang seharusnya 
disandang terus dalam hidup itu berganti ketika 
untuk urusan melanjutkan ke Seminari saja dalam 
buku besar permandian tak ada nama itu. Yang ada 
hanyalah Yakobus Jano. Nama inilah yang kini 
disandangnya sampai hari ini. 
 Shakespeare, sastrawan kenamaan Inggris itu 
benar ketika bilang nomen est omen, nama adalah 
tanda. Dan sebuah keteledoran dari penulisan 
nama dari Germanus Yakobus Kabu itu menjadi 
'berkat' untuk jalan hidup selanjutnya saat 
berganti jadi Yakobus Jano. Masuk SD pada usia 
sembilan tahun, Yakob mengakui bahwa ia sudah 
cukup mengerti untuk segala yang terjadi dengan 
latar belakang kehidupan keluarganya. 

Yakobus Jano (kiri), penerima penghargaan the best 
Indonesia leader 2016 dan Citra Adikarsa Pelopor 
Penggerak Pembangunan.
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 “Saya menangis sejadi-jadinya ketika di kelas 
satu SD saya harus tinggal kelas untuk alasan yang 
juga saya kira tidak jelas. Masa anak yang otaknya 
pas-pasan saja dan saya lebih pintar naik kelas, kok 
saya tinggal kelas. Saya merasa benar-benar 
didiskriminasi. Saya ulang kelas hanya satu kali 
saat kelas satu itu. Setelah itu saya lolos terus 
sampai kelas enam,” kisahnya. Gagal ke Seminari 
Lela, Yakob yang juga kerap disapa Jano lalu 
melanjutkan ke SMPK Frater Maumere. Di SMP, 
tidak lagi seperti saat SD di kampung halamannya. 
Tidak ada lagi pembedaan. “Mungkin karena 
kawan-kawan saya tidak tahu latar belakang 
keluarga saya.” Demikian cerita Jano. “Kelas I 
sampai kelas II saya tinggal di asrama,” lanjutnya. 
 “Di SMPK Frater saya pernah dapat nilai minus 
untuk Matematika, tapi saya dapat bangkit 
kembali. Saya lalu cukup diperhitungkan karena 
nilai-nilai saya memuaskan dan saya masuk dalam 
tim bola volly sekolah.” Jano mengisahkan 
pengalaman sekolahnya di SMPK. 
 Saat naik kelas III, sang bapak tak sanggup lagi 
h a r u s  m e m b i aya i  a s ra m a .  Ja n o  t e r p a k sa 
meninggalkan asrama. Saat-saat paling membuat 
terenyuh adalah saat  di  mana sang ayah 
mengantarkan bekal dan uang untuk kebutuhan 
sekolah dan asrama. 
 “Bapak saya itu datang tanpa mengenakan 
celana panjang tapi sarung. Dia datang dengan 
menunggang kuda. Saat bapak datang, biasanya 
saya lari sekencang-kencangnya menemui bapak di 
depan gerbang. Setelah ambil uang dan bekal tanpa 
banyak omong dengan bapak, saya langsung 
kembali ke asrama atau sekolah. Bapak juga tidak 
tanya banyak, dia langsung berbalik.dan memacu 
kudanya pulang.” Saat mengenang kisah ini Jano 
tertunduk. Air matanya jatuh tak terbendung. 
Seperti ada lubang yang menganga, jarak antara 

dilamarnya, dia memilih bekerja di kios Boga 
Dharma milik Stef Bogar. Saat-saat bekerja di kios 
ini juga adalah saat-saat kelam. Menurut Jano, 
banyak dari kawan-kawan sekampungnya yang 
juga bekerja pada kios milik Stef Bogar yang 
mengolok-oloknya. 
 Ada yang bilang, percuma saja e pergi sekolah 
tinggi tapi hasilnya pulang juga jaga kios seperti 
kami. Ejekan itu sempat membuatnya panas dan 
hampir saja menantang mereka berkelahi, tapi hati 
kecilnya terus memintanya bersabar.
 Sementara itu tidak ada tanda-tanda panggilan 
dari instansi yang dilamarnya. Itu seperti 
menambah penderitaan pada kalbu.  Rasa 
disisihkan seperti begitu kuat dirasakan Jano, 
tetapi  apa mau dikata hidup harus terus 
dilanjutkan sembari terus berharap semoga ada 
perubahan dalam hidup. Maret 1982, perjumpaan 
dengan Yoseph Watan Leba, mengubah haluan 
hidup Jano dari pekerja penjaga kios menjadi 
seorang karyawan bank. 
 “Tuhan itu maha adil,” demikian kisah Jano. 
“Saya bertemu dengan Pak Yoseph. Dia itu orang 
Boru, Wulanggitang, Flores Timur. Dari dialah saya 
memperoleh informasi bahwa bank BRI membuka 
lowongan kerja. Saya lalu menulis lamaran dan 
mengantarkan ke kantor cabang. Seminggu 
kemudian datang surat panggilan agar saya segera 
menghadap,” katanya.
 Keinginannya bekerja di BRI awalnya diragukan 
oleh Stef Bogar. Mungkinkah seorang sarjana muda 

