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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
Contributing to 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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Yang Benderang 
Dari Kalumpang

Oleh Syaifullah 

Ibaratnya kita mau masak, tapi kita tidak tahu berapa 
besar piringnya. Berapa banyak yang mau makan? 
Kan susah, kita tidak tahu harus masak seberapa 

banyak,” kata Soleman, kepala desa Siraun, Kecamatan 
Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
 Analogi itu diucapkannya sebagai gambaran sulitnya 
mereka para aparat desa melakukan perencanaan desa 
tanpa data desa yang memadai. Mereka tidak tahu 
seberapa luas desa mereka sebenarnya dan apa potensi 
desa mereka secara riil. 
 “Makanya pak, saya senang sekali dengan adanya 
program ini. Sebenarnya ini sudah lama saya mau 
kerjakan, bahkan dulu saya bilang seandainya ada biaya 
saya mau kerja sendiri,” ucapnya lagi.
 Program yang dimaksud oleh Soleman adalah 
program penetapan batas desa atau lebih tepatnya lagi 
program Parcipatory Land Use Planning (PLUP) atau 
Perencanaan Guna Lahan Partisipatif. PLUP masuk ke 
dalam kegiatan green prosperity atau kemakmuran hijau 
yang didukung penuh oleh Millenium Challenge Account 

“Supposing we are about to cook, but we 
do not know the size of the plates and how 
many people to eat. It is difficult; we will 
not know the quantity we should cook,” 
says Soleman, head of the village of 
Siraun, Sub-District of Kalumpang, 
Mamuju District, West Sulawesi Province. 
 The analogy was uttered as an 
overview to describe how difficult it is for 
the village officials to conduct village 
planning without adequate village data. 
They do not know about the actual size of 
their village and the real potential of the 
village.
 “Consequently, sir, I am very delighted 
with the establishment of this program. I 
have been wanting to do this for a long 
time. Even at one point, I used to say if I 
had my own funding, I would have done 
this on my own,” he further states.
 The program addressed by Soleman is 
the program of village border stipulation, 
or more precisely named as Participatory 
Mapping and Planning (PmaP) program, 
supported by Millennium Challenge 
Account Indonesia (MCAI). The village of 
Siraun constitutes one of the program 
villages of PMaP. 
 The village of Siraun is included as one 
of the thirteen villages in the coverage of 
the Sub-District of Kalumpang. The 
village which consists of eleven sub-
villages, resided by more than three 
hundred households is indeed very 
isolated.  It  would require specific 
struggles to be getting there. There is no 
adequate access, as the transportation 
option available is only motorcycle ride 
which has been modified so they could 
carry local people and guests to get in and 
out of the village areas.
 Tough and rugged terrain constitutes 
specif ic  challenge for  the  Vil lage 
Implementation Team (TPD) in the Sub-
District of Kalumpang. This constraint is 
acknowledged by the team leader of TPD 
of Kalumpang Sub-District, Delphius 
Ginting. In addition to being vast, the Sub-
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Indonesia (MCAI). Kegiatan yang diadakan di 
Kecamatan Kalumpang diberi nama Kegiatan 
Pemetaan Batas Desa dan Sumber Daya/Village 
Boundary Setting/Resource Mapping (VBS/RM) 
dalam Program Parcipatory Mapping and 
Planning (PMaP), yang merupakan sub bagian 
dari kegiatan PLUP itu sendiri. 
 Desa Siraun termasuk satu dari 13 desa yang 
berada dalam wilayah Kecamatan Kalumpang. 
Desa yang terdiri dari 11 dusun dan dihuni sekitar 
300an kepala keluarga (KK) ini memang agak 
terpencil. Butuh perjuangan tersendiri sebelum 
sampai ke sana. Tidak ada akses memadai, hanya 
ada motor ojek yang sudah dimodifikasi yang bisa 
mengantar warga dan tamu untuk keluar-masuk 
desa.
 Medan yang berat ditambah ketiadaan 
jaringan komunikasi memang jadi tantangan 
tersendiri bagi Tim Pelaksana Desa (TPD) di 
Kecamatan Kalumpang. Hal itu juga diakui oleh 
team leader VBS/RM Kecamatan Kalumpang, 
Delphius Ginting. Selain luas, kecamatan 
Kalumpang memang berada di antara gunung 
dan lembah yang tentu saja menyulitkan kerja 
lapangan para anggota TPD.
 VBS/RM di Kecamatan Kalumpang sudah 
mulai disosialisasikan sejak April 2016, namun 
secara resmi dimulai tanggal 2 Mei 2016. Setelah 
melalui berbagai proses termasuk pembentukan 
TPD, pada tanggal 13-15 Juni digelar lokakarya 
pertama untuk peningkatan kapasitas TPD 
bertempat di Ibu Kota Kecamatan Kalumpang. Di 
waktu yang hampir bersamaan (13-14 Juni) 
digelar juga satu pertemuan untuk pembentukan 
mekanisme penyelesaian sengketa batas desa 
yang diikuti oleh pejabat desa dan tokoh 
masyarakat.
 Anggota TPD sendiri dipilih melalui forum 
musyawarah desa. Mereka diusulkan oleh 
masing-masing dusun di setiap desa yang lalu 
diputuskan melalui musyawarah setelah 
mempertimbangkan beberapa hal termasuk 
kemampuan fisik mengingat medan yang berat. 
Setiap desa terdiri dari lima orang anggota TPD.
Panen Manfaat Lewat Metode Partisipatif.
 Sebelum adanya kegiatan PMAP, tiap desa di 
Kecamatan Kalumpang sudah memiliki batas 
desanya masing-masing. Batas itu berasal dari 
cerita turun temurun yang diwariskan oleh 
leluhur mereka. Ada batas yang menggunakan 
batas alam semisal gunung atau sungai, namun 

District of Kalumpang is situated between two 
mountains and valleys, which makes it difficult 
for TPD members to conduct their field works. 
 PmaP Program in the Sub-District  of 
Kalumpang began to be socialised since April 
2016. However, it was not officially started until 
May 2, 2016. After going through various 
processes, including determining TPD. First 
workshop was conducted on 13 to 15 of June. The 
w o r k s h o p  w a s  c o n d u c t e d  fo r  c a p a c i t y 
enhancement of TPD officers. At the almost same 
time (13 to 14 of June), another workshop was 
conducted with a theme to establishing village 
border dispute, as it was attended by village 
officials and community leaders.
 Members of TPD is selected through village 
forum. They are suggested by each sub-village in 
every village, which will then be determined 
through a consensus after considering several 
aspects, including physical ability, reminding of 
the rugged terrain on the field. Each village 
consists of five members of TPD. 

Obtaining Benefits Through Participatory 
Method 
 Before PmaP activity, each village in the Sub-
District of Kalumpang has their village border. 
This border is derived out of old story abdicated by 
their ancestors. There are borders using natural 
borders such as mountains and rivers, however, 
there are some other borders determined by their 

ada juga batas yang ditentukan hanya karena 
leluhur mereka dulu pernah membuka lahan di 
sana.
 Batas-batas yang tidak tetap itu menjadi 
potensi konflik antar desa meski belum sampai 
benar-benar pecah menjadi konflik. Selain itu, 
batas yang tidak jelas membuat aparat desa 
kesulitan untuk membuat profil desa mereka di 
samping kesulitan di sisi administrasi.
 Alasan ini yang membuat aparat desa di 
Kecamatan Kalumpang menyambut baik 
program PMaP.
 “Sekarang kita sudah tahu dengan jelas, 
berapa luas desa kita, berapa hamparannya. 
Sudah jelas di atas kertas, jadi kita sangat 
senang,” kata Ardin, SM kepala desa Kondo Bulo 
yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan 
Kalumpang. 
 Desa Kondo Bulo yang dihuni 424 KK sendiri 
punya banyak potensi alam. Selain padi yang 
dihasilkan dari sawah, mereka juga punya kakao, 
kopi dan kemiri. Potensi ini termasuk salah satu 
yang didokumentasikan dalam program 
penetapan batas desa. Jadi selain menentukan 
batas-batas desa, anggota TPD juga membuat 
profil desa yang memuat semua informasi 
tentang desa mereka, baik dari jumlah jiwa 
hingga potensi yang ada di desa mereka.
 Manfaat yang sama juga diakui oleh Soleman, 
Kepala Desa Siraun. Menurutnya penetapan 
batas desa ini sangat membantunya untuk 
menyusun rencana pembangunan desanya. 
Alasannya, sekarang dia sudah tahu betul luas 
dan potensi desanya.
 “Kalumpang ini dulu hanya ada empat desa, 
t a p i  te r u s  m e n ga l a m i  p e m e ka ra n .  Na h , 
pemekaran ini tidak dibarengi sama penentuan 
batas administrasi, jadinya kacau. Makanya 
dengan adanya program ini kita sudah bisa 
tenang karena sudah tahu betul batas desa kita,” 
kata pria berbadan gempal itu.
 Hal lain yang juga disambut baik oleh para 
kepala desa di Kecamatan Kalumpang adalah 
model program yang partisipatif, bukan sekadar 
perintah dari atas. Warga dibiarkan bekerja 
sesuai kebutuhan mereka sendiri dan warga 
diberi kesempatan untuk memantau seluruh 
proses penetapan batas desa.
 “Hal ini kan memang seharusnya ditahu sama 
semua warga. Bukan hanya satu-dua orang saja,” 
kata Soleman, Kepala Desa Siraun yang telah 

own ancestors as they once determined their lands 
there. 
 This circumstance is what made the village 
officials in the Sub-District of Kalumpang to 
welcome the PmaP program with open arms.
“We now know clearly, the size of our villages and 
its vast coverage. It is now clear on this paper, we 
are very delighted,” says Ardin, SM, the head of 
village of Kondo Bulo, which is one of the villages 
in the Sub-District of Kalumpang. 
 The village of Kondo Bulo is resided by 424 
households with a lot of natural resource 
potentials. In addition to the rice produced, they 
also are rich in cocoa, coffee, and candlenut. These 
potentials constitute one of those documented in 
the program of village border determination. In 
addition to determining village borders, members 
of TPD also made their village profiles which 
contain all information on their villages, from the 
number of people to the potentials the village 
possesses. 
 The same benefits are also acknowledged by 
Soleman, head of village of Siraun. According to 
him, by determining the village border, it will help 
them in the formulation of their village's 
development plan. The reason is, because they 
already know now the factual size and the 
potentials the village has. 
 “Kalumpang only had four villages, and it has 
since expanded.  This  expansion was not 
correlated with determining administration 
villages, thus results in a mess. Thus, with this 
program, we can now be calm as we are already 
aware of our village's borders,” says the chunky 
sized man. 
 Another aspect which gained proper welcome 
by the heads of villages of the Sub-District of 
Kalumpang is the participatory model, more than 
just a top-down orders. People are being let to 
work by their own needs, and the people of the 
villages are being given the opportunity to observe 
all processes of village border determination.
 “This should be understood by all people in the 
village. As opposed to be understood by only one or 
two people,” says Soleman, head of Siraun village, 
who has assumed the position for five years. 
 The process of determining land border in the 
Sub-District of Mamuju was not unavailable. 
Instead, it was mostly conducted in top-down 
method, or by orders from the upper side of the 
government. This method does not involve the 
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Indonesia (MCAI). Kegiatan yang diadakan di 
Kecamatan Kalumpang diberi nama Kegiatan 
Pemetaan Batas Desa dan Sumber Daya/Village 
Boundary Setting/Resource Mapping (VBS/RM) 
dalam Program Parcipatory Mapping and 
Planning (PMaP), yang merupakan sub bagian 
dari kegiatan PLUP itu sendiri. 
 Desa Siraun termasuk satu dari 13 desa yang 
berada dalam wilayah Kecamatan Kalumpang. 
Desa yang terdiri dari 11 dusun dan dihuni sekitar 
300an kepala keluarga (KK) ini memang agak 
terpencil. Butuh perjuangan tersendiri sebelum 
sampai ke sana. Tidak ada akses memadai, hanya 
ada motor ojek yang sudah dimodifikasi yang bisa 
mengantar warga dan tamu untuk keluar-masuk 
desa.
 Medan yang berat ditambah ketiadaan 
jaringan komunikasi memang jadi tantangan 
tersendiri bagi Tim Pelaksana Desa (TPD) di 
Kecamatan Kalumpang. Hal itu juga diakui oleh 
team leader VBS/RM Kecamatan Kalumpang, 
Delphius Ginting. Selain luas, kecamatan 
Kalumpang memang berada di antara gunung 
dan lembah yang tentu saja menyulitkan kerja 
lapangan para anggota TPD.
 VBS/RM di Kecamatan Kalumpang sudah 
mulai disosialisasikan sejak April 2016, namun 
secara resmi dimulai tanggal 2 Mei 2016. Setelah 
melalui berbagai proses termasuk pembentukan 
TPD, pada tanggal 13-15 Juni digelar lokakarya 
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musyawarah desa. Mereka diusulkan oleh 
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Panen Manfaat Lewat Metode Partisipatif.
 Sebelum adanya kegiatan PMAP, tiap desa di 
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leluhur mereka. Ada batas yang menggunakan 
batas alam semisal gunung atau sungai, namun 

District of Kalumpang is situated between two 
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ada juga batas yang ditentukan hanya karena 
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 Alasan ini yang membuat aparat desa di 
Kecamatan Kalumpang menyambut baik 
program PMaP.
 “Sekarang kita sudah tahu dengan jelas, 
berapa luas desa kita, berapa hamparannya. 
Sudah jelas di atas kertas, jadi kita sangat 
senang,” kata Ardin, SM kepala desa Kondo Bulo 
yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan 
Kalumpang. 
 Desa Kondo Bulo yang dihuni 424 KK sendiri 
punya banyak potensi alam. Selain padi yang 
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yang didokumentasikan dalam program 
penetapan batas desa. Jadi selain menentukan 
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 Manfaat yang sama juga diakui oleh Soleman, 
Kepala Desa Siraun. Menurutnya penetapan 
batas desa ini sangat membantunya untuk 
menyusun rencana pembangunan desanya. 
Alasannya, sekarang dia sudah tahu betul luas 
dan potensi desanya.
 “Kalumpang ini dulu hanya ada empat desa, 
t a p i  te r u s  m e n ga l a m i  p e m e ka ra n .  Na h , 
pemekaran ini tidak dibarengi sama penentuan 
batas administrasi, jadinya kacau. Makanya 
dengan adanya program ini kita sudah bisa 
tenang karena sudah tahu betul batas desa kita,” 
kata pria berbadan gempal itu.
 Hal lain yang juga disambut baik oleh para 
kepala desa di Kecamatan Kalumpang adalah 
model program yang partisipatif, bukan sekadar 
perintah dari atas. Warga dibiarkan bekerja 
sesuai kebutuhan mereka sendiri dan warga 
diberi kesempatan untuk memantau seluruh 
proses penetapan batas desa.
 “Hal ini kan memang seharusnya ditahu sama 
semua warga. Bukan hanya satu-dua orang saja,” 
kata Soleman, Kepala Desa Siraun yang telah 