rasa rindu dan malu dengan kondisi ayah saat-saat 
masih SMP itu seperti membekas dalam sukma. 
 Seperti ingin bercerita lebih banyak tetapi usia 
sekolah apalagi sebagai siswa SMP ada semacam 
rasa takut pada situasi orang tua yang hanya petani 
dan juga pedagang serabutan itu. Saat kelas III SMP, 
Jano harus meninggalkan asrama. Kondisi 
keuangan orang tua sangat tak memungkinkan 
untuk bertahan. Tinggalkan asrama dan menuju 
rumah keluarga di Kampung Kabor. 
 “Saya tinggal di rumah keluarga kami namanya 
bapak Bona Liko. Tak sampai sebulan saya pindah 
ke rumah Stefanus Bogar hingga menyelesaikan 
pendidikan di SMAK Sint. Gabriel Maumere,” kisah 
Jano. 
 Seorang Stef Bogar bagi Yakobus Jano adalah 
sosok kitab suci yang hidup. Dirinya merasa 
beruntung tinggal dengan sosok seorang Stef yang 
menanamkan dalam dirinya semangat dan daya 
juang untuk terus dan terus berjuang. Pemilik 
s w a l a y a n  B o g a  D h a r m a  i n i l a h  y a n g 
mengharuskannya untuk tidak melanjutkan 
pendidikan tinggi ke tanah Jawa tapi ke Kupang. 
“Kalau ke Jawa nanti kamu tidak selesai seperti 
kebanyakan anak-anak mahasiswa.” Begitu kata 
Jano menceritakan kembali saran dari Stef Bogar. 
Berbekal  saran dari  Stef  Bogar,  Jano pun 
memutuskan kuliah di jurusan Tata Negara 
Undana pada tahun 1976. Selama kuliah, Jano atau 
kadang disapa Jano pernah meninggalkan 
kuliahnya dan mencoba peruntungan nasib 
dengan bekerja di Kalimantan pada tahun 1977. 
 Perubahan kurikulum waktu itu membuat 
jadwal kuliah lowong banyak. Tahun 1978 Jano lalu 
balik ke Flores, kemudian pada tahun 1979 kembali 
ke Kupang untuk menyelesaikan kuliahnya yang 
terhenti. Saat kembali kuliah, Jano sempat 
terserang usus buntu akut, dan saran dari pihak 
medis harus segera dioperasi. Dalam keadaan yang 
sangat susah dengan urusan keuangan, sang bapak 
harus datang ke Kupang. 
 “Kala itu dengan uang pinjaman dari Bapak Stef 
Bogar, bapak sampai juga di Kupang mengunjungi 
saya dan mengurusi semua yang berkaitan dengan 
operasi usus buntu,” kata Jano. Cobaan sakit yang 
mengenaskan itu akhirnya bisa dilalui. Setelah 
pulih dari sakit, Jano kembali ke kampus. 
Menyelesaikan kuliahnya pada Maret 1981, Jano 
kembali ke Maumere. Berbekal ijasah sarjana muda 
yang disandangnya mulailah ia melamar ke 
beberapa instansi di kota Maumere. Sambil 
menunggu panggilan kerja dari instansi yang 

dalah pemali kalau menyebut Pintu Air Atanpa sosok Yakobus Jano. Sosok di balik 
berkembang pesatnya Pintu Air yang kini 