own ancestors as they once determined their lands 
there. 
 This circumstance is what made the village 
officials in the Sub-District of Kalumpang to 
welcome the PmaP program with open arms.
“We now know clearly, the size of our villages and 
its vast coverage. It is now clear on this paper, we 
are very delighted,” says Ardin, SM, the head of 
village of Kondo Bulo, which is one of the villages 
in the Sub-District of Kalumpang. 
 The village of Kondo Bulo is resided by 424 
households with a lot of natural resource 
potentials. In addition to the rice produced, they 
also are rich in cocoa, coffee, and candlenut. These 
potentials constitute one of those documented in 
the program of village border determination. In 
addition to determining village borders, members 
of TPD also made their village profiles which 
contain all information on their villages, from the 
number of people to the potentials the village 
possesses. 
 The same benefits are also acknowledged by 
Soleman, head of village of Siraun. According to 
him, by determining the village border, it will help 
them in the formulation of their village's 
development plan. The reason is, because they 
already know now the factual size and the 
potentials the village has. 
 “Kalumpang only had four villages, and it has 
since expanded.  This  expansion was not 
correlated with determining administration 
villages, thus results in a mess. Thus, with this 
program, we can now be calm as we are already 
aware of our village's borders,” says the chunky 
sized man. 
 Another aspect which gained proper welcome 
by the heads of villages of the Sub-District of 
Kalumpang is the participatory model, more than 
just a top-down orders. People are being let to 
work by their own needs, and the people of the 
villages are being given the opportunity to observe 
all processes of village border determination.
 “This should be understood by all people in the 
village. As opposed to be understood by only one or 
two people,” says Soleman, head of Siraun village, 
who has assumed the position for five years. 
 The process of determining land border in the 
Sub-District of Mamuju was not unavailable. 
Instead, it was mostly conducted in top-down 
method, or by orders from the upper side of the 
government. This method does not involve the 
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menjabat selama lima tahun.
 Selama ini proses penetapan batas lahan di 
Kabupaten Mamuju bukannya tidak ada, tapi 
selama ini lebih banyak dilakukan dengan 
metode top- down atau perintah dari atas. 
Metode seperti ini tidak melibatkan warga 
sebagai pemilik lahan yang sesungguhnya. 
Akibatnya, banyak batas lahan yang kemudian 
potensial menjadi masalah di belakang hari.
 “Poin yang paling menarik adalah ketika 
bicara soal penetapan batas, ketika semua 
dilakukan tanpa metode partisipatif maka itu 
akan jadi semacam bom waktu. Penetapan batas 
wilayah tanpa metode partisipatif memang 
seakan-akan tidak ada masalah lagi, semua 
selesai. Padahal kan bisa jadi masalah di 
belakang,” kata Muhammad Fauzan, anggota 
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
(TPPBD).
 Menurutnya, dalam proses penetapan batas 
desa dengan metode partisipatif ini memang ada 
banyak masalah, tapi itu adalah dinamika. Toh 
dengan caranya sendiri, masalah itu benar-benar 
bisa selesai tanpa menyisakan bom waktu yang 
bisa meledak di belakang hari.
 Salah satu kendala yang muncul di awal 
pelaksanaan program PMaP di Kalumpang 
adalah sulitnya menemukan titik tengah dari 
perdebatan batas wilayah antar beberapa kepala 
desa.
 Hal ini diungkapkan oleh Irwan Wahid, camat 
Kecamatan Kalumpang. Sengketa sampai adu 
mulut antar beberapa kepala desa yang saling 
berbatasan sempat terjadi dan adalah tugasnya 
sebagai camat untuk memediasi mereka.
 “Awalnya saya biarkan saja, saya ikuti saja 
maunya mereka. Setelah tenang, baru saya 
jelaskan,” kata Irwan Wahid. Menurutnya, ada 
persepsi yang salah di beberapa kepala desa dan 
warga desa menyangkut penetapan batas desa 
ini. “Mereka kira kita akan bikin batas baru, 
padahal kan tidak. Kita hanya menetapkan batas 
yang sudah ada,” pungkasnya.
 Kesalahan persepsi inilah yang sempat 
membuat beberapa kepala desa bersitegang. Pun 
dengan beberapa warga. Ini dikarenakan 
beberapa warga yang tinggal di Desa A ternyata 
berladang di Desa B. Dalam bayangan mereka, 
program PMAP ini akan membuat mereka tidak 
boleh lagi berladang di tanah yang mereka garap 
selama ini hanya karena ladang tersebut ada di 

desa sebelah.
 “Padahal kan tidak seperti itu,” kata Irwan 
Wahid. “Mereka tetap bisa berladang, ini hanya 
soal kejelasan administrasi saja,” sambungnya.

Peran Perempuan
 Di antara beberapa kisah menarik seputar 
kerja TPD di program PMAP, terselip satu kisah 
tentang peran perempuan. Di Desa Kondo Bulo 
tersebutlah seorang anggota TPD bernama Diece 
Darius. Perempuan muda ini menonjol di antara 
anggota TPD Kondo Bulo lainnya bukan hanya 
karena dia satu-satunya perempuan, tapi karena 
kesungguhannya menyusun profil desa.
 Diece yang berprofesi sebagai guru SD di Desa 
Kondo Bulo ini dengan penuh kesungguhan 
menyusun sebuah tulisan yang berisi profil Desa 
Kondo Bulo. Dalam tulisan yang kemudian 
dicetak dan dijilid oleh tim ABT Associates, Diece 
mengumpulkan banyak hal tentang Desa Kondo 
Bulo dan Kecamatan Kalumpang.
 Di dalam tulisan itu ada sejarah tentang Desa 
Kondo Bulo dan Kalumpang, struktur kekuasaan, 
aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, 
s e j a r a h  p e m b e n t u k a n  k a m p u n g  s e r t a 
pemanfaatan ruang dan potensi sumber daya. 
Semua disusun dengan rapi dan sangat lengkap.
 “Sebenarnya sudah lama saya mau membuat 
ini, tapi tidak tahu harus memulai dari mana,” 
kata perempuan yang pernah mengenyam 
pendidikan di Universitas Negeri Makassar ini. 
“Ketika ada program ini (PMaP) saya akhirnya 
dapat caranya,” lanjutnya.
 Ketika ditanya alasannya memiliki keinginan 
membuat profil desa itu, Diece mengakui kalau 
d i a  m e m a n g  i n g i n  m e m p e r k e n a l k a n 
kampungnya yang selama ini menurutnya seperti 
tertutup. Itu juga yang jadi alasannya untuk 
kembali ke kampung setelah menamatkan kuliah 
dan sempat menjadi guru SMP di Kecamatan 
Kalumpang.
 Diece Darius bukan hanya sibuk membuat 
profil desa dengan cara mewawancarai tetua 
kampung, dia juga bahkan ikut turun ke lapangan 
bersama anggota TPD lainnya. Bersama para 
lelaki itu, Diece ikut masuk ke hutan, mencari 
titik koordinat batas desa dan bahkan bila perlu 
harus bermalam di hutan belantara.
 Tentang peran perempuan bagi orang 
Kalumpang, ternyata bukan hal baru. Sejak nenek 
moyang mereka, kaum perempuan sudah punya 

participation of the public as the factual owners 
of the land. Consequenty, there has been many 
land borders which could instigating problems in 
the latter days.
 “The most interesting point is when we are 
talking about setting village boundaries, when it 
was not conducted using participatory method, it 
was leading to a time bomb. Boundaries setting 
without participatory method seems to ignore the 
potential problems, as everything has settled. 
Unbeknownst to all parties involved, problems 
may arise in the future,” says Muhammad Fauzan, 
a member of Village Boundaries Setting Team.
 According to Fauzan, by applying the 
participatory method in determining village 
boundaries will create a number of problems, but 
it is the dynamics of the process. These issues 
which arise instantly in the participatory method 
could be settled at the point and time, without 
worrying the potential problems in the future.
 One of the constraints at the beginning of 
PmaP program implementation in the village of 
Kalumpang is the setting of central point out of 
the debate among several village leaders on 
village boundaries. 
 Irwan Wahid, Head of Kalumpang Sub-
District said about the debate that went on. Direct 
debate to battle of words occurred between the 
village leaders with land dispute, and it was the 
job of the head of sub-district to mediate these 
village leaders.
 “At first, I let them doing what they want. After 
they calm down, then I start to explain,” says 
Irwan Wahid. According to him, there is a wrong 
perception in several heads of villages and the 
village community on this boundary dispute.   
“They thought we are going to determine new 
borders, which in fact we are not going to. We are 
only emphasising on the existing borders,” he says.
 This misperception is what cause several 
heads of villages to debate. They even debated 
with several residents. This is caused by some 
people who reside in village A, but their field is in 
Village B. In their minds, this PmaP program will 
inhibit them in their agricultural activities 
because their lands are situated in the next 
village.
 “But, that is not the case at all,” says Irwan 
Wahid. “They can still do their agricultural 
activity, this is only about administration,” he 
further asserts.

Foto : Dok. Yayasan BaKTI

Women's Role
 Among several intriguing stories on the 
performance of TPD in PmaP program, there is 
one story about the role of women. In the village of 
Kondo Bulo, there is one member of TPD with the 
name of Diece Darius. This young woman stands 
out among the other members of TPD of Kondo 
Bulo village not because she's the only female 
member,  but  because of  her tenacity  in 
formulating the village's profile.
 Diece is an elementary school teacher in the 
village of Kondo Bulo. She wholeheartedly writes a 
note which contains the profile of the village of 
Kondo Bulo. In the writing which then would be 
printed and bound by a team from ABT 
Associates, Dieces collected many information 
about the village of Kondo Bulo and Sub-District 
of Kalumpang.
 In the note, she wrote about the history of 
Kondo Bulo village and Kalumpang Sub-District, 
their authority structure, and prevailing norms in 
t h e  co m m u n i t y,  h i st o r y  o f  t h e  v i l l a g e ' s 
establishment, as well as spatial utilisation and 
resource potentials. The note was written 
sufficiently and complete.
 “It has been a while since I wanted to make 
this, but I did not know where to begin,” says the 
woman who graduated from the State University 
of Makassar. “When I get to know about this 
program (PmaP), I found the way how to do it,” she 
further stated.
 When asked about the reason for writing the 
profile of this village, Diece acknowledges that she 
wanted to promote her village, the one who 
according to her was very isolated and closed. 
That was also the reason why she wanted to go 
back home to the village after finishing her 
collegiate study, as she once worked as a teacher in 
the Junior High School of Kalumpang Sub-
District.
 In addition to writing about the village's 
profile, Diece Darius also interviewed the village's 
leaders, even went to conduct field work with the 
other TPD members. Along with these men, Diece 
went into the forest, finding the coordinates of the 
village's borders, even spending the night in the 
jungle, if necessary.
 The role of women in the Kalumpang area is 
not something new. Ever since the era of their 
ancestors, the women of Kalumpang have their 
own will and status within the community 
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menjabat selama lima tahun.
 Selama ini proses penetapan batas lahan di 
Kabupaten Mamuju bukannya tidak ada, tapi 
selama ini lebih banyak dilakukan dengan 
metode top- down atau perintah dari atas. 
Metode seperti ini tidak melibatkan warga 
sebagai pemilik lahan yang sesungguhnya. 
Akibatnya, banyak batas lahan yang kemudian 
potensial menjadi masalah di belakang hari.
 “Poin yang paling menarik adalah ketika 
bicara soal penetapan batas, ketika semua 
dilakukan tanpa metode partisipatif maka itu 
akan jadi semacam bom waktu. Penetapan batas 
wilayah tanpa metode partisipatif memang 
seakan-akan tidak ada masalah lagi, semua 
selesai. Padahal kan bisa jadi masalah di 
belakang,” kata Muhammad Fauzan, anggota 
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
(TPPBD).
 Menurutnya, dalam proses penetapan batas 
desa dengan metode partisipatif ini memang ada 
banyak masalah, tapi itu adalah dinamika. Toh 
dengan caranya sendiri, masalah itu benar-benar 
bisa selesai tanpa menyisakan bom waktu yang 
bisa meledak di belakang hari.
 Salah satu kendala yang muncul di awal 
pelaksanaan program PMaP di Kalumpang 
adalah sulitnya menemukan titik tengah dari 
perdebatan batas wilayah antar beberapa kepala 
desa.
 Hal ini diungkapkan oleh Irwan Wahid, camat 
Kecamatan Kalumpang. Sengketa sampai adu 
mulut antar beberapa kepala desa yang saling 
berbatasan sempat terjadi dan adalah tugasnya 
sebagai camat untuk memediasi mereka.
 “Awalnya saya biarkan saja, saya ikuti saja 
maunya mereka. Setelah tenang, baru saya 
jelaskan,” kata Irwan Wahid. Menurutnya, ada 
persepsi yang salah di beberapa kepala desa dan 
warga desa menyangkut penetapan batas desa 
ini. “Mereka kira kita akan bikin batas baru, 
padahal kan tidak. Kita hanya menetapkan batas 
yang sudah ada,” pungkasnya.
 Kesalahan persepsi inilah yang sempat 
membuat beberapa kepala desa bersitegang. Pun 
dengan beberapa warga. Ini dikarenakan 
beberapa warga yang tinggal di Desa A ternyata 
berladang di Desa B. Dalam bayangan mereka, 
program PMAP ini akan membuat mereka tidak 
boleh lagi berladang di tanah yang mereka garap 
selama ini hanya karena ladang tersebut ada di 

desa sebelah.
 “Padahal kan tidak seperti itu,” kata Irwan 
Wahid. “Mereka tetap bisa berladang, ini hanya 
soal kejelasan administrasi saja,” sambungnya.

Peran Perempuan
 Di antara beberapa kisah menarik seputar 
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participation of the public as the factual owners 
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Women's Role
 Among several intriguing stories on the 
performance of TPD in PmaP program, there is 
one story about the role of women. In the village of 
Kondo Bulo, there is one member of TPD with the 
name of Diece Darius. This young woman stands 
out among the other members of TPD of Kondo 
Bulo village not because she's the only female 
member,  but  because of  her tenacity  in 
formulating the village's profile.
 Diece is an elementary school teacher in the 
village of Kondo Bulo. She wholeheartedly writes a 
note which contains the profile of the village of 
Kondo Bulo. In the writing which then would be 
printed and bound by a team from ABT 
Associates, Dieces collected many information 
about the village of Kondo Bulo and Sub-District 
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establishment, as well as spatial utilisation and 
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program (PmaP), I found the way how to do it,” she 
further stated.
 When asked about the reason for writing the 
profile of this village, Diece acknowledges that she 
wanted to promote her village, the one who 
according to her was very isolated and closed. 
That was also the reason why she wanted to go 
back home to the village after finishing her 
collegiate study, as she once worked as a teacher in 
the Junior High School of Kalumpang Sub-
District.
 In addition to writing about the village's 
profile, Diece Darius also interviewed the village's 
leaders, even went to conduct field work with the 
other TPD members. Along with these men, Diece 
went into the forest, finding the coordinates of the 
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jungle, if necessary.
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kuasa sendiri dalam struktur masyarakat. 
Masyarakat Kalumpang juga mengenal Tobara 
Baine atau pemimpin adat perempuan yang 
punya peran sama dengan Tobara lainnya. 
 Bahkan menurut cerita yang digali oleh 
Delphius Ginting, team leader VBS/RM dari ABT 
Associates,  perempuan Kalumpang bisa 
mengusir pasangan mereka jika pasangan mereka 
terbukti melakukan kesalahan besar. 
 “ Unt u k  m e n g u s i r  p a s a n ga n  m e re k a , 
perempuan Kalumpang akan membakar bambu 
yang sudah kering hingga menyerupai obor, lalu 
memberikan kepada pasangannya samabil 
mengatakan “ini suluhmu, sekarang pergi kau 
dari sini!”. dan menurut adat Kalumpang 
perintah ini mutlak untuk dipatuhi,” kata 
Delphius.

Semoga Berlanjut.
 Setelah merasakan pentingnya program 
P M a P  i n i ,  m u n c u l  k e i n g i n a n  u n t u k 
melanjutkannya di kecamatan lain di Kabupaten 
Mamuju.
 “Kami di pemerintah Kabupaten Mamuju 
sangat berharap kegiatan ini bisa diteruskan di 
daerah lain. Setelah pilot project di Kecamatan 
B o n e h a u  d a n  K a l u m p a n g ,  k a m i  s a n gat 
mengarapkan kegiatan ini bisa diteruskan. Kami 
s e d a n g  m e n g u s u l k a n  ke l a n j u t a n nya  d i 
Kecamatan Tapalang dan Tapalang barat di 
daerah pesisir pantai,” kata I Made Sucita, 
sekertaris Tim Penetapan Penegasan Batas Desa 
(TPPBD) Kabupaten Mamuju.
 I Made Sucita yang ditemui di kota Mamuju 30 
Agustus 2016 mengakui besarnya manfaat dari 
PMaP ini. Karenanya dia sangat berharap semoga 
program ini bisa berlanjut dengan dukungan dari 
MCA Indonesia.
 “Kami sangat mengharapkan adanya bantuan 
hibah seperti sekarang, karena kalau kita kaji 
melalui APBD Kabupaten Mamuju sangat minim 
sekali. Bukan menyurutkan niat kami untuk 
melanjutkan program ini, tapi alokasi dananya 
memang minim sekali,” lanjutnya.
 Keberhasi lan program partisipatif  di 
Kecamatan Bonehau dan Kalumpang rupanya 
membuat kecamatan yang berada di dekatnya 
tergiur untuk melakukan hal yang sama. Camat 
Tommo yang berbatasan langsung dengan 
Kecamatan Kalumpang bahkan sudah mulai 
menginstruksikan kepala desanya untuk 

to be conducted as well,” says Muhammad 
Fauzan, who assisted I Made Sucita at the time 
when the interview was happening.
 The local government also supported major 
enthusiasm from the local people. Assistant 1 of 
the Sub-District of Mamuju, the head of 
governance affairs. H.M. Syahrir acknowledges 
that he supports the people's will. H.M. Syahrir 
also advises the sub-district levels in the Mamuju 
area to establish village funding in order to adopt 
the village bordering program with participatory 
method. 
 “Us in the provincial government of Mamuju 
are thankful for this PmaP program as it helps us 
tremendously. It helps us because if we use the 
Local Budget for participatory method, the 
funding for it would be very high,” says H. M. 
Syahir.
 The pilot project conducted in Sub-Districts of 
Bonehau and Kalumpang has indeed been 
considered a success. There are several missteps 
along the way, including boundaries setting 
between the village of Mappu and Kalumpang, 
which are different sub-districts, but can never be 
construed as major problem. The decision of the 
dispute of two villages in different sub-districts is 
currently being taken by the issuance of the letter 
established by the head of districts.
 Meanwhile, dispute of boundaries between 
the village of Kalumpang and other villages 
within the sub-district and other provinces is also 
currently being mediated. According to the story 
from H. M. Syahrir, this medium is being 
facilitated by the provincial government and 
Ministry of Home Affairs through several 
processes of mediation. 
 Determining the boundaries are really 
important. A lighter border is becoming a right 
basis to formulate development plan of a village. 
As stated by the President Joko Widodo, let's 
develop from the outskirts area, from the village 
whose areas are often forgotten and abandoned. 
The light of village boundaries in the Sub-District 
of Bonehau and Kalumpang is hoped to serve as a 
new start for the development of the district of 
Mamuju.