jadi koperasi primer nasional ini ternyata anak 
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Indonesia leader 2016 dan Citra Adikarsa Pelopor 
Penggerak Pembangunan.
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baiknya untuk kemajuan Pintu Air. Team work 
yang hebat akhirnya mengantarkan Pintu Air jadi 
koperasi yang berkelas saat ini untuk ukuran 
Indonesia. Menurutnya kemajuan Pintu Air yang 
sampai dengan statusnya naik jadi primer nasional 
adalah usaha dan kerja keras semua tim dan 
anggota Pintu Air. Saat ini segala tentang Pintu Air 
memang sedang di atas angin artinya capaiannya 
memang luar biasa tetapi masih ada dan akan terus 
ada tugas dan tanggung jawab untuk meramu 
keberadaan Pintu Air menjadi koperasi yang benar-
benar hadir untuk melayani anggotanya. 
 “Harapan saya adalah kopdit ini jangan dilihat 
bahwa dia maju karena faktor figur atau ketokohan 
saya atau ketokohan general manager, sekretaris 
dan juga ketua-ketua cabang dan sebagainya tetapi 
karena sistem yang dibangun,” katanya. 
 Menurut Jano sistem itu adalah akuntansi 
keuangan menjadi  'panglima'.  Figur atau 
ketokohan boleh berganti tetapi sistem harus tetap 
dijalankan agar mimpi hidup seribu tahun lagi itu 
terus terwujud untuk generasi yang akan datang. 
Jadi dua-duanya tetap penting. 
 Itulah Yakobus Jano. Dengan segala keyakinan 
dan keteguhannya, ia mampu melewati cobaan 
yang berat untuk ditanggungkannya. Ia bahkan 
mampu menjadikan luka kepedihan masa lalu dan 
latar belakang keluarga yang dianggap sampah 
sebagai elan kreatif yang menjadi sumber tiada 
habis bagi siapa saja. 
 Spirit  Pintu Air yang harus senantiasa 
mengalirkan kehidupan itu juga dianutnya. Ia setia 
dalam badai, dengan segala anugerah nuraninya. 
Mengutip istilah Latin: Amor fati, Jano ikut 
mengajarkan kita menerima nasib den gan 
semacam rasa cinta. Setelah itu berjuang. Dan buah 
dari perjuangannya itulah kopdit Pintu Air kini 
menjadi koperasi yang berhasil mendongkrak 
kehidupan nelayan, tani, ternak dan buruh di NTT. 
 Anggota koperasi yang kini dipimpinnya pun 
mencapai angka 120-an ribu anggota dengan total 
aset mencapai angka setengah triliun rupiah. 
Kopdit yang dipimpinnya pun kini menjadi satu 
dari lima kopdit terbaik di Indonesia. Berkat 
usahanya memanage kopdit Pintu Air yang luar 
biasa ini beliau menggondol penghargaan sebagai 
salah satu tokoh the best Indonesia leader 2016 dan 
Citra Adikarsa Pelopor Penggerak Pembangunan.