menganggarkan biaya penegasan batas desa 
dengan metode partisipatif ini.
 “Bahkan Kecamatan Tapalang dan Tapalang 
Barat itu inisiasinya datang dari kepala desa dan 
camat. Mereka yang bersurat kepada kami supaya 
program ini bisa dilakukan juga di sana,” kata 
Muhammad Fauzan yang mendampingi I Made 
Sucita ketika wawancara berlangsung.
 Antusiasme yang besar dari warga itu juga 
didukung oleh pemerintah daerah. Asisten I 
Kabupaten Mamuju bidang pemerintahan, H.M 
Syahrir mengaku sangat mendukung keinginan 
warga tersebut. H.M. Syahrir bahkan mengimbau 
camat di Kabupaten Mamuju agar menganggarkan 
dana desa untuk program penetapan batas desa 
dengan metode partisipatif ini. 
 “Kami pemerintah daerah Mamuju sangat 
terbantu dengan program (PLUP) ini, karena kalau 
mengandalkan APBD untuk metode partisipatif 
ini biayanya pasti besar sekali,” kata H.M Syahrir.
 Pilot project yang dilaksanakan di Kecamatan 
Bonehau dan Kalumpang bisa dianggap berhasil. 
Memang tersisa beberapa sandungan kecil 
termasuk penetapan batas antara Desa Mappu dan 
Kalumpang yang berbeda kecamatan, tapi tidak 
bisa dianggap sebagai masalah besar. Keputusan 
untuk sengketa dua desa beda kecamatan itu 
sedang diselesaikan lewat keputusan bupati yang 
draftnya sedang dikerjakan.
 Sementara itu masalah batas lain antara Desa 
Kalumpang dengan desa lain yang masuk dalam 
wilayah kabupaten dan provinsi lain juga sedang 
dimediasi. Menurut penuturan H.M Syahrir, 
mediasi ini juga difasilitasi oleh pemerintah 
provinsi dan Kementerian Dalam Negeri lewat 
beberapa proses mediasi.
 Penentuan batas wilayah memang sangat 
penting. Batas yang benderang tentu jadi dasar 
yang tepat untuk menyusun perencanaaan 
pembangunan sebuah desa.  Seperti  yang 
diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo, mari 
membangun dari pinggiran, dari desa yang selama 
ini mungkin terlupakan. Benderangnya batas desa 
di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, semoga 
bisa jadi permulaan bagus untuk pembangunan di 
Kabupaten Mamuju. 

structure. The people of Kalumpang also familiar 
with Tobara Baine or a traditional woman leader 
who has the same role with the other Tobara.
 Even according to the story of Delphius 
Ginting, team leader from ABT Associates, the 
women of Kalumpang can expel their spouses if 
their spouse is proven to have committed big 
mistake.
 “In order to expel their spouse, the women of 
Kalumpang would burn a dry bamboo, which 
resembles a torch, then giving it to their spouse 
and ask them to go away,” says Delphius.

Hoping to Continue 
 After becoming aware of the importance of 
this PmaP program, there is a desire to continue it 
to other sub-districts in the District of Mamuju.
 “We, the district government of Mamuju, 
hopes for this activity could be revitalised in other 
regions. After the pilot project in the Sub-districts 
of Bonehau and Kalumpang, we hope this activity 
could be continued. We are currently suggesting 
its continuation in the Sub-District of Tapalang 
and Tapalang Barat in the coastal area,” says I 
Made Sucita, secretary of TPPBD of Mamuju 
District.
 I Made Sucita yang ditemui di kota Mamuju 
30 Agustus 2016 mengakui besarnya manfaat 
dari PMaP ini. Karenanya dia sangat berharap 
semoga program ini bisa berlanjut dengan 
dukungan dari MCA Indonesia.
 “We currently aspire for a funding assistance 
now, because when we review this funding 
department from the Regional Budget of Mamuju 
District is very minimum. We are not discouraging 
outselves for the continuation of this program, 
but the funding allocation is indeed tiny,” he 
further said.
 The success of the participatory program in 
the Sub-District of Bonehau and Kalumpang has 
attracted the neighbouring sub-district to 
conduct the same practice. Head Sub-District of 
Tomo, which directly share borders with Sub-
District of Kalumpang has instructed their head 
of village to budget their allocate their budget for 
the land bordering with the participatory 
method.
 “Even in the Sub-Districts of Tapalag and 
Tapalang Barat, the initiation came from the 
head of village and head of sub-districts. They 
sent out letters to us in order to have this program 
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usim tanam padi belakangan ini membuat Pak MArman Tanggung menjadi “pengangguran”. Setelah 
menebar benih kemudian menanamnya di sawah, 

praktis ia tidak mengerjakan apa-apa lagi.  Ia hanya 
menghabiskan waktunya meniti pematang, berjalan-jalan di 
sekitar rumahnya, sesekali ngobrol dan diskusi bersama petani 
Salassae lain.  Tidak ada lagi  kegiatan pemupukan, 
penyemprotan dan penyiangan di sawahnya, namun 3 bulan 
kemudian dia panen.
 Sebanyak 50an peserta diskusi Inspirasi BaKTI yang hadir 
sore itu terlihat bingung, mengapa demikian. Sebenarnya, fakta 
ini diungkapkan Pak Arman untuk menekankan bahwa 
pertanian alami ataupun organik yang dilakukannya saat ini 
yang sering dicap ribet, merepotkan adalah tidak benar.

tempat atau bahkan negara lain. 
 D i  D e s a  S a l a s s a e ,  d u l u  p e r t a n i a n 
menggunakan bahan kimia dilakukan semua 
orang. Penggunaan pupuk dan pestisida 
diberikan ke lahan-lahan persawahan tanpa 
adanya kontrol. Seperti, jika rumput belum mati, 
maka dosis racun ditambahkan. Akibatnya, padi 
menjadi kurus dan tanah menjadi jenuh. 
Kelompok petani di Desa Salassae sepakat bahwa 
praktik pertanian menggunakan bahan kimia 
terbukti berbahaya dan merusak.
 Salassae adalah sebuah desa di kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Waktu 
tempuh dari kota Bulukumba ke desa yang 
terkenal dengan aneka buah-buahan, hasil 
kebun dan beras alaminya ini adalah kurang lebih 
45 menit. 

 Ancaman utama dalam praktik pertanian 
yang mengandalkan bahan kimiawi adalah 
dampak dari penggunaan pestisida dan pupuk 
kimia. Sebagian besar petani di Indonesia 
melakukan penyemprotan pestisida tanpa 
menggunakan masker penutup hidung ataupun 
kaos tangan untuk melindungi kulit dari bahan 
kimia. Anak-anak yang sedang bermain di kebun 
atau di pekarangan rumah berisiko menghirup 
pestisida yang disemprotkan ke tanaman oleh 
orangtuanya. 
 Selain itu, penggunaan pupuk kimia berlebih 
juga mengakibatkan kerusakan tanah, yang 
mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif. 
L a h a n  ya n g  t i d a k  p ro d u k t i f  ke m u d i a n 
mendorong pergerakan petani untuk pergi 
meninggalkan desanya dan beralih profesi di 
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tidak bisa terpenuhi. Ternyata di perantauan 
sejahtera pun jauh api dari panggang, lalu 
akhirnya beberapa dari mereka kemudian pulang 
dan mendapati pertanian di desanya sudah 
hancur. 
 “ Ta kd i r  p e t a n i  ad a l a h  s e ja hte ra  t a p i 
kenyataannya mereka paling miskin” kata pak 
Armin. Informasi pertanian alami mudah 
diakses, melalui internet. Informasi sangat 
murah namun yang  mahal adalah keyakinan. 
Semua orang mulai kehilangan keyakinan.  
 “ K a m i  d i s k s u i  d e n ga n  p e t a n i  u n t u k 
memunculkan keyakinan, dan memunculkan 
cita-cita butuh waktu 6 bulan. Namun ada jalan 
pintas. Ada 3 hal yang hilang dan perlu dibenahi 
di republik ini yakni (1) Keyakinan dan bangunan 
cita-cita (2) Budaya dialog antar petani dan (3) 
Organisasi tani,” ungkap Pak Armin.
 Mengapa kita perlu pertanian alami? Karena 
pertanian alami produknya sesuai dengan doa. 
Pak Armin berfilosofi bahwa jika kita berdoa 
untuk kesehatan anggota keluarga kita namun 
tetap mengkonsumsi makanan berpestisida 
maka percuma saja.

 Tingginya penggunaan pestisida inilah yang 
membuat Armin Salassa gelisah. Pada 2011, 
dengan modal cerita dan pengalaman bekerja 
sebagai tenaga lapangan di beberapa NGO, ia 
membuka wacana pada beberapa petani tentang 
pertanian alami dan ketahanan pangan.
 Pestisida dan pupuk kimia kini mulai 
ditinggalkan, bahkan di Salassae persoalan 
kelangkaan pupuk tidak lagi menjadi isu. Saat ini 
pengembangan pertanian alami sudah mulai 
disebarkan di 25 desa tetangga, dan beberapa 
kabupaten di Sulawesi Selatan. Perubahan pola 
pikir petani dari pertanian yang mengandalkan 
bahan kimia ke seratus persen mengandalkan 
bahan-bahan alami, adalah hal terbesar yang 
mendasari perubahan perilaku mereka.
 Bukan hanya pola pikir yang mengalami 
perubahan, para petani di Salassae juga telah 
memiliki pengalaman berorganisasi. Masing-
masing anggota Komunitas Swabina Pedesaan 
Salassae (KSPS) menjadi fasilitator pertanian 
yang menyebar virus pengetahun pertanian 
alami demi mencapai tujuan ketahanan pangan.
 C e r i t a  t e nt a n g  p e r t a n i a n  a l a m i  d a n 
ketahanan pangan di desa Salassae merupakan 
salah satu praktik cerdas yang telah ditampilkan 
BaKTI pada Festival Forum Kawasan Timur 
Indonesia VII di Makassar pada bula November 
tahun 2015 lalu.
 5 Agustus 2016, bertempat di kantor BaKTI Jl. 
Andi Mappanyukki Makassar, Armin Salassa 
mewakili petani Salassae kembali dihadirkan 
dalam forum Inspirasi BaKTI.
 Dibuka oleh Luna Vidya yang sore itu 
bertindak sebagai MC, Inspirasi BaKTI yang 
merupakan kegiatan reguler bulanan BaKTI pun 
dimulai. Pemutaran Film Salassae berdurasi 10 
menit memberikan gambaran awal tentang 
pertanian alami Salassae kepada para peserta 
yang datang dari berbagai unsur. 
 Pemaparan pertama diberikan oleh Bapak 
Armin Salassa. Pak Armin menjelaskan hal lain 
yang tidak tergambarkan di film. Pak armin 
memutuskan untuk bicara soal latar saja. Pak 
Armin tidak datang dari latar belakang petani. 
Petani Salassae tidak mengurusi pertanian, 
pertanian dijadikan tujuan saja. 
 Desa Salassae kata pak Armin, terdiri dari 
kurang lebih 4000 warga, 1000 an lebih memilih 
menjadi TKI yang sebelumnya adalah petani. 
Petani pergi karena janji kesejahteraan pertanian 

 Pendidikan petani Salassae rata-rata adalah 
tamatan SD, SMP dan paling tinggi SMA. Petani 
ya n g  t e r ga b u n g  d a l a m  K S P S  ke m u d i a n 
mengambil peran sebagai pelatih. Petani 
kemudian berlatih berbicara di depan umum agar 
dapat menjadi pelatih dan melatih di desa lain. 
Jumlah petani pelatih saat ini ada sekitar 50 
orang. Petani pelatih ini bisa menjelaskan detail 
dari A sampai Z tentang apa itu pertanian alami. 
Petani pelatih ini berperan besar dalam proses 
penyebaran virus pertanian alami.
 Peningkatan hasil pertanian dirasakan oleh 
petani Salassae, seperti Arman. Secara bertahap 
hasil panennya meningkat sejak mengaplikasi 
pertanian alami. Pada tahun pertama, ia hanya 
menghasilkan 15 karung per hektarnya, 
kemudian pada tahun kedua menjadi 20 karung. 
Saat ini hasilnya telah mencapai 25 karung.
 Selain bertani, Pak Arman juga beternak ayam 
potong. Kandangnya tepat berdiri di belakang 
rumahnya. Sangat dekat dengan pintu belakang 
rumahnya. Namun ajaib, karena kandang ayam 
potong yang selama ini terkenal bau, punya pak 
Arman tidak. Ini karena Pak Arman menerapkan 

sistem alami dengan menggunakan microba 2 
untuk menyemprot kandangnya. Selain itu, ayam 
pun sudah tidak divaksin kimia lagi sehingga 
hasilnya ayam Pak Arman berkualitas dan sehat 
untuk dikonsumsi.
 “Ayamnya sehat, bisa melompat hingga lebih 
semeter,  l incah seperti  ayam kampung. 
Lemaknya tidak ada. Kandangnya tidak berbau,” 
ungkap Pak  Arman.

Pelibatan Pemuda dan Perempuan
 Kekuatan penyebarluasan pertanian alami 
yang dijalankan oleh petani di Salassae saat ini 
h a nya  m e n ga n d a l k a n  ke k u at a n  p e t a n i . 
Pendidikan menyeluruh terhadap petani yang 
didominasi  orang tua dilakukan dengan 
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Petani Salassae membuat sendiri pupuk organiknya lewat
proses fermentasi (kiri), Selain sebagai pupuk, kandungan 
organik ini bisa menjadi pestisida alami, disemprot agar
bau di kandang unggas berkurang (kanan atas), Produksi 
beras nan sehat meningkat sejak pestisida dan pupuk 
berbahan organik menggeser bahan Kimia (kanan bawah). 
Foto Dok. Yayasan BaKTI/Yusuf Ahmad
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Mati Sia-Sia:
 Kegagalan 

Sistem Kesehatan
 di Papua  

Di bawah pelaksanaan kebijakan hukum otonomi khusus (Otsus), 
mayoritas pengelolaan sumber daya alam Papua dikembalikan ke 
pemerintah tingkat provinsi. Kebijakan hukum yang disahkan pada tahun 

2001 ini dimaksudkan untuk mengatasi penyebab timbulnya kerusuhan politik di 
Papua serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua sehari-hari. 
Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat Papua 
terhadap lapangan pekerjaan di pemerintahan, membuka kesempatan ekonomi, 
serta akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
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pengetahuan standar seperti siklus tanaman dan 
jadwal pemberian nutrisi, namun dipandang 
perlu juga untuk melibatkan pemuda sebagai 
bagian proses regenerasi petani alami. Saat ini 
sudah ada 129 pemuda di Salassase yang 
bersepakat untuk membangun desa dan 
melanjutkan sistem pertanian ini.
 Dalam sistem pertanian  alami Salassae, 
perempuan memegang peranan penting. Hal ini 
terungkap dari pemaparan Muhammad Nur, 
ke t u a  Ko p e ra s i  K S P S  s e te l a h  m e n e r i m a 
pertanyaan peserta diskusi dari Maupe Maros 
–sebuah organisasi  pemerhati  anak dan 
perempuan.
 Pak Nur mengungkapkan bahwa peran 
perempuan lebih besar dibanding laki-laki 
karena perempuan lah yang paling paham 
bagaimana membuat pupuk-pupuk, mereka 
bahkan tahu dengan detail unsur-unsur dan 
kegunaannya masing-masing. 
 Selain terlibat dalam pembuatan nutrisi, 
perempuan juga aktif dalam kegiatan koperasi 
seperti pembuatan, pengemasan dan pemasaran 
produk-produk makanan olahan berbahan alami 
seperti penganan Tintin, bahkan pimpinan 
LKMnya adalah perempuan. Perempuan juga 
dilibatkan dalam proses edukasi/penyuluhan 
pertanian. 

Diskusi Seru
 Diskusi yang dihadiri sebanyak 53 peserta 
yang terdiri dari 38 peserta laki-laki dan 15 
peserta perempuan sore itu berjalan seru. Pak 
Armin dan Pak Arman diberondong pertanyaan 

dan tanggapan. Tanggapan dan pertanyaan mulai 
dari apresiasi, pertanyaan detail yang lebih 
tekhnis, persoalan sertifikasi organik, hingga 
undangan dari dinas Pertanain Kota Pare kepada 
Pak Armin untuk sharing.
 Peserta datang dari berbagai unsur seperti 
Dinas Pertanian Kota Makassar, Dinas Pertanian 
Kota Pare-pare, Badan Ketahanan Pangan 
Provinsi Sulsel, Dinas Koperasi Provinsi Sulsel, 
D i n a s  P e r t a n i a n  K a b u p a t e n  B a n t a e n g , 
Akademisi, LSM, Mahasiswa, Media online 
maupun cetak dan peserta umum lainnya.
 Sebagai tindak lanjut diskusi, atas undangan 
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Pare-Pare, 
pada tanggal 12 Agustus 2016 Pak Armin hadir 
pada kegiatan Pertemuan Komisi Penyuluhan 
Kota Pare Pare tahun 2016 untuk berbagi 
pandangan tentang pertanian alami.
 Pertanian alami tidak sekadar tentang 
perlakuan organik terhadap tanaman ataupun 
ternak tetapi juga tentang perubahan pola pikir, 
bagaimana berorganisasi, tentang ketahanan dan 
kedaulatan pangan yang diharapkan akan 
bermuara pada kesejahteraan. Mengapa? Karena 
m e n g u t i p  k a l i m a t  P a k  A r m i n  b a h w a 
sesungguhnya takdir petani adalah sejahtera.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program Inspirasi BaKTI,
hubungi info@bakti.or.id

Pintu masuk Puskesmas di Bokondini Tolikara yang tutup. Obat-obatan yang seharusnya 
dimanfaatkan di Puskemas ini dijual kembali di Wamena. Penduduk kampung bergantung 
pada ketersediaan obat-obatan di sekolah Ob Anggen yang dikelola swasta.  
Foto  Bobby Anderson

Armin Salassa mewakili petani Salassae (tengah) ketika
berbagi pengalaman dan pengetahuan di acara 
Inspirasi BaKTI
Foto Dok. Yayasan BaKTI
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seperti penganan Tintin, bahkan pimpinan 
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Diskusi Seru
 Diskusi yang dihadiri sebanyak 53 peserta 
yang terdiri dari 38 peserta laki-laki dan 15 
peserta perempuan sore itu berjalan seru. Pak 
Armin dan Pak Arman diberondong pertanyaan 

dan tanggapan. Tanggapan dan pertanyaan mulai 
dari apresiasi, pertanyaan detail yang lebih 
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undangan dari dinas Pertanain Kota Pare kepada 
Pak Armin untuk sharing.
 Peserta datang dari berbagai unsur seperti 
Dinas Pertanian Kota Makassar, Dinas Pertanian 
Kota Pare-pare, Badan Ketahanan Pangan 
Provinsi Sulsel, Dinas Koperasi Provinsi Sulsel, 
D i n a s  P e r t a n i a n  K a b u p a t e n  B a n t a e n g , 
Akademisi, LSM, Mahasiswa, Media online 
maupun cetak dan peserta umum lainnya.
 Sebagai tindak lanjut diskusi, atas undangan 
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kota Pare-Pare, 
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Kota Pare Pare tahun 2016 untuk berbagi 
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kedaulatan pangan yang diharapkan akan 
bermuara pada kesejahteraan. Mengapa? Karena 
m e n g u t i p  k a l i m a t  P a k  A r m i n  b a h w a 
sesungguhnya takdir petani adalah sejahtera.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program Inspirasi BaKTI,
hubungi info@bakti.or.id

Pintu masuk Puskesmas di Bokondini Tolikara yang tutup. Obat-obatan yang seharusnya 
dimanfaatkan di Puskemas ini dijual kembali di Wamena. Penduduk kampung bergantung 
pada ketersediaan obat-obatan di sekolah Ob Anggen yang dikelola swasta.  
Foto  Bobby Anderson

Armin Salassa mewakili petani Salassae (tengah) ketika
berbagi pengalaman dan pengetahuan di acara 
Inspirasi BaKTI
Foto Dok. Yayasan BaKTI

BAGIAN 1



15 16BaKTINews BaKTINews

untuk mendapatkan akses subsidi nasional yang 
l e b i h  b e s a r,  y a n g  d a p a t  m e re k a  a m b i l 
keuntungannya secara pribadi atau dibagikan 
kepada lingkar jejaring mereka; baik dalam 
bentuk pemberian pekerjaan atau keuntungan 
lainnya. Saya juga memberikan gambaran 
bagaimana kegagalan otonomi khusus makin 
diperkuat dengan banyaknya pembentukan 
kabupaten, kecamatan dan kampung baru yang 
tidak terkontrol sebagai bagian dari proses yang 
disebut 'pemekaran', lebih sebagai peningkatan 
akses bagi kelompok elit di daerah, sementara 
penduduk lokal Papua semakin tersingkirkan 
dari pelayanan yang seharusnya mereka dapat 
untuk membantu kehidupan mereka.
 Kebijakan politik yang saling mempengaruhi 
tersebut telah merusak sistem pendidikan di 
wilayah pegunungan. 
 Dalam artikel ini, saya akan mendiskusikan 
lebih lanjut tentang bagaimana dan mengapa 

 Namun, setelah menghabiskan waktu 
bertahun-tahun dan uang miliaran rupiah yang 
telah dikeluarkan, sebagian besar masyarakat 
Papua masih hidup dalam penderitaan. Papua 
masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat 
malnutrisi, TB (Tuberkulosis) dan HIV yang 
tertinggi di Indonesia; selain itu dengan tingkat 
pendapatan terendah dan angka kematian 
tertinggi.
 H a l  i n i  s e o l a h  m e n u n j u k k a n  b a hwa 
pelaksanaan otonomi khusus telah gagal. Namun 
kegagalan ini hanya sedikit kaitannya dengan 
aspek pelaksanaan otonomi khusus yang 
dilaksanakan oleh Jakarta. Kegagalan terbesar, 
untuk masyarakat pada umumnya, adalah terkait 
dengan aspek otonomi khusus yang dialihkan ke 
pemerintah provinsi dan kabupaten: untuk 
pelayanan kesehatan dan pendidikan.
 Di artikel  sebelumnya, yang berjudul 
'Kegagalan pendidikan di wilayah pegunungan 
tengah, Papua', saya menggambarkan bagaimana 
aparat pemerintah dan kelompok elit di daerah 
sudah tidak lagi memandang otonomi khusus 
sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan. 
Sebaliknya, mereka memandangnya sebagai cara 

proses yang sama ini juga memberikan dampak 
terhadap kerusakan sistem pelayanan kesehatan.

Akhir dari sistem yang tengah
 berjuang
 Di wilayah pegunungan Papua, perkawinan 
antara dana otonomi khusus dengan elit politik 
dan sistem klan yang ada menjadi kombinasi 
yang ampuh dalam menghancurkan sistem 
pelayanan kesehatan.
 S e p e r t i  ya n g  te r jad i  pad a  p e l aya n a n 
pendidikan, pelayanan kesehatan di wilayah 
pegunungan awalnya disediakan oleh pihak 
gereja lokal dan para misionaris. Pemerintah 
Belanda – dan kemudian dilanjutkan oleh 
pemerintah Indonesia – mengenali hasil kerja 
gereja-gereja tersebut dan menjaga keberadaan 
mereka sebagai penyedia layanan yang bekerja 
mewakili pemerintah. 
 Dalam bentuk ini, pusat pelayanan kesehatan 
memiliki petugas dan dapat berjalan dengan baik, 
termasuk memberikan pelayanan kebidanan, 
program imunisasi serta pelayanan kesehatan ibu 
dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat 
sekitar. Dinas kesehatan kabupaten memberikan 
gaji kepada petugas kesehatan di lokasi tempat 
mereka bertugas, dan untuk beberapa wilayah 
seperti Jayapura, terdapat sistim asuransi 
kesehatan.
 Dalam kondisi terbaik mereka, pelayanan 
kesehatan ini mampu memberikan pelayanan 
kepada kaum minoritas di wilayah pegunungan 
yang masuk dalam jangkauan mereka atau masih 
mudah untuk diakses. Sedangkan sebagian besar 
penduduk hidup di pegunungan tinggal di daerah 
yang sangat terpencil, di mana tidak ada 
pelayanan kesehatan yang tersedia sama sekali. 
Rusaknya sistem ini, seperti yang telah saya 
gambarkan secara detil dalam artikel saya yang 
berjudul 'Hidup tanpa negara', 'Kegagalan sistem 

pendidikan' dan artikel lainnya, mulai muncul 
saat pemerintah mengambil alih pelayanan 
masyarakat tersebut di akhir era pemerintahan 
Suharto.
 Setelah pengambilalihan tersebut, sistem 
pelayanan masyarakat tersebut tidak dikelola 
secara lokal lagi, melainkan dikelola oleh 
administrator pemerintah baru yang berbasis di 
ibukota kabupaten, untuk mengelola sistem 
tersebut dari kota. Bahkan banyak dari mereka 
belum pernah mengunjungi wilayah-wilayah 
terpencil yang menjadi tanggung jawab mereka, 
serta mengkoordinir pegawai yang sama sekali 
belum pernah mereka temui. Sistim ini semakin 
goyah setelah terjadinya kerusuhan tahun 2011 di 
Wamena, di mana lusinan pekerja migran yang 
datang dari wilayah lain di Indonesia dibunuh 
oleh penduduk asli  Papua. Peristiwa ini 
menyebabkan banyak pendatang pergi – banyak 
di antara mereka adalah petugas kesehatan – 
meninggalkan Wamena. Tenaga pengganti yang 
dipekerjakan sebagai tenaga kesehatan banyak 
yang tidak memenuhi kriteria atau memiliki 
keahlian yang diperlukan, melainkan lebih 
berdasarkan suku atau marga, dan pada 
umumnya, mereka tidak pernah masuk kerja.
 Pembentukan struktur administratif baru 
yang tidak terkontrol, telah menghancurkan 
sistem pelayanan kesehatan yang sejak awal 
lemah, ke dalam unit administratif baru, yang 
sampai sekarang sistem pelayanan kesehatan itu 
belum terbangun kembali. Dengan pengecualian 
wilayah Wamena dan beberapa wilayah terbatas 
lainnya, pelayanan kesehatan di wilayah 
pegunungan tengah Papua pada dasarnya 
menghilang. Hampir segala sesuatu terkait 
pelayanan kesehatan susah ditemui: mulai dari 
pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, imunisasi 
untuk bayi dan anak, ketersediaan obat untuk TB 
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Pusat pelayanan kesehatan yang di kelola oleh relawan 
di Bonohaik, kecamatan Lolat, Kabupaten Yahukimo. 
Foto Bobby Anderson
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tersingkirkan dari pelayanan yang seharusnya mereka dapat 

untuk membantu kehidupan mereka
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dan malaria. Akhir dari sistem ini di 
banyak wilayah terpencil  juga 
b e r t e p a t a n  d e n g a n  m u l a i 
munculnya HIV/AIDS.

Kondisi layanan kesehatan di 
wilayah pegunungan saat ini
 Beberapa kelompok masyarakat 
mampu mengambil keuntungan dari 
pelayanan yang dikelola  oleh 
lembaga swasta, LSM, atau gereja. 
Ada juga beberapa Puskesmas yang 
dikelola pemerintah yang berjalan di 
beberapa ibukota kecamatan, serta 
Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 
Posyandu di beberapa kampung. 
Namun, akses ke layanan tersebut 
umumnya hanya ada di kota atau 
wilayah yang dekat dengan kota. Ibukota 
kabupaten memiliki layanan kesehatan yang 
berfungsi namun tidak pasti.  Di wilayah 
administratif kabupaten baru, layanan seperti ini 
baru saja mulai dibangun di ibukota, meskipun 
kebijakan otonomi khusus telah dimulai sejak 
2001. 
 Di sebagian besar wilayah perkampungan di 
wilayah pegunungan pada umumnya tidak ada 
layanan yang tersedia. Beberapa aktor atau 
lembaga non-pemerintah yang menyediakan 
layanan di wilayah mereka, misalnya LSM lokal - 
Yasumat - menyediakan layanan kesehatan 
secara paralel di hampir setengah wilayah 
kabupaten Yahukimo. Di wilayah pegunungan 
yang dapat diakses melalui jalan darat dari 
Wamena, layanan dari pemerintah yang tidak 
menentu (tergantung keberadaan tenaga 
kesehatan) dapat diakses dengan menggunakan 
sarana transportasi umum (juga tidak menentu) 
untuk mencapai  wilayah yang memiliki 
Puskesmas atau Pustu.
 Keadaan topografi yang sulit selalu dijadikan 
alasan tidak adanya layanan kesehatan di wilayah 
terpencil. Padahal sebelumnya, beberapa 

kelompok gereja memiliki sistem pengelolaan 
yang dapat memberikan layanan kesehatan di 
wilayah terpencil dengan kondisi infrastruktur 
dan sumber dana yang jauh lebih terbatas, namun 
rupanya hal ini telah banyak dilupakan. 
 Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri 
bahwa keadaan topografi yang sulit memang 
menjadi hambatan yang nyata: menurut program 
analisis kemiskinan di Indonesia tahun 2006 
oleh Bank Dunia, rata-rata keluarga atau rumah 
tangga Papua tinggal di lokasi yang berjarak 32 
kilometer dari layanan kesehatan terdekat, 
sementara di Jawa, jarak rata-rata hanya 4 
kilometer. Jarak ini semakin meningkat bila 
keluarga tersebut tinggal menjauh dari pesisir. Di 
wilayah pegunungan hal ini berarti berjalan 
selama berhari-hari di medan yang cukup curam 
untuk mencapai tempat layanan kesehatan.
 Meskipun demikian, penyebab mendalam 
dari kegagalan implementasi layanan kesehatan 
bukanlah terletak pada masalah geologi atau 
lempeng tektonik. Penyebab utamanya adalah 
p a d a  k e l o m p o k  p o l i t i k  ( y a n g  l e b i h 
mengutamakan marga atau suku) dan kecacatan 
pada manajemen sumber daya manusia: 

desentralisasi lebih terpusat pada kekuasaan 
dalam pengambilan keputusan atas penyediaan 
layanan di tingkat kabupaten, di mana Bupati 
seringkali bertindak feodal dalam memberikan 
keuntungan ataupun kesempatan kerja terhadap 
pihak-pihak tertentu,  dan pembentukan 
kabupaten baru memberikan peluang yang 
semakin besar kepada para elit politik lokal untuk 
menciptakan kerajaan mereka sendiri dan juga 
akses yang semakin besar terhadap aliran dana. 
Karena itu muncul gerakan untuk menutupi 
motivasi ini, salah satunya adalah dengan 
m e n g e d e p a n k a n  b a h w a  p e m b e n t u k a n 
administratif kabupaten baru adalah ditujukan 
untuk membawa layanan lebih dekat kepada 
masyarakat yang membutuhkan. Hal ini adalah 
kebohongan belaka. Di sistem yang baru, 
pelayanan kesehatan tidak berjalan.
 Di artikel yang berjudul 'Tanah Hantu”, saya 
menjelaskan alasan yang diberikan oleh para 
birokrat dari dinas kesehatan, yang menjelaskan 
mengapa mereka tidak bisa menjalankan tugas 
mereka dengan baik, dan yang menyebabkan 
pasien menolak perawatan. Petugas Puskesmas 
yang berada di kecamatan akan menyarankan 
pasien yang berasal dari kecamatan baru untuk 
berobat ke Puskesmas yang berada di wilayah 
kecamatan mereka, meskipun kadang Puskesmas 
atau layanan kesehatan itu belum ada.
 Hal yang sama terjadi di tingkat kecamatan, di 
mana pemekaran terjadi sangat cepat (viral). 
Banyak kecamatan yang telah dibentuk selama 
satu dekade terakhir, namun belum memiliki 
pusat layanan kesehatan yang berfungsi dengan 
baik, yang seharusnya dimiliki oleh setiap 
kecamatan. Di hampir semua lokasi ini, gedung 
pusat administrasi telah dibangun, tetapi 
konstruksi bangunan hanyalah sebuah awal. 
 Banyak kantor atau pusat layanan yang tutup, 
contohnya karena tidak ada kepala kantor atau 
p e n a n g g u n g  jawa b  ya n g  d i t u n j u k .  At au 
penanggung jawab telah ditunjuk tetapi tidak ada 
akomodasi yang dibangun untuk memberikan 
dukungan. Atau akomodasi telah dibangun tetapi 
masih di bawah standar. Atau kantor dan pusat 
layanan telah dibangun dan penanggung jawab 
telah ditunjuk tetapi tidak ada peralatan 
penunjang. Atau tidak ada staff yang muncul di 
lokasi. Atau mereka menolak relokasi karena 
tidak ada sekolah di wilayah itu untuk anak-anak 
mereka. Atau mungkin, staff telah diangkat dan 

mereka telah datang ke lokasi, tetapi karena gaji 
mereka dibayarkan di ibukota kabupaten, maka 
mereka harus sering pergi ke kota sehingga 
mereka jarang ada di tempat untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat saat dibutuhkan.
 Untuk saat ini, satu-satunya layanan yang 
tersedia  adalah Puskesmas yang ada di 
kecamatan yang sejak awal ada sebelum proses 
pemekaran, di mana dana tahunan dihitung 
berdasarkan perkiraan dari jumlah populasi di 
tingkat kecamatan, dalam hal ini dana telah 
dikurangi saat kecamatan baru dibentuk. 
Sehingga hasil dari desentralisasi adalah sistem 
administratif yang sama melayani jumlah orang 
yang sama dengan jumlah dana yang menurun 
secara drastis. Banyak pusat layanan kesehatan 
yang menolak melayani masyarakat yang bukan 
penduduk wilayah mereka (masuk dalam 
kecamatan baru) karena menurunnya dana 
pelayanan yang mereka peroleh. Dan, hal ini 
terjadi tanpa penjelasan; dana banyak yang 
hilang karena relokasi ke kecamatan baru.