jurusan Tata Negara bekerja di bank? Pertanyaan 
itu juga sempat membuat Jano bingung. Dia sempat 
pulang kampung bertemua dengan sang bapak 
sembari menceritakan keraguan dari Stef Bogar. 
Tidak ada jawaban apa-apa dari sang bapak. 
“Ekspresinya datar saja,” kata Jano.
 Jano kembali ke Maumere, kembali bekerja 
seperti biasa di kios milik Stef Bogar. Keesokan 
harinya sang bapak ternyata datang dengan 
berkuda mengunjunginya. Ternyata sang bapak 
sengaja datang jauh-jauh untuk memintanya 
menghadap memenuhui surat panggilan dari BRI. 
Sang bapak juga memintanya agar mau bekerja di 
BRI saja. Pertemuan itu berlangsung singkat, 
selepas memberikan saran, sang bapak kembali 
berkuda ke Rotat, kampungnya. 
 Setelah menghadap dan diwawancarai oleh 
pihak bank, Jano langsung megikuti magang di 
Kewapante pada 12 April 1982. Selama magang dia 
tak pernah lepas berdoa dalam hati dan ingat 
Tuhan. “Semoga Dia menjaga dan membantu 
saya,” katanya dalam setiap doanya. 
 Sebulan magang, Jano lalu dipindahkan ke Bola 
pada Mei 1982. Di Bola karirnya menigkat tajam, dia 
langsug diangkat jadi kepala. 
 “Rasanya blank sekali, sebulan magang lalu 
langsung jadi kepala BRI Unit Bola,” kata Jano. 
Meski begitu, Jano membuktikan dirinya untuk 
siap kerja walaupun modalnya cuma sebulan 
magang. Jano bekerja denga sungguh-sunggu, dan 
kesungguhan bekerja ini membuahkan prestasi. 
Jano kemudian dikirim ke Kupang untuk mengikuti 
kursus kepala BRI. Balik dari Kupang, Jano lalu 
didapuk jadi kepala BRI Nita pada Mei 1984. Tahun 
1996 karirnya terus melejit, Jano lalu jadi penilik. 
 Saat karirnya tengah melejit itulah Jano merasa 
seperti  ada yang hilang dan harus segera 
dikerjakan. Pikirnya, saya enak-enak kerja di bank 
tapi bagaimana dengan banyaknya orang kecil dari 
kampung saya dan juga dari mana-mana yang tidak 
bisa mengakses pinjaman dari bank saat itu? 
 Pikiran macam itu sebenarnya muncul sudah 
pada tahun sebelum-sebelumnya. Tepatnya tahun 
1995  b e rsa m a  s e k i t a r  5 0 - a n  o ra n g ,  Ja n o 
mendirikan usaha bersama simpan pinjam yang 
kami namakan Pintu Air. Sebenarnya dia ingin 
mendedikasikan seluruh jiwa raga dan pikiran 
untuk Pintu Air, tapi saat itu pekerjaan sebagai 
p e g a w a i  b a n k  h a n y a  b i s a  m e m b u a t n y a 
menyisihkan sedikit waktu untuk bantu-bantu. 
 Sejak pensiun pada 2010, Yakobus Jano pun 
mencurahkan seluruh gagasan, tenaga dan niat 
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Buku Panduan Konversi POME Menjadi Biogas
 Buku  ini  berfungsi  sebagai  sumber  informasi  mengenai  teknologi  konversi  POME  menjadi 
energi beserta manfaatnya, serta sebagai petunjuk bagi mereka yang berminat melakukan studi 
kelayakan. Buku ini mencakup tujuh bagian utama:
Bagian 1: Tekhnologi Konversi POME menjadi Biogas
Bagian 2: Gambaran Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
Bagian 3: Menganalisis POtensi Pabrik Anda
Bagian 4: Pendanaan dan Investasi
Bagian 5: Standar Keberlanjutan dalam Industri Minyak Sawit
Bagian 6: Emisi Gas Rumah Kaca dari Industri Mintak Sawit
Bagian 7: Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca dari Produksi 

http://batukarinfo.com/referensi/buku-panduan-konversi-pome-menjadi-biogas

KONSEP TOL LAUT DAN IMPLEMENTASI 2015 - 2019
  Realisasi terobosan Tol Laut ditekankan oleh Presiden Jokowi untuk menghubungkan jalur pelayaran 
rutin dari wilayah timur ke wilayah barat Indonesia guna meminimalisir biaya logistik. Disamping itu, imple-
mentasi Tol Laut juga akan berdampak terhadap peningkatan akses nia-ga dari negara Pasifik bagian selatan 
ke negara Asia bagian timur. Realisasi terobosan Tol Laut ditekankan oleh Presiden Jokowi un-tuk 
menghubungkan jalur pelayaran rutin dari wilayah timur ke wilayah barat Indonesia guna meminimalisir 
biaya logistik. Disamping itu, imple-mentasi Tol Laut juga akan berdampak terhadap peningkatan akses nia-
ga dari negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian timur.

http://batukarinfo.com/referensi/konsep-tol-laut-dan-implementasi-2015-2019

Artikel

Pemerintah Bantaeng Menetapkan Perbup 
Imbal Jasa Lingkungan Air

 Praktik penggunaan sumber daya alam (SDA) secara tepat 
sangatlah jarang diketahui masyarakat umum; padahal 
penerapan secara bijak sangatlah dibutuhkan dan penting untuk 
menjaga keberlanjutannya. Pemanfaatan SDA harus dijalankan 
bersamaan dengan usaha konservasi untuk memastikan 
ketersediaannya dalam jangka waktu yang panjang.
 Dalam acara Sosialisasi Perbup Imbal Jasa Lingkungan Air 
tanggal 16 Januari 2016, Kepala Bappeda Bantaeng, Prof. Dr. Ir. 
Samsu Alam, MSi, menegaskan hal itu, ”Sumber air merupakan 
salah satu SDA dan lingkungan yang perlu dijaga karena sudah 
jelas, air merupakan salah satu elemen utama dalam kehidupan 
sehari-hari yang dibutuhkan setiap makhluk hidup.”