Penempatan pegawai merupakan kunci
 O ra n g  m u n g k i n  m e n ga n g ga p  b a hwa 
Puskesmas di wilayah yang belum mengalami 
pemekaran berfungsi dengan baik. Pemikiran ini 
juga salah. Semua alasan yang digunakan untuk 
menjelaskan mengapa guru dan pegawai negeri 
lainnya tidak hadir di tempat kerja mereka yang 
ada di wilayah terpencil, juga menjadi alasan yang 
sama untuk petugas kesehatan. 
 Alasan-alasan ini telah digunakan berulang-
ulang selama bertahun-tahun dan tidak pernah 
diselesaikan dengan baik oleh para pemegang 
kekuasaan dan penanggung jawab keuangan di 
tingkat kabupaten. Alasan mengapa masalah 
p e n e m p a t a n  p e gaw a i  i n i  t i d a k  p e r n a h 
terselesaikan dengan baik adalah karena 
seringkali orang-orang yang dipekerjakan di 
posisi tersebut memiliki suku atau marga atau 
hubungan politik dengan pemegang kekuasaan, 
namun mereka tidak memiliki keahlian yang 
sesuai (mereka kemungkinan merupakan hasil 
dari sistem pendidikan di wilayah pegunungan 
yang gagal), dan mereka juga tidak diharapkan 
untuk hadir dan bekerja di tempat mereka 
bertugas. 
 Bupati sering mendikte proses penerimaan 
pegawai dan memberikan jabatan kepada 

Salah satu relawan melakukan inventaris 
dengan dua staf YASUMAT di tempat 

penyimpanan obat di sudut gereja di luar 
wilayah Lolat, kabupaten Yahukimo
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dan malaria. Akhir dari sistem ini di 
banyak wilayah terpencil  juga 
b e r t e p a t a n  d e n g a n  m u l a i 
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keluarga atau marga mereka, atau kelompok yang 
m e m b e r i ka n  d u k u n ga n  ke p ad a nya  sa at 
kampanye pemilihan Bupati. Jabatan dalam hal 
ini hanyalah menjadi aset yang dibagi-bagikan di 
antara  kelompok atau marga pemegang 
kekuasaan, atau sebagai imbalan bagi para 
pendukung politik. Hal itulah yang menjadi 
m a s a l a h  u t a m a :  p e m e k a r a n  d a r i  u n i t 
administratif baru dan pembentukan kantor 
p e m e r i n t a h a n  b a r u  s e r i n g k a l i  t i d a k 
berhubungan dengan penyedia jasa, terlepas dari 
semua pembicaraan terkait dengan akibat yang 
ditimbulkan.
 Sebagian kecil dari pengambil kebijakan dan 
petugas kesehatan dalam sistem ini sebenarnya 
t e l a h  b e r u s a h a  s e b a i k- b a i k n y a  u n t u k 
menjalankan tugas mereka, tetapi kinerja mereka 
tertutupi oleh kondisi mayoritas yang ada. Untuk 
pegawai di tingkat bawah, di beberapa kabupaten, 
banyak gaji mereka yang dipotong sebelum 
mereka menerimanya,  sehingga mereka 
menerima gaji kurang dari seharusnya untuk 
menghidupi keluarga mereka. 
 Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Tolikara 
mengeluh pada tahun 2011, bahwa tingginya 
tingkat pergantian pegawai yang bertanggung 
j aw a b  d i  b i d a n g  p e l ay a n a n  k e s e h a t a n 
(administrator) di wilayahnya menyebabkan 
pelayanan kesehatan menjadi tidak memadai. 
Namun, administrator terakhir dikeluarkan 
o l e h n y a ,  k a r e n a  d i a  m e n c o b a  u n t u k 
membayarkan gaji petugas kesehatan secara 
langsung, bukan melalui jalurnya, sehingga dia 
dapat mengambil potongan 50 persen di setiap 
gaji yang dibayarkan.
 Dan seperti pada sistem pendidikan, masalah 
pelayanan kesehatan diasumsikan sebagai 
masalah infrastruktur, sehingga kabupaten, 
kecamatan dan kampung baru membangun 
gedung yang digunakan sebagai pusat layanan 
kesehatan dengan menggunakan dana otonomi 
khusus. Hal ini seolah-olah wilayah tersebut 
memiliki banyak tenaga kerja yang berkualitas 
dan bersemangat, serta masalah yang mereka 
hadapi hanyalah kekurangan atap dan peralatan 
untuk melayani masyarakat. 
 Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Di 
ibukota kecamatan, biasanya mereka memiliki 

gedung layanan kesehatan (Puskesmas) yang 
dilengkapi dengan tempat tidur, rak atau lemari, 
timbangan bayi dan anak, serta perlengkapan 
lainnya. Di beberapa kampung, bahkan mereka 
memiliki  gedung Pustu.  Gedung-dedung 
tersebut berdiri di sana, tetapi umumnya mereka 
terkunci: petugas kesehatan tidak pernah ada di 
tempat. Saya sempat merawat seorang bapak 
dengan luka kecil dan saya harus menggunakan 
perlengkapan P3K  saya sendiri, meskipun saya 
berada selemparan batu dari gedung Pustu yang 
terkunci. Beberapa Pustu atau Puskemas yang 
beroperasi menjadi kewalahan melayani pasien, 
karena banyak pasien yang datang, dan kadang 
mereka datang dengan berjalan kaki selama 
berhari-hari  untuk mendapatkan akses 
pelayanan kesehatan tersebut.
 Sistem layanan kesehatan ini sedang dalam 
kesulitan dan berjuang agar dapat berjalan 
dengan baik, dan hal ini ditunjukkan dari paket 
poster baru terkait tentang kesadaran dan 
pengetahuan tentang HIV, atau pengiriman obat-
obatan yang tidak terjadwal ke Puskesmas. Obat-
obatan yang dikirimkan ke Puskesmas atau Pustu 
tidak dilengkapi dengan instruksi yang mudah 
dan jelas, serta seringkali sudah kadaluwarsa. 
 Tahun ini saya melakukan inventarisasi stok 
obat-obatan di salah satu Puskesmas di wilayah 
Yahukimo, Tolikara dan Mamberamo Tengah, 
dan saya menemukan obat-obatan yang telah 
kadaluwarsa sejak tahun 2007. Obat-obatan itu 
dikirimkan tahun 2011. Obat-obatan yang belum 
kadaluwarsa seringkali juga harus dihancurkan 
karena rusak akibat penyimpanan yang tidak 
sesuai – saat Puskesmas atau Pustu terkunci, 
obat-obatan biasanya berakhir dalam kardus dan 
disimpan di pojok gereja. Dengan tidak adanya 
petugas kesehatan, masyarakat yang sakit akan 
mencari obat-obatan dari stok yang ada tersebut 
dan mencoba melakukan pengobatan sendiri, 
mengambil pil sendiri dari botol obat yang label 
dan keterangannya sulit terbaca karena rusak dan 
basah terkena air.
(bersambung)
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M. Yusran LaitupaCaroline Tupamahu

Yayasan Bursa Pengetahuan
 Kawasan Timur Indonesia

Bekerja bersama seorang profesional seperti 
ibu Caroline Tupamahu adalah 

peluang yang luar biasa. Ibu telah meninggalkan warisan yang 
selamanya akan dihargai. Semoga sukses selalu!.

Having worked under a great professional like Ibu Olin was a 
life time opportunity. You have left a legacy that would be 

cherished till eternity. May you succeed in your endeavors.

Selamat pak M. Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif dan 
ibu Zusanna Gosal, Deputi Direktur Eksekutif 

Yayasan BaKTI! Di bawah pimpinan, 
kebijaksanaan dan bimbingan pak Yusran dan ibu Susan, 

BaKTI akan semakin besar dan sukses.

Congratulations pak M. Yusran Laitupa the new Executive Director and
ibu Zusanna Gosal  the Deputy of Executive Director of 

BaKTI Foundation! Under your great leadership, wisdom and
guidance, BaKTI will strive to much greater heights and 

achievements. 
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Pada Agustus 2015 publik Inggris digegerkan oleh ulah Jose 
Mourinho, pelatih sepak bola top asal Portugal yang saat ini 
menjadi manajer klub papan atas Liga Primer, Chelsea. Salah 

satu manajer sepak bola terbaik di dunia itu dituduh melecehkan 
dokter klub, Eva Carneiro. Mourinho dituding meneriaki Eva 
Carneiro dengan kata-kata “Filha da Puta!” yang dalam bahasa 
Portugis berarti “anak perempuan murahan”. 

 Insiden Mourinho dengan Carneiro terjadi saat pertandingan 
Chelsea melawan Swansea City yang berakhir 2-2 pada 8 Agustus 
2015. Carneiro dan fisioterapis Jon Fearn diolok-olok Mourinho 
karena merawat pemain andalan Eden Hazard di lapangan ketika 
Chelsea sedang bermain dengan sepuluh pemain. Mourinho 
menyebut tindakan keduanya sebagai impulsif dan naif.
 Kekesalan Mourinho yang memuncak bisa dilakukan oleh siapa 
saja. Namun, dugaan kata-kata “Filha da Puta!” kepada Carneiro 
sangat berlebihan dan tidak pantas. Kemarahan Mourinho dengan 
mengeluarkan kata-kata seksime (diskriminasi atau kebencian 
terhadap seseorang bergantung terhadap jenis kelamin), tidak 
hanya meluapkan kekesalan, tetapi juga bahasa yang merendahkan 
dan menghina perempuan. 

 Kejadian di atas terjadi di Inggris, salah satu 
n e ga ra  ya n g  d i a k u i  sa n gat  m aj u  d a l a m 
memerangi diskriminasi, termasuk diskriminasi 
berdasarkan seks, gender, dan ras di dunia olah 
raga. Inggris adalah salah satu negara di Eropa 
Barat yang sejak abad ke-19 telah menjamin hak-
hak kewarganegaraan perempuan, khususnya 
perempuan yang telah menikah. Upaya panjang 
yang dilakukan oleh negara Inggris telah 
meningkatkan tingkat kesadaran publik 
mengenai  diskriminasi berdasarkan seks. 
Karena itu, kasus yang melanda Eva Carneiro 
menyebabkan kemarahan publik Inggris dan 
menjadi perhatian berbagai pihak.
 Diskriminasi berdasarkan seks dan gender 
atau diskriminasi terhadap perempuan telah 
mengakar sekian lama dan begitu dalam. 
Diskriminasi terhadap perempuan merupakan 
faktor yang selama ini membuat perempuan 
terpuruk dengan berbagai masalah yang 
terpelihara. Kemiskinan (atau pemiskinan) 
perempuan adalah buah dari diskriminasi itu. 
 Kemiskinan perempuan bukanlah sesuatu 
yang turun dari langit, akan tetapi melalui proses 
yang terstruktur dan tersosialisasi secara terus-
menerus, sehingga diterima oleh berbagai 
elemen masyarakat sebagai sesuatu yang 
dianggap benar atau memang demikian adanya. 
Banyak pihak, individu maupun kelompok, 
memperoleh keuntungan dari situasi yang 
memiskinkan perempuan. 
 Karena itu, menghapus atau mengurangi 
kemiskinan perempuan harus dimulai dari 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan. 
Penghapusan diskriminasi menjadi suatu 
keniscayaan, karena kehidupan yang berkeadilan 
untuk perempuan dan laki-laki bisa dicapai 
tanpa diskriminasi. Menurut cendekiawan 

m u s l i m  t e r n a m a ,  N u r c h o l i s h  M a j i d , 
nondiskriminasi adalah persyaratan bagi adanya 
keadilan (Nafis, 2014). 
 Diskriminasi terhadap perempuan menjadi 
sangat kokoh karena dilegitimasi oleh negara 
dalam berbagai produk kebijakan, tertutama 
legislasi dan penganggaran, baik di tingkat 
nasional (pusat) maupun daerah. Sebagian 
legislasi di daerah dalam bentuk Peraturan 
Daerah (Perda) bukan hanya tidak menempatkan 
perempuan sebagai aktor dalam pembangunan, 
tetapi semakin mendiskriminasi perempuan. 
Beberapa Perda yang dibuat dengan atas nama 
agama dan keyakinan dan alasan melindungi 
perempuan, pada kenyataannya semakin 
mendiskriminasi perempuan.
 Kebijakan publik yang diskriminatif dan bias 
terhadap perempuan lahir dari para pembuat 
kebijakan yang berlaku diskriminatif terhadap 
perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif, 
laki-laki  dan perempuan. Para pembuat 
kebijakan yang hidup di dalam lingkungan yang 
diskriminatif terhadap perempuan cenderung 
menjadi pelestari  diskriminasi terhadap 
perempuan, bukan karena soal jenis kelamin dari 
o ra n g  t e r s e b u t .  S e d i k i t  s e k a l i  k o r b a n 
diskriminatif yang keluar dari lingkungan 
diskriminatif dan menjadi pihak yang menjadi 
pejuang yang menentang diskriminasi.
 Karena i tu,  upaya untuk melahirkan 
kebijakan yang feminis atau kebijakan yang 
memihak pada kebutuhan dan kepentingan 
perempuan, harus dimulai dari menjadikan 
pengambil kebijakan berpikiran feminis dan atau 
menjadi feminis. Sebagai sebuah ideologi, 
pandangan hidup, dan gerakan, feminisme 
menjelma menjadi suatu kekuatan dalam 
perjuangan kesetaraan dan keadilan. 
 Namun, feminisme dan berbagai varian yang 
mengikutinya harus dibumikan pada kebijakan 
yang feminis, tidak berhenti pada teori dan 
konsep di tingkat pemikir dan aktivis feminis.  
Kebijakan feminis dapat dilahirkan pada level 
daerah (Perda) oleh para feminis yang berada di 
daerah. 
 Perempuan yang menjadi anggota parlemen 
di daerah atau yang duduk di DPRD (Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah) adalah harapan bagi 
lahirnya kebijakan yang feminis. Namun, mereka 
bukanlah feminis atau pejuang perempuan, 
sehingga tidak bisa memberi harapan yang besar 
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dalam mendorong kebijakan publik yang feminis, 
ada pembelajaran yang cukup menarik yang perlu 
dibagikan. Kebijakan publik, apalagi kebijakan 
publik yang feminis, dapat dilahirkan oleh 
ke r ja sa m a  d a r i  p i h a k  ya n g  m e m p u nya i 
pemahaman dan perspektif yang sama dalam 
melihat permasalahan. 

Riset Mengenai Kapasitas Anggota 
Parlemen Perempuan
 Yayasan BaKTI melakukan riset sebanyak dua 
kali untuk mengetahui kapasitas anggota 
parlemen perempuan (APP) dan kebijakan yang 
memihak pada kebutuhan dan kepentingan 
perempuan. Riset pertama dilakukan tahun 2013 
di Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kota 
Ambon (Maluku), Kota Mataram, dan Kabupaten 
Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat)
 Dasar dalam penentuan lokasi penelitian, 
selain akan dijadikan wilayah Program MAMPU 
( M a j u  P e r e m p u a n  I n d o n e s i a  u n t u k 
Penanggulangan Kemiskinan), adalah karena 
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 
Kabupaten Bone periode 2009-2014 mempunyai 
9 anggota perempuan (20 %) dari 45 orang 

kepada mereka. Anggota parlemen perempuan 
(APP) di daerah pun tidak berbeda dengan 
anggota parlemen laki-laki (APL) dalam melihat 
berbagai permasalahan yang melingkupi 
perempuan.
 K a r e n a  i t u ,  Ya y a s a n  B a K T I  ( B u r s a 
Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) bekerja 
pada upaya mendorong lahirnya kebijakan 
feminis, yang dimulai dengan memperkuat APP 
dan APL serta eksekutif (SKPD). Menjadikan para 
pembuat kebijakan sebagai feminis tentu tidak 
mudah. Namun, membuat mereka memahami 
dan berpikir dalam konteks feminis akan 
m e m p e r mu d a h  m e re ka  u nt u k  m e m b u at 
kebijakan-kebijakan yang feminis.
 Jika pun mereka kesulitan memahami dan 
berpikir dalam konteks feminis, paling tidak 
mereka tidak lagi diskriminatif terhadap 
perempuan, dan tidak menghambat penyusunan 
kebijakan yang feminis. Tentu, yang paling 
diharapkan adalah mereka menjadi pendukung 
lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang 
feminis. 
 Belajar dari pengalaman Yayasan BaKTI 
bersama mitranya selama tiga tahun terakhir 

Kabupaten Belu, dan  Ambon .
 Riset ini bertujuan: (1) mengetahui kapasitas 
APP dalam penguasaan tugas pokok dan fungsi; 
(2) penguasaan anggota parlemen terhadap isu 
MAMPU; (3) mengetahui hubungan APP dengan 
lembaga/organisasi masyarakat, pemerintah, dan 
konstituen.
 R i s e t  i n i  m e n g g u n a k a n  p e n d e k at a n 
penelit ian deskriptif  dan eksplanatoris 
(descriptive and explanatory research). Riset 
pertama tahun 2013 digunakan untuk menyusun 
rencana penguatan kapasitas APP, sedangkan 
riset kedua merupakan baseline yang digunakan 
untuk penyusunan kegiatan penguatan kapasitas 
dan untuk memantau kondisi dan perkembangan 
APP.
 Tentang hasil riset dan kapasitas anggota 
parlemen perempuan akan dibahas di bagian 
kedua.

a n g g o t a .  Pa d a  m a s a  i t u  a n g g o t a  D P R D 
perempuan di Kabupaten  berhasil mempelopori 
lahirnya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang 
berpihak pada perempuan, sehingga bisa 
dijadikan pembelajaran bagi DPRD di daerah lain. 
 Sementara itu, persentase keterwakilan 
perempuan di DPRD Provinsi Maluku cukup 
signifikan dengan 14 orang (31,1%) dari 45 orang 
anggota DPRD. Namun jumlah tersebut belum 
dapat menghasilkan suatu produk legislasi atau 
k e b i j a k a n  y a n g  b e r p i h a k  p e r e m p u a n , 
kemiskinan, sensitif konflik, dan perspektif 
gender. Jumlah anggota DPRD perempuan di Kota 
Mataram hanya 3 orang (8 %) dari total 35 orang 
anggota, juga belum menghasilkan produk yang 
pro perempuan. 
 Riset kedua dilakukan pada tahun 2014-2015 
yang dilakukan oleh Puslitbang Kependudukan 
dan Gender (PKG) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas 
Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Riset dilakukan 
di Sembilan lokasi yang merupakan wilayah 
P ro g ra m  M A M P U  Yaya sa n  B a K T I ,  ya i t u 
Kabupaten Bone, Tana Toraja, Maros, Parepare, 
Kendari, Kabupaten Lombok Timur, Mataram, 

Berbagai kegiatan Peningkatan Kapasitas yang 
diprakarsai bagi  anggota parlemen Perempuan (APP)
oleh Yayasan BaKTI lewat Program MAMPU
Foto Dok. Yayasan BaKTI-MAMPU
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Mereka yang peduli perempuan 
dan anak tidak hanya berada 
di kota-kota besar. Pun tidak 

hanya terbatas pada lembaga/organisasi 
besar yang mempunyai nama yang 
populer dan prestisius. Di kota-kota kecil 
yang berada di daerah terpencil dan 
pinggiran pun terdapat inidvidu-
individu yang bekerja keras untuk 
kepentingan perempuan dan anak. 

 Mereka tidak mendapat liputan dari media. 
Mereka juga tidak selalu mendapat apresiasi dari 
pihak-pihak yang berkewajiban mengurusi 
permasalahan perempuan dan anak. Namun 
mereka terus bekerja mengurus dan membantu 
p e re m p u a n  d a n  a n a k ,  ka re n a  a p a  ya n g 
dilakukannya tidak mengharapkan liputan atau 
apresiasi ,  tetapi  mereka mengharapkan 
kepedulian dari pihak lain.
 Kepedulian mereka terhadap perempuan dan 
anak tidak mendatangkan materi, bahkan tidak 
jarang membebani mereka, karena mereka harus 
m e ro go h  ko ce k  j i ka  u paya  m e m b e r i ka n 
perlindungan terhadap perempuan dan anak 
membutuhkan biaya. Namun, pilihan untuk 
mengurus perempuan dan anak yang menjadi 
korban kekerasan, eksploitasi, dan sejenisnya 
telah mantap dan tanpa pamrih.  
 Florentia Abuk adalah salah satu dari sedikit 
perempuan yang peduli pada perempuan dan 
anak. Perempuan yang akrab dipanggil Mama 
Follo ini adalah pendiri Forum Peduli Perempuan 
dan Anak (FPPA). FPPA dikenal sebagai salah satu 
lembaga yang mengadvokasi dan mendampingi 
perempuan dan anak.  
 Karena kepeduliannya itu, Mama Follo dipilih 
menjadi Ketua Rumah Aman di Kabupaten Belu. 
Rumah Aman adalah shelter milik Pemerintah 
Kabupaten Belu yang didirikan tahun 2010 untuk 
jadi penampungan sementara bagi perempuan 
dan anak yang membutuhkan perlindungan, 
penanganan, dan rehabilitasi.

Guru ke Politik
 Untuk ukuran aktivis, Mama Follo tidak muda 
lagi. Perempuan  yang lahir di Lahurus pada 23 
April 1942 ini adalah seorang pensiunan guru. 
Tahun 1976 – 1990 Mama Follo bekerja sebagai 
guru di Sekolah Dasar (SD) Kristen Atambua I. 
Mama Follo pernah menjabat sebagai kepala 
sekolah di SD tersebut. Selama menjadi guru, 
Mama Follo juga aktif sebagai pengurus PGRI 
(Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten 
Belu. 
 Setelah pensiun dari pengabdiannya sebagai 
“pahlawan tanpa tanda jasa”, Mama Follo 
memutuskan terjun menjadi politisi. Masuk 
dunia politik di jaman Orde Baru, ibu dari lima 
anak ini ingin melakukan sesuatu untuk 

perempuan dan anak melalui parlemen. Masuk 
Partai Golkar tahun 1991, Mama Follo berhasil 
duduk sebagai anggota DPRD (Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah) Kabupaten Belu pada Pemilihan 
umum (Pemilu) tahun 1992. 
 Ketika masuk di dunia politik, politisi laki-
laki melihatnya tidak mempunyai kemampuan 
dan wawasan. Politisi laki-laki umumnya 
memandang perempuan sebagai pihak yang 
tidak layak masuk dalam dunia politik, apalagi 
duduk di parlemen. Namun, setelah duduk di 
DPRD, pandangan miring dan negatif dari politisi 
laki-laki mulai berkurang. Itu karena Mama Follo 
m e m p u n y a i  k e m a m p u a n  y a n g  c u k u p 
diperhitungkan. Pengalamannya sebagai guru, 
aktif di PGRI, dan di organisasi gereja merupakan 
modal  besar baginya untuk bekiprah di 
parlemen. 
 Perempuan yang juga aktif di Wanita Katolik 
Keuskupan Atambua ini menjadikan ranah 
politik sebagai pengabdian baru setelah pensiun 
dari guru. Menurutnya, di mana saja dan kapan 
saja, setiap orang dapat mengabdi dan berbuat 
untuk kepentingan banyak orang. Politik 
merupakan salah satu tempat untuk mengabdi. 
Jalan pengabdian selalu membutuhkan kerja 
keras di tengah berbagai tantangan yang 
d at a n g nya  d a r i  b e r b aga i  a ra h .  Na mu n , 
pengabdian mengharuskan setiap orang untuk 
melewati berbagai tantangan itu.

Belum Banyak Perubahan
 Kursi DPRD tidak membuat Mama Follo silau. 
Lima tahun (1992 – 1997) menjadi anggota DPRD, 
dia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi 
pada Pemilu 1997. Dia memilih mengabdi di luar 
politik. Ia ingin perempuan-perempuan yang 
lebih muda terjun dalam politik, sehingga dunia 
politik tidak terus-menerus dikuasai laki-laki.
 Menurut Mama Follo, laki-laki selalu 
menganggap perempuan tidak mempunyai 
kapasitas untuk menjadi pemimpin. Laki-laki 
juga tidak memberi kesempatan, bahkan 
menghambat perempuan untuk duduk di 
lembaga-lembaga publik. Karena itu, perempuan 
yang harus berani dan mengambil inisiatif untuk 
tampil di publik. Bagi Mama Follo, tidak sedikit 
perempuan yang mempunyai kapasitas untuk 
duduk di berbagai jabatan publik, namun mereka 
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tidak berani dan menganggap dirinya tidak 
mampu sehingga tidak berani tampil. Di pihak 
lain, dukungan dari sesama perempuan juga 
sangat minim.
 Menurut Mama Follo, pendidikan adalah 
tempat untuk mendidik dan memperkuat 
perempuan. Perempuan harus dipertahankan 
selama mungkin di bangku pendidikan seperti 
laki-laki. Dengan begitu perempuan juga 
mempunyai kesempatan dan kapasitas yang 
sama dengan laki-laki. Jika perempuan telah 
memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-
laki dalam memperoleh pendidikan, barulah 
perempuan dapat berkompetisi dengan laki-laki. 
Selama tingkat pendidikan perempuan belum 
setara dengan laki-laki, sulit bagi perempuan 
bersaing dengan laki-laki.
 Saat ini di DPRD Kabupaten Belu terdapat  11 
perempuan. Ini suatu kemajuan, namun bagi 

Mama Follo belum banyak perubahan yang 
terjadi. Bertambahnya jumlah perempuan yang 
duduk di DPRD tidak secara langsung mengubah 
cara berpikir laki-laki dalam melihat perempuan.   
Laki-laki tetap memandang perempuan tidak 
mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi di 
publik. Karenanya perempuan yang harus 
m e n u n j u k k a n  k a p a s i t a s  i t u .  N a m u n , 
peningkatan jumlah secara kuantitatif tidak 
selalu linier dengan kualitas, karena itu 
diperlukan sejumlah upaya untuk membantu 
perempuan meningkatkan kualitas, tentu tidak 
harus selalu meminta diberi, tetapi itu harus 
diperjuangkan dengan bekerja dan berusaha 
keras.

Tetap Peduli Perempuan dan Anak
 Pensiun dari dunia politik, Mama Follo 
merambah dunia yang dekat dengan aktivitas 
awalnya sebagai guru. Pada saat menjadi guru, 
Mama Follo adalah pendidik yang juga menjadi 
pengayom bagi murid-muridnya. Maka saat ini, 
Mama Follo juga adalah pengayom bagi 
perempuan dan anak yang menjadi korban 
k e k e r a s a n ,  e k s p l o i t a s i ,  p e r d a g a n g a n 
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(trafficking), dan sebagainya.
 Sebagai Ketua Rumah Aman, Mama Follo 
mengadvokasi dan mendampingi perempuan 
dan anak yang mendapat berbagai perlakuan 
diskriminatif di masyarakat. Rumah Aman telah 
menangani berbagai kasus perempuan dan anak, 
di antara yang paling menonjol adalah KDRT 
(kekerasan dalam rumah tangga), kekerasan 
seksual terhadap perempuan, kekerasan 
terhadap anak, buruh migran, dan trafficking. 
 K a su s - ka su s  te rs e b ut  m e m b ut u h ka n 
penanganan yang komprehensif, tidak bisa 
ditangani satu per satu, tetapi harus mempunyai 
sistem yang berjenjang dan terintegrasi. 
Masyarakat juga harus dididik untuk merespon 
berbagai persoalan perempuan dan anak di 
tingkat bawah atau di masyarakat sendiri. Karena 
i t u ,  M a m a  Fo l l o  s a n gat  m e n ga p re s i a s i 
pembentukan Kelompok Konstituen (KK) yang 

difasilitasi oleh PPSE-KA (Panitia Pengembangan 
Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua) sebagai 
bagian dari Program MAMPU (Maju Perempuan 
Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). 
Menurutnya, lembaga seperti ini dibutuhkan agar 
masyarakat dapat menangani permasalahan di 
tingkat bawah. Karena itu, penguatan KK menjadi 
sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan 
mereka sebagai tenaga-tenaga terampil yang 
peduli dan memperjuangkan kebutuhan dan 
kepentingan mereka.
 Menurut Mama Follo, di tingkat pemerintah 
harus ada instrumen hukum yang dapat 
diimplementasikan untuk melindungi dan 
memberdayakan perempuan dan anak. Tentu 
d i b u t u h k a n  l e m b a g a  y a n g  k u a t  u n t u k 
mengkoordinasikan implementasi itu. Mama 
Follo menilai apa yang didorong oleh PPSE-KA 
dalam Program MAMPU sudah berada di jalan 
yang tepat untuk mengisi kekosongan selama ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis adalah Database dan Publication Media Officer BaKTI-MAMPU
dan dapat dihubungi melalui email ghufran@bakti.or.id

Di tingkat pemerintah harus ada instrumen hukum yang 
dapat diimplementasikan untuk melindungi dan mem-
berdayakan perempuan dan anak. 
Foto: Ichsan Djunaed

Laki-laki tetap memandang perempuan tidak mempunyai 
kemampuan untuk berpartisipasi di publik. Karenanya 
perempuan yang harus menunjukkan kapasitas itu.
Foto Dok. Yayasan BaKTI-MAMPU
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Lalu Mohammad Wire Sentane, pria 
ra m p i n g  b e r u m u r  4 7  t a h u n  i t u 
memegangi selembar papan berukuran 

sekira 50x10cm. Mulutnya komat-kamit, 
beberapa kata dalam bahasa Sansekerta 
dilafalkannya sementara jarinya bergerak di 
atas papan tersebut. Seperti seseorang yang 
menghitung sesuatu.
 Papan yang dipegangnya bukan papan 
biasa. Berwarna dasar cokelat terang, papan 
itu dipenuhi pahatan kecil di kedua sisinya. Di 

sisi yang satu ada pahatan berbentuk kotak-
kotak, berjejer tujuh kotak ke samping dan 30 
kotak ke bawah. Di sisi sebelahnya lagi ada 
empat bagian yang masing-masing punya 
kotak-kotak kecil lagi di dalamnya. Lebih 
rumit dari bagian yang di sebelahnya. Ada 
beberapa huruf dan angka dalam aksara 
Sansekerta dan aksara Arab. Ada juga gambar 
keris di bagian atas papan yang berbentuk 
seperti segitiga.