http://batukarinfo.com/komunitas/articles/pemerintah-
bantaeng-menetapkan-perbup-imbal-jasa-lingkungan-air

Referensi

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan
 di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia

Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat mengunjungi: www.batukarinfo.com

Teluk Maumere, Surga Tersembunyi

 Cekungan laut raksasa itu memiliki ujung timur di Tanjung Darat, 
Kecamatan Talibura, dan ujung barat di Tanjung Koro dan Watu Manuk, 
Kecamatan Magepanda, berbatasan dengan Kabupaten Ende. Panjang 
garis pantai menyerupai huruf "U" sejauh 120 km. Cekungan yang 
disebut Teluk Maumere itu memiliki taman laut yang begitu indah.
 Itulah surga bawah laut Teluk Maumere. Ada ribuan jenis biota laut 
yang hidup dalam perairan ini. Hasil penelitian Coral Reef 
Rehabilitation and Management Program (Coremap) selama 2006-
2012 menyebutkan, terumbu karang di Teluk Maumere sudah 90 
persen pulih setelah diterjang tsunami tahun 1992.
 Teluk Maumere menjadi salah satu destinasi penting di Flores. 
Kawasan ini pernah dicanangkan Frans Seda, mantan Menteri 
Perhubungan (1968-1973) dalam Kabinet Pembangunan I sebagai salah 
satu pusat wisata bahari di Flores. Tahun 1992, Seda membangun pusat 
pemondokan dan penginapan di pantai Teluk Maumere, yang dikenal 
dengan "Sao Wisata", dan masih bertahan sampai hari ini. Teluk itu 
memiliki luas 59.450 hektar.

http://batukarinfo.com/news/teluk-maumere-surga-
tersembunyi

BAGI PERKEMBANGAN GIZI ANAK

DAMPAK BABS 

Kurang lebih 9 juta anak Indonesia 
memiliki tubuh pendek daripada usia mereka
Studi membuktikan bahwa faktor genetik bukan menjadi 
penyebab utama dari pertumbuhan tubuh pendek.

Kekurangan gizi menyebabkan tingkat 
pertumbuhan anak menjadi tidak normal (kerdil).

Ketika anak tersebut lebih pendek dari usia
mereka berakibat pada perkembangan fisik

ataupun mentalnya. Anak yang bertubuh pendek 
tidak dapat belajar secara baik disekolah dan 

seharusnya anak-anak mendapatkan nutrisi
yang lebih baik daripada orang dewasa sebagai 

bekal untuk perkembangan otaknya.

Untuk mengatasi pertumbuhan tubuh
pendek pada anak Indonesia,
kita harus memberantas fenomena 
buang air besar sembarangan.
Sumber: Background study in Nutrition,UNICEF and others, 2D14

Dengan melakukan 
buang air besar sembarangan

berarti kotoran manusia mudah terpapar langsung
oleh tangan, khaki,dan dibawah terbang oleh lalat.

Pada akhirnya, tinja dapat mencemari air minum 
dan makanan yang kita konsumsi. 

Sumber: Humphrey 2D09, Grantham- McGregor etal. 2007

Sumber: Background study in Nutrition,UNICEF and others, 2D14; Martorell R,
Mendoza F & Castillo R 1988

Sumber: USAID/WASH plus 2013
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2012 menyebutkan, terumbu karang di Teluk Maumere sudah 90 
persen pulih setelah diterjang tsunami tahun 1992.
 Teluk Maumere menjadi salah satu destinasi penting di Flores. 
Kawasan ini pernah dicanangkan Frans Seda, mantan Menteri 
Perhubungan (1968-1973) dalam Kabinet Pembangunan I sebagai salah 
satu pusat wisata bahari di Flores. Tahun 1992, Seda membangun pusat 
pemondokan dan penginapan di pantai Teluk Maumere, yang dikenal 
dengan "Sao Wisata", dan masih bertahan sampai hari ini. Teluk itu 
memiliki luas 59.450 hektar.

http://batukarinfo.com/news/teluk-maumere-surga-
tersembunyi

BAGI PERKEMBANGAN GIZI ANAK

DAMPAK BABS 

Kurang lebih 9 juta anak Indonesia 
memiliki tubuh pendek daripada usia mereka
Studi membuktikan bahwa faktor genetik bukan menjadi 
penyebab utama dari pertumbuhan tubuh pendek.