Pola tanam petani sangat bergantung pada iklim dan cuaca, 
turunnya jumlah produksi bahkan kegagalan panen bisa jadi karena

prediksi yang keliru soal kondisi alam.
Foto: Ichsan Djunaed
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kalender bagi masyarakat suku Sasak di Lombok.  
Pa p a n  wa r i ge  p u nya  b e r m aca m  f u n gs i , 
d i a n t a r a n y a  m e n e n t u k a n  j e n i s  m a t a 
pencaharian,  meramalkan variasi  ikl im 
musiman, penentuan hari baik dalam melakukan 
berbagai kegiatan budaya atau adat, membangun, 
mengawali kegiatan pertanian dan sekaligus 
sebagai sarana mempererat hubungan antar 
sesama manusia,  hubungan  sesama mahluk 
hidup hubungan dengan lingkungan dan  Tuhan 
Yang Maha Kuasa. Lazimnya warige  dikuasai 
hanya oleh tetua adat dan tokoh agama, 
utamanya kyai. 
 Sistim warige juga dikenal oleh etnis 
mayoritas lain di Nusa Tenggara Barat seperti 
etnis Samawa di pulau Sumbawa bagian barat dan 
etnis Embojo di pulau Sumbawa bagian timur. 
Kalau orang Sasak menyebutnya warige maka 
orang Samawa menyebutnya kartika, sementara 
orang Embojo menyebutnya sebagai ramalan 
kampung.
 “Kalau menurut perhitungan warige, musim 
hujan baru akan datang di akhir Desember tahun 
ini,” kata Mohammad Wire Sentane yang akrab 

 Papan yang dipegang Lalu Mohammad Wire 
Sentane itu adalah Papan Warige, papan 
kalender suku Sasak. Suku Sasak adalah suku 
yang mendiami pulau Lombok, sejak ratusan 
tahun lalu mereka telah mengembangkan 
pengetahuan astronomi dengan melihat dan 
membaca posisi bintang, bulan dan matahari. 
Pengetahuan astronomi itu mereka tuangkan 
dalam warige yang secara filosofi berarti puncak 
t e r t i n g g i  y a n g  t e r a n g  ( w a r i =  p u n c a k 
tertinggi/istimewa, ga= terang).
 Agar transkrip warige  tidak cepat rusak dan 
bisa diteruskan, maka dituangkanlah pada 
sebilah papan yang juga berfungsi sebagai 

disapa pak Wire.  Setelah beberapa saat 
menghitung, dia datang dengan satu kesimpulan.
 Menurutnya, akurasi perhitungan cuaca yang 
dilakukan dengan menggunakan warige sangat 
tinggi. Bahkan ketika orang sibuk bicara tentang 
perubahan iklim yang membuat cuaca tidak 
menentu, warige sudah bisa memprediksinya.
 “Selama ini (perhitungan warige) jarang salah, 
kalau di garis khatulistiwa ya. Tidak tahu kalau di 
tempat lain,” ujar pak Wire. Pak Wire lalu 
memberi contoh, katanya menurut perhitungan 
sains, hujan sudah tidak ada lagi di Lombok di 
akhir bulan Juli. Tapi, menurut perhitungan 
warige, hujan masih tetap ada meski curahnya 
tidak tinggi dan bersifat sporadis. Ternyata, 
perhitungan warige lebih tepat. Hujan masih 
t u r u n  d a n  m e n d u n g  p u n  kad a n g  m a s i h 
menggelayut di langit Lombok.
 “Kalau sains menghitung posisi lintang ini, 
lintang itu serta arah angin, warige hanya 
menghitung secara umum saja. Perhitungan 
wa r i ge  b e l u m  m e m p e r h i t u n g ka n  a s p e k  
perubahan iklim atau yang disebut orang 
pemanasan global,” ujarnya lagi.
 Pak Wire sendiri adalah satu dari sedikit 
pembaca warige yang tersisa. Dia mengaku sudah 
mengenal warige sejak kecil karena salah satu 
buyutnya adalah pembaca warige. Namun, dia 
mengaku tidak tertarik sama sekali untuk 
mempelajarinya. Ketertarikan pada warige baru 
tumbuh selepas menamatkan masa kuliah di awal 
tahun 1990an. Kala itu, pak Wire mulai berpikir 
bagaimana segala sesuatu yang terjadi di bumi ini 
pasti punya sebab, tidak mungkin terjadi begitu 
saja. Penyebab kejadian itu pasti berkaitan juga 
dengan hal-hal lainnya. Pikiran itu juga 
dikaitkannya dengan ajaran Islam yang salah satu 
ayatnya dimulai dengan kalimat; demi waktu. Pak 
Wire yakin, memang ada waktu-waktu yang 
terbaik dari semua waktu yang sebenarnya 
memang baik.
 Berangkat dari situlah, pak Wire mulai 
tertarik belajar perhitungan leluhur orang Sasak 
yang disebut warige. Entah karena memang 
punya bakat alam, nyatanya pak Wire mudah saja 

mempelajari  cara membaca warige yang 
sesungguhnya cukup rumit itu. Namun, karena 
kesibukan juga dia butuh waktu lama untuk bisa 
menguasai lebih banyak tentang cara pembacaan 
warige.
 Pak Wire sendiri mengaku hanya mempelajari 
yang dasar-dasar saja,  dia tidak sampai 
mempelajari perhitungan warige yang lebih 
rumit seperti membaca posisi bintang, bulan dan 
matahari secara detail.

Memprakirakan Cuaca Lewat Tumbuk 
dan Nyale
 Membaca warige memang tidak mudah. 
B e g i t u  b a nya k  p e r h i t u n ga n  ya n g  h a r u s 
dihapalkan, belum lagi nama-nama yang berasal 
dari bahasa Sansekerta. Pak Wire tidak dapat 
memastikan sejak kapan warige mulai dipakai 
oleh orang Sasak, pun dia tidak bisa menebak 
dengan pasti dari mana asal pengaruh warige itu.  
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno 
(Sansekerta), sehingga  boleh jadi warige 
merupakan sinkronisasi pengaruh  Kerajaan 
Mataram Hindu (Jawa Tengah). 
 “Tapi bisa dibilang warige ini penyempurnaan 
dari kalender Jawa dan Bali. Kalau kalender Jawa 
hanya punya lima hari dan Bali punya tiga hari, 
maka warige punya tujuh sampai sepuluh hari,” 
celutuk Munawir, anak muda yang mengantar 
kami bertemu pak Wire. Munawir sendiri 
mengaku tertarik belajar membaca warige meski 
belum terlalu fokus.
 Meski sepertinya mendapat pengaruh dari 
budaya Hindu Jawa dan Bali, namun warige juga 
pada akhirnya mengawinkan perhitungan 
bulannya dengan perhitungan tahun Hijriyah, 
p e n a n g ga l a n  d a l a m  a j a ra n  I s l a m  y a n g 
berpatokan pada pergerakan bulan.
 W a r i g e  m e n e n t u k a n  n a m a  t a h u n 
berdasarkan bulan jatuhnya hari pertama 
penanggalan Islam atau 1 Muharram. Hari 
jatuhnya 1 Muharram  menentukan nama dan 
naptu (harkat) tahun sebagai dasar perhitungan 
perjalanan tahun. Perhitungan perjalanan tahun 
itu juga akan menentukan sifat hujan tahun 
warige. Sifat hujan adalah keadaan tahun yang 
berhubungan dengan sedikit atau banyaknya 
hujan (tahun basah atau tahun kering) serta ada 
atau tidak adanya hama pengganggu dalam satu 
perjalanan tahun.
 Penentuan awal tahun warige dimulai ketika 
bintang Rowot atau dalam bahasa ilmiah disebut 
gugus Pleiades mulai tampak. Orang Sasak 
menyebutnya bintang rowot. Bintang rowot 
muncul di timur sebelum penampakan bintang 
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Warige adalah bukti nyata 
kecerdasan dan kearifan 
leluhur orang Sasak dalam 
membaca fenomena alam lalu 
menjadikannya sebagai alat 
untuk memprediksi cuaca.

MOHAMMAD WIRE SENTANE
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hujan sudah tidak ada lagi 

di Lombok di akhir bulan Juli. 
Tapi, menurut perhitungan 

warige, hujan masih tetap 
ada meski curahnya tidak 

tinggi dan bersifat sporadis. 
Ternyata, perhitungan warige 

lebih tepat.

Lalu Mohammad Wire Sentane, sedikit dari pembaca 
Warige yang tersisa memegang papan Warige
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Aldebaran (pada rasi Taurus) pada awal bulan 
Oktober, dan tenggelam di barat sebelum Aldebaran 
pada akhir April atau awal Mei. Tenggelamnya gugus 
Pleiades ini sebagai pertanda masuknya musim 
kemarau  (bulan satu)  dalam sistim kalender Sasak, 
sedangkan kemunculannya menandai masuknya 
musim penghujan  (bulan keenam).
 Selain awal bulan, ada satu lagi yang dianggap 
penting dalam kalender Sasak yaitu waktu tumbuk 
(kulminasi matahari) di atas pulau Lombok. Waktu 
tumbuk merupakan perist iwa yang selalu 
mendapatkan perhatian khusus para pembaca 
warige Sasak. Pengamatan serius dilakukan setiap 
kali waktu tumbuk ini hadir. Biasanya waktu 
tumbuk hadir antara tanggal 15 atau 16 Oktober 
kalender Masehi. Ketika itu posisi matahari berada 
di 8.5° LS sehingga setiap  benda  tegak tidak 
membentuk bayangan pada tengah hari. Pada saat 
tersebut bumi sudah mencapai lintasan revolusi 
sejauh 212,6°.
 Tumbuk yang terjadi di bulan keenam kalender 
Sasak ini menjadi patokan dasar apakah tahun 
berjalan akan bersifat basah, normal atau kering. 
Para pemangku warige percaya kalau tumbuk terjadi 
dalam tiga kemungkinan fase bulan yaitu: tanggal 6, 
tanggal 16  atau  tanggal 26. Bila tumbuk terjadi 
dalam fase  bulan tanggal 6 atau ketika bulan masih 
baru (bulan sabit awal) maka tahun berjalan 
dipercaya akan bersifat basah, bila terjadi di fase 
purnama atau tanggal 16 maka tahun berjalan akan 
bersifat normal. Sebaliknya, bila tumbuk terjadi di 
fase tanggal 26 atau bulan sabit akhir maka tahun 
bersifat kering.
 Peristiwa kedua yang juga diistimewakan oleh 
masyarakat Sasak di Lombok adalah ketika nyale 
muncul di pantai selatan Lombok. Nyale adalah 
sejenis cacing wawo yang berwarna-warni. 
Kemunculan nyale biasanya dirayakan secara besar-
besaran dengan tradisi menangkap nyale. Ini erat 
kaitannya dengan legenda puteri Mandalika yang 
melarung diri di Laut Selatan.
 Nyale ini muncul pada tanggal 19 atau 20 bulan 
kesepuluh kalender Sasak. Ketika itu posisi 
matahari sedang berada di atas palung Jawa pada 
lintang 10°-11° LS pada lintasan 321,5°. 
 Datum nyale ini juga punya pengaruh dalam 
prakiraan  sifat hujan lokal  di Lombok  terutama di 
sepanjang  pantai selatan. Jika matahari masih 
berada di selatan palung Jawa  pada tanggal 19 atau 
20  bulan ke sepuluh kalender Sasak maka populasi 
nyale sedikit tanpa disertai hujan lokal (tanpa 
ombek nyale) atau cuaca cerah,  tapi pada musim 
kemarau terjadi kemarau basah. Sebaliknya, bila 
penangkapan nyale (tanggal 19 atau 20 bulan ke 
sepuluh) terjadi  setelah matahari melewati palung 
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Jawa maka cuaca pada masa penangkapan nyale 
akan disertai hujan lokal berintensitas tinggi 
(ombek nyale), tapi akan diikuti oleh kemarau 
kering.

Ilmiah, Bukan Mistik
 Sepintas apa yang dilakukan oleh pak Wire dan 
para pembaca warige Sasak seperti tidak masuk 
logika. Perhitungan yang mereka lakukan bisa 
dianggap dekat dengan mistik, praktik klenik atau 
memercayai hal-hal yang berbau takhayul. Namun 
sesungguhnya tidak seperti itu. Praktik pembacaan 
warige adalah sesuatu yang sangat ilmiah.  
 Hal tersebut diakui oleh Dr. Ir. Ismail Yasin, 
M.Sc. dosen Universitas Mataram yang memang 
meneliti tentang warige. Bapak Dr. Ir. Ismail Yasin, 
M.Sc. tergabung dalam Tim PUSLISDA (Pusat 
Penelitian Sumberdaya Air dan Agroklimat) 
Universitas Mataram bersama dengan Bapak Ir. 
Mahrup M.Sc. Dr. M.H. Idris SP. MS dan Bapak Dr. 
Sukartono, M.Agr. (dosen Universitas Mataram), 
p e n e l i t i  va r i a s i  i k l i m  wa r i g e  ya n g  t e l a h 
memperkenalkan piranti lunak menggunakan 
simulasi planetarium berbasis komputer dalam 
perhitungan warige. 
 Tumbuk bulan enam terjadi setiap tanggal 15 
atau 16 Oktober. Penggunaan tumbuk pada tanggal 
tersebut jauh lebih mudah dipahami dibanding 
dengan mengamati bayangan benda pada tengah 
hari. Juga memberi kemungkinan untuk meramal 
kejadian tumbuk pada tahun-tahun yang akan 
datang.
 Menurut Pak Ismail Yasin, perhitungan warige 
dilakukan menggunakan kalender Luni-solar 
( m e n g g u n a k a n  s i s t i m  q a m a r i a h  u n t u k 
menghitung panjang bulan dan menggunakan 
sistem syamsiah untuk menghitung panjang 
tahun). Penerapan kalender ini menyebabkan fase 
bulan pada saat tumbuk (15 Oktober) selalu maju 10 
atau 11 hari. Misalnya bila tahun ini tumbuk (15 
Oktober) jatuh pada tanggal 3 (bulan sabit), maka 
tahun depannya dipastikan tumbuk (15 Oktober) 
jatuh pada tanggal 13 (purnama), dalam rentang 
waktu 19 tahun, pergiliran tahun warige adalah 
basah, normal, kering. 
 Pada tahun keempat, kelima, keduabelas dan 
ketigabelas, urutannya menjadi normal dan kering. 
Urutan ke 6 hingga ke 11 dan 14 hingga ke 19 urutan 
nya adalah basah, normal kering.  Perhitungan sifat 
tahun berdasarkan warige sebenarnya berkaitan 
dengan aktifitas angin zonal, yang dalam istilah 
lokal disebut angin barat. Pada tahun basah angin 
barat  ini aktif mulai pertengahan Desember hingga 
akhir Februari, sedangkan pada tahun kering angin 
zonal aktif bulan April hingga Juni. 

Papan arige sangat multi fungsi, dari menentukan 
jenis mata pencaharian, meramal  iklim, menetapkan
hari baik bagi pelaksanaan kegiatan budaya atau adat, 
mendirikan bangunan, hingga mengawali kegiatan 
pertanian. 

Papan warige juga menjadi alat mempererat 
hubungan antar sesama manusia,  sesama mahluk 

hidup dalam hubungan dengan lingkungan dan 
tentunya, Tuhan Yang Maha Kuasa.
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mau menulis dalam jurnal ilmiah tentang warige 
ini, utamanya tentang apa yang sebenarnya 
dibaca oleh warige.”
 Menurutnya, menerjemahkan warige ke 
dalam bahasa ilmiah dan menyandingkannya 
d e n ga n  te o r i - te o r i  i l m i a h  l a i n nya  b i sa 
memudahkan prediksi iklim. Prediksi iklim ini 
tentu saja berguna, baik untuk pertanian, 
kegiatan mencari ikan maupun kehidupan 
sehari-hari.
 Begitulah, meski pembacaan warige kerap 
dianggap sebagai praktik klenik dan kuno, 
nyatanya praktik itu sangat ilmiah. Warige adalah 
bukti nyata kecerdasan dan kearifan leluhur 
orang Sasak dalam membaca fenomena alam lalu 
menjadikannya sebagai alat untuk memprediksi 
cuaca. Sayang karena kekayaan budaya ini 
semakin hari semakin luntur. Jumlah pembaca 
warige semakin menyusut, sebagian besar karena 
o ra n g - o ra n g  s u d a h  t i d a k  t e r t a r i k  l a g i 
mempelajarinya. Di jaman yang serba instan ini, 
warige dianggap sangat rumit dan susah untuk 
dipelajari.
 Saat ini warige telah mendapatkan banyak 
perhatian dari  berbagai pihak, terutama 
Universitas Mataram lewat PUSLISDA telah 
secara konsisten melakukan penelitian dan   
memperkenalkan warige  dalam perspektif  ilmu 
pengetahuan modern. Tidak berlebihan jika 
dikatakan bahwa warige telah diperkenalkan 
oleh PUSLISDA Universitas Mataram secara 
Nasional  bahkan secara Internasional lewat 
UNICEF dan Flora & Fauna International.  
Apresiasi terhadap warige pun  telah diberikan 
oleh BMKG Pusat dan NTB dengan memasukkan 
warige sebagai  materi wajib dalam pelatihan 
Sekolah Lapang Iklim. Atas kerja keras para 
peneliti PUSLISDA Universitas Mataram, maka  
persepsi masyarakat terhadap warige telah 
berubah dari sebuah mitos menjadi  kearifan 
lokal berbasis ilmiah, “The Scientific Local 
Wisdom”.
 Walhasil  patut kita syukuri bahwa nenek 
moyang Suku Sasak mewariskan warige sebagai 
peninggalan budaya, dan sekarang tidak 
terbantahkan bahwa warige adalah salah satu 
kearifan lokal suku Sasak yang dapat dijadikan 
sebagai sumber inspirasi ilmiah bagi para peneliti 
masa kini maupun di masa datang.
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Hujan baru saja reda ketika dua ekor sapi ditarik keluar 
oleh beberapa orang pemuda dari halaman Gereja 
Rehoboth di kawasan Batu Gantung, Ambon, pada 

hari Sabtu sore (10 September 2016). Ketua Majelis Jemaat 
GPM Rehoboth beserta beberapa orang pendeta dan anggota 
majelis, serta para pemuda mengiringi di belakangnya. Arak-
arakan ini membentuk prosesi yang menyusuri ruas jalan raya 
sepanjang lebih kurang 200 meter, menuju ke wilayah 
Kampung Waringin dan Talake Muka.
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Selamat Merayakan 
Idul Adha 