Kekurangan gizi menyebabkan tingkat 
pertumbuhan anak menjadi tidak normal (kerdil).

Ketika anak tersebut lebih pendek dari usia
mereka berakibat pada perkembangan fisik

ataupun mentalnya. Anak yang bertubuh pendek 
tidak dapat belajar secara baik disekolah dan 

seharusnya anak-anak mendapatkan nutrisi
yang lebih baik daripada orang dewasa sebagai 

bekal untuk perkembangan otaknya.

Untuk mengatasi pertumbuhan tubuh
pendek pada anak Indonesia,
kita harus memberantas fenomena 
buang air besar sembarangan.
Sumber: Background study in Nutrition,UNICEF and others, 2D14

Dengan melakukan 
buang air besar sembarangan

berarti kotoran manusia mudah terpapar langsung
oleh tangan, khaki,dan dibawah terbang oleh lalat.

Pada akhirnya, tinja dapat mencemari air minum 
dan makanan yang kita konsumsi. 

Sumber: Humphrey 2D09, Grantham- McGregor etal. 2007

Sumber: Background study in Nutrition,UNICEF and others, 2D14; Martorell R,
Mendoza F & Castillo R 1988

Sumber: USAID/WASH plus 2013



InfoBuku

Buku yang diterjemahkan dari versi bahasa Jepang ini merupakan hasil kajian 2 orang ahli 
yang berpengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang menceritakan 
pengalaman mereka selama berkerja di lapangan dalam berbagai proyek bantuan 
pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Cara menggali fakta 
dan bagaimana fakta tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan suatu desa juga 
dituliskan dalam buku ini. Dengan menawarkan banyak contoh, penulis menunjukkan 
perlunya mengembangkan kapasitas untuk mengamati dan memahami konteks, 
sehingga fasilitator bisa menempatkan diri mereka pada posisi teman bicara, melalui 
sebuah pertanyaan sederhana.

Buku ini merupakan dokumen program sebagai potret dari model penguatan Multi 
Stakeholders Forum (MSF) dan keterlibatan Forum ini dalam mengadvokasi kebijakan 
publik. Strategi advokasi MSF yang lebih beretika dan menggunakan sumber data dan 
informasi yang valid menjadikan advokasi yang dilakukan tidak hanya diterima baik oleh 
pemerintah, tetapi juga diapresiasi pemerintah karena cara-cara yang santun.

Lingkungan laut beserta sumber daya alamnya merupakan ruang bagi kehidupan bangsa 
yang selalu harus dijaga dan dilestarikan. Dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan 
laut dan sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan 
sehingga perlu dibuatkan peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran dan 
kerusakan pesisir & laut. 

Isu akuntabilitas LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia baru muncul di awal 
abad ini. Buku ini memuat jawaban pertanyaan “kepada siapa LSM harusnya akuntable?”. 
Buku ini menawarkan penilaian terhadap perangkat kunci yang tersedia mencakup 
akuntabilitas legal, sertifikasi dan rezim akuntabilitas didasarkan kepada donor. Buku ini 
melihat secara detail inovasi-inovasi yang telah berkembang dari dalam LSM dan 
menawarkan pendekatan dan kerangka baru yang bisa membuat akuntabilitas menjadi 
nyata di semua LSM. 

Menyingkap Realitas Lapangan; Meta-Fasilitasi Bagi Pekerja 
Pembangunan Masyarakat 
PENULIS Nobuaki WADA dan Toyokazu NAKATA
         
         

Mendorong Perubahan Kebijakan   
   PENERBIT Yayasan Esensi atas dukungan KINERJA-USAID

Kumpulan Peraturan; Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Pesisir & Laut

Akuntabilitas LSM; Politik, Prinsip dan Inovasi
   PENULIS Kelompok Kerja Akuntabilitas OMS dan LP3ES

Terima kasih kepada Commit Foundation, KINERJA dan  Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi Maluku dan Papua, 
Kementerian Lingkungan Hidup atas sumbangan buku-bukunya untuk perpustakaan BaKTI.

 PENERBIT    Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi Maluku dan Papua, 
                        Kementerian Lingkungan Hidup


	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 22
	Page 23
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37