Dari Warga Jemaat 
GPM Rehoboth

Oleh JACK MANUPUTTY

 Sebagai seorang dosen Ilmu Tanah dan 
Agroklimatologi, Pak Ismail Yasin dan koleganya 
memang sedang berusaha menerjemahkan 
pembacaan warige dan kalender Sasak ke dalam 
bahasa yang lebih ilmiah dan mudah dipahami 
oleh pengguna. Kalender warige berbentuk 
goresan-goresan atau simbol-simbol dalam 
sebuah papan berukuran 50 cm x  10 cm. Muka 
atas berisi simbol-simbol kalender Sasak atau 
biasa disebut Papan Warige sedangkan muka 
bawah berisi simbol-simbol kalender modern 
yang menandakan hari tumbuk sifat tahun 
warige dari tahun 2000 sampai 2050. 
 Awalnya Tim Peneliti UNRAM – ACIAR 
(Australian Centre for International Agricultural 
Research ) yang beranggotakan Pak Ismail Yasin 
dan kawan-kawan meneliti tentang fenomena El 
Nino antara tahun 2000-2008. Penelitian ini 
mempelajari dampak fenomena El Nino dan 
menemukan strategi tanam yang sesuai untuk 
daerah-daerah yang rawan terkena dampak El 
Nino. Dalam suatu kegiatan yang berkaitan 
dengan penelitian ACIAR ini, Tim peneliti 
kedatangan tamu pemantau penelitian dari 
Eropa.  Beberapa orang dari  t im peneliti 
menemani tamu tersebut ke tempat-tempat yang  
bersinggungan dengan budaya lokal. Disinilah 
tim peneliti pertama kali mendengar istilah 
warige. 
 “Sebenarnya saya sudah tahu tentang warige 
sejak kecil, tapi saya tidak memperhatikan (apa 
itu warige),” katanya.
 Persentuhan dengan warige itu membuatnya 
tertarik dan memutuskan untuk menelitinya. 
Kebetulan pada saat itu Pak Ismail Yasin mengaku 
ada banyak pertanyaan dari penelitiannya 
tentang El Nino yang tidak beroleh jawaban. Oleh 
sang tamu dari Eropa, warige didokumentasikan 
sebagai kekayaan budaya, tapi Pak Ismail Yasin 
malah melihatnya sebagai potensi jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak 
ditemukannya.
 Berbekal pengalaman enam tahu meneliti 
tentang El  Nino, Pak Ismail  Yasin mulai 
m e m p e l a j a r i  w a r i g e  d a n  k e m u d i a n 
menerjemahkannya ke dalam bahasa ilmiah. 
Meski sebenarnya mulai paham tentang cara 
kerja warige, Pak Ismail Yasin mengaku belum 
paham betul apa yang sebenarnya dibaca oleh 
warige.
 “Ketika saya mengerjakan disertasi (tentang 
warige), barulah saya paham kalau warige itu 
memprediksi aktivitas angin zonal atau yang 
biasa kita sebut angin barat,” kata Pak Ismail 
Yasin. Dia kemudian melanjutkan, “Sekarang saya 
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paska konflik kemanusiaan di Maluku, dan 
m e n d e m a r ka s i  K a m p u n g  Wa r i n g i n  d a n 
Kampung Talake Muka menjadi wilayah yang 
ditinggali komunitas Muslim. Sementara itu, 
daerah pelayanan Jemaat GPM Rehoboth 
melingkupi hampir seluruh wilayah itu. Banyak 
keluarga Kristen yang nota bene merupakan 
a n g g o t a  Je m a at  G P M  Re h o b o t h  t i n g ga l 
bertetangga dengan komunitas Muslim di 
wilayah-wilayah itu.
 Kondisi geografis yang seperti itu, mendorong 
Jemaat GPM Rehoboth untuk mengembangkan 
program kerukunan l intas  agama,  yang 
diharapkan bisa mencairkan kebekuan relasi di 
antara kedua komunitas di situ. Selama beberapa 
bulan terakhir beberapa kegiatan telah dilakukan 
secara bertahap. Olahraga bersama, pembersihan 
lingkungan, buka puasa bersama, serta berbagai 
kegiatan lain telah diinisiasi untuk membangun 
rasa percaya dan mempererat kembali ikatan 
persaudaraan yang sempat terkoyak selama 
konflik.
 Dua jam sebelum berlangsungnya acara 
penyerahan sapi di kedua wilayah itu, bertempat 
di aula SMK 7, Tanah Lapang Kecil, telah 
dilangsungkan kegiatan dialog lintas iman yang 
melibatkan warga dari  wilayah-wilayah 
dimaksud.
 Tema dialog yang dipandu oleh Ustadz Abidin 
Wakano, Pendeta Jacky Manuputty, dan Pendeta 
Lies Mailoa-Marantika, berkisar pada konsep 
qurban/kurban dalam tradisi Islam maupun 
Kristen, serta pengamalannya dalam hidup 
“orang basudara” sehari-hari.

 Hujan lebat yang mengguyur sejak pagi 
memang terasa mengganggu partisipasi warga 
dalam acara itu. Sekalipun begitu, dialog yang 
dihadiri oleh sekitar 50 orang itu berlangsung 
dalam suasana yang dinamis. Sempat di dalam 
dialog, seorang peserta bertanya apakah 
dimungkinkan bagi seorang Muslim menerima 
pemberian hewan kurban dari seorang Kristen? 
Oleh Ustadz Abidin pertanyaan ini dijawab 
dengan lugas.  Menurutnya,  hewan yang 
disumbangkan bisa diterima sebagai hadiah.
 P e n j e l a s a n  Us t a d z  A b i d  m e m b a n t u 
menenangkan komunitas Muslim yang akan 
hadir untuk menerima pemberian itu. Sekaligus 
mengubah redaksi penyerahan dua ekor sapi itu 
yang disampaikan oleh Wakil Ketua Sinode. Pada 
redaksi yang telah dipersiapkan sebelumnya, 
penyerahkan hewan sapi itu akan disebut sebagai 
“ p e n y e r a h a n  h e w a n  q u r b a n , ”  n a m u n 
berdasarkan penjelasan itu redaksinya diganti 
menjadi “penyerahan sumbangan.”
 Dialog yang terbuka dan lugas  telah 
m e m b a nt u  m e m b u ka  p e n ge r t i a n  u nt u k 
memahami keunikan masing-masing komunitas 
agama, untuk saling mengerti dalam upaya 
membangun hubungan. Dialog menuntun untuk 
mengetahui hal-hal yang diperbolehkan maupun 
tidak dalam relasi lintas batas. Dengan begitu, 
hubungan “orang basudara” bisa kembali terjalin 
harmonis, dan anak-anak kita dapat mewarisi 
s u a t u  p e n g a l a m a n  p e n g e l o l a a n  h i d u p 
bertetangga antara “Salam dan Sarane” (Muslim 
dan Kristen) secara positif.
 S e n j a  s e m a k i n  t u r u n ,  w a k t u  t e l a h 
menunjukan pukul 18.30. Sebentar lagi suara 
beduk sholat magrib akan terdengar. Rombongan 
dari jemaat Rehoboth memutuskan segera 
beranjak pulang, supaya tak mengganggu waktu 
sholat magrib. Acara berbagi kasih telah selesai, 
berbagi sukacita telah usai, namun berbagi hati 
akan terus berlanjut. Hati sesama orang basudara 
yang mendiami wilayah yang sama.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Tulisan ini tayang di website provokatordamai.org, sebuah situs yang 
dibuat oleh teman-teman di Maluku untuk mempromosikan 
perdamaian. Tulisan asli dapat dilihat di sini: 
http://ambon.provokatordamai.org/2016/09/selamat-
merayakan-idul-adha-dari-warga-jemaat-gpm-rehoboth/
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depan gapura, sekelompok anak berpeci telah 
menunggu dengan rebana di tangan. Rampak 
rebana segera terdengar ketika rombongan dari 
Jemaat Rehoboth tiba disitu. Arak-arakan 
dipandu tetabuhan rebana memasuki gang kecil 
di wilayah itu. Tepat di depan masjid, sebuah 
tenda kecil telah didirikan. Sekelompok ibu 
b e r k e r u d u n g  m e ny a m b u t  h a n g a t ,  l a l u 
mempersilahkan rombongan jemaat Rehoboth 
untuk mengambil tempat pada deretan kursi 
yang telah disediakan.
 Acara penyerahan sapi berlangsung kembali, 
sebagaimana yang terjadi di kampung Waringin 
sebelumnya.  Anggota MPH Sinode GPM 
menyerahkan tali kekang sapi kepada Ketua RW 
setempat, setelah menyampaikan sambutan 
singkat. “Kami tak bermaksud apa-apa dengan 
penyerahan sumbangan ini. Pada hari baik ini 
kami hanya ingin berbagi sukacita sebagai 'orang 
basudara,' ujar Anggota MPH Sinode GPM, 
Pe n d e t a  H e n g k y  S i a h aya .  S e mu a  o ra n g 
menyambut gembira. Panganan kecil segera 
dibagikan oleh kaum ibu untuk dicicipi bersama, 
sambil membangun keakraban di antara warga 
yang bertetangga.
 Warga Jemaat  GPM Rehoboth,  warga 
Kampung Waringin dan warga kampung Talake 
Muka mendiami lokasi yang berhimpitan satu 
sama lainnya. Garis segregasi tipis terbentuk 

 Di  depan gapura Kampung Waringin, 
sekumpulan anak kecil telah menanti bersama 
ibu-ibu berkerudung dan beberapa orang pria 
dewasa. Sesekali anak-anak berlarian menuju 
sapi yang dituntun, kemudian kembali ke 
kerumunannya dengan ceria. Sesaat ketika 
tibanya rombongan dari Gereja Rehoboth, lagu 
shalawat dinyanyikan warga Kampung Waringin 
dengan penuh sukacita. Ustad Rahawarin yang 
mendampingi  warga Kampung Waringin 
tersenyum sumringah di antara warganya.
 Seorang ibu dari jemaat Rehoboth kemudian 
menyampaikan maksud kedatangan mereka.  
“Dalam rangka perayaan hari raya Idhul Adha, 
k a m i  d a r i  J e m a a t  R e h o b o t h  i n g i n 
menyumbangkan seekor sapi sebagai tanda 
p e r s a u d a r a a n , ”  u j a r  s a n g  i b u  s a m b i l 
mempersilahkan salah seorang Anggota Majelis 
Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM untuk 
m e n y a m p a i k a n  s e p a t a h  d u a  k a t a  d a n 
menyerahkan sapi itu secara resmi.
 Tali kekang sapi itu kemudian diserah-
terimakan oleh Anggota MPH Sinode GPM 
kepada Ustadz Rahawarin. Mereka saling 
menjabat,  berpelukan, dan semua orang 
bertepuk tangan gembira.
 Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju 
wilayah Talake Muka, sebuah pemukiman 
Muslim di depan Kantor PT. Telkom Ambon. Di 
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paska konflik kemanusiaan di Maluku, dan 
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Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa merupakan salah satu panduan kerja sekaligus sebagai 
rujukan bagi pembaca untuk memahami secara utuh tentang proses pembangunan di desa, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang disajikan dalam buku ini disusun 
mengikuti penahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pengadaan barang dan jasa, pelaporan, pemantauan, hingga pengawasan. 

http://batukarinfo.com/referensi/buku-bantu-pengelolaan-pembangunan-desa

Komik 
"Mari Mengenal Energi Bersih Baru Terbarukan”

Energi Baru Terbarukan adalah salah satu isu dalam pembangunan rendah karbon yang menjadi 
perhatian utama Aktivitas Pengetahuan Hijau – Proyek Kemakmuran Hijau MCA – Indonesia. Proyek ini 
berupaya meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 
dengan cara memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca 
melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

http://batukarinfo.com/referensi/komik-mari-mengenal-energi-bersih-baru-terbarukan

Artikel

Belajar Menjadi Jurnalis Warga 
di Bengkel Komunikasi

 Proyek AgFor (Agroforestry and Forestry) Sulawesi bekerja 
sama dengan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur 
Indonesia) mengadakan Bengkel Komunikasi IX, suatu kegiatan 
berbagi pengetahuan lewat tulisan pada sosial media dengan 
tema “Saya Jurnalis Warga”. Kegiatan ini berlangsung selama dua 
hari, tanggal 19-20 Juli 2016 di Kantor BaKTI, Makassar dan diikuti 
oleh 32 peserta dari berbagai instansi dan organisasi di Makassar, 
Kendari, Gorontalo, Bantaeng, dan Lombok.
 Ibu Victoria Ngantung, perwakilan dari Yayasan BaKTI 
mengatakan, “Dengan arahan dari Bapak Syaifullah (@dgipul) dan 
Bapak Mansyur Rahim/Anchu (@lelakibugis), para peserta akan 
saling berbagi, mendengar, dan menyerap beragam contoh kasus 
praktis. Kegiatan ini disebut ‘bengkel’ karena dalam seluruh 
kegiatannya terdapat proses bagi setiap peserta untuk 
meningkatkan, memperbaiki, atau memodifikasi pengetahuan 
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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
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dan keterampilan menulis yang telah dimilikinya.”

http://batukarinfo.com/komunitas/articles/belajar-
menjadi-jurnalis-warga-di-bengkel-komunikasi

Anak, yang Disayang dan yang Malang
oleh Mugniar Marakarma

Masih ingat kasus seorang oknum dosen di Cibubur, bersama 
istrinya menelantarkan kelima anaknya pada tahun 2015 lalu? 
Sepasang suami istri itu akhirnya dijerat dengan pasal 76 (b) dan 
pasal 77 (b) Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak 
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Mau tahu yang 
lebih ekstrem lagi? Ada orang tua yang menjadikan anak 
perempuannya sebagai pekerja seks komersial! Sebagian dari kita 
pasti merasa aneh dan ingin merutuki yang demikian. Karena 
sudah seharusnyalah orang tua sendiri yang paling berperan 
melindungi anak, bukan menelantarkan atau menjualnya. Namun, 
begitulah kenyataannya. Hal-hal yang ekstrem itu bisa saja terjadi. 
Bahkan profesi dan pendidikan akhir pelaku yang sangat 
terhormat di tengah masyarakat sekali pun tidak mampu 
menghalanginya dari perbuatan tercela.

http://batukarinfo.com/node/33737

Kegiatan di BaKTI

NICEF Indonesia telah meluncurkan pelatihan UTanggap Darurat dan gender bagi staf di tingkat 
nasional.  Pelatihan Gender sangat penting 

untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dalam 
pelaksanaan program. Selain di tingkat nasional Unicef  
juga melatih para staf yang ada di tingkat provinsi, karena 
bencana bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.  
Workshop Kesiapan dan Tanggap Darurat dan Gender 
diikuti oleh staf Unicef wilayah Sulawesi dan Maluku dan 
juga beberapa mitra terkait yang fokus pada siaga dan 
tanggap darurat kebencanaan dan gender. Kegiatan 
difasilitasi oleh Tim Unicef Jakarta dan diikuti oleh 18 
orang peserta terdiri atas laki-laki 6 orang dan 12 orang 
perempuan.  Workshop ini bertujuan meningkatkan 
kesadaran dan memastikan peran dan tanggung jawab 
staf Unicef yang ada di field office terkait tanggap 
bencana.  Unicef Field Office memasukan rencana aksi 
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Preparedness dan Gender 
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peringatan dini, dan kesiap siagaan bencana. Untuk 
menguatkan kemitraan  antara Unicef field office 
dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), LSM Lokal (Yayasan BaKTI, CWS) Kelompok 
masyarakat (PW Muhammadiayah  Sulsel).  
 Terkait  materi gender dan pengarusutamaan 
gender bertujuan meningkatkan  pengetahuan 
Unicef field office dan mitra  dalam menganalisa 
k o m p o n e n  g e n d e r  d a l a m  p e r e n c a n a a n , 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari masing-
masing program dan kegiatan.  Dengan kegiatan ini 
diharapkan meningkatkan pemahaman dan 
kapasitas staf dalam merespon  tanggap darurat 
bencana, meningkatkan pengetahuan staf Unicef 
yang berada di field office terkait pengetahuan 
mengkontekstualkan gender, pengarusutamaan 
gender dan menerapkannya dalam program. 

usat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) PPuntondo menyelenggarakan kegiatan Diskusi 
tentang Corporate Social Responsibility 

bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar. Reza 
dari CSR Plus Indonesia – Bogor hadir sebagai 
pembicara. Kegiatan ini bertujuan antara lain untuk 
mengajak dan mendorong kepedulian perusahaan 
terhadap suatu gerakan sosial atau kampanye untuk 
turut serta dalam memperjuangkan sebuah gerakan 
kelestarian lingkungan, serta untuk mendorong 
praktik-praktik perusahaan yang bertanggung jawab 
memajukan segi social dan lingkungan.  Diskusi ini 
diikuti oleh 26 orang terdiri dari staf pemerintah 
daerah, perwakilan perusahaan swasta yang 
memiliki program CSR, dan LSM yang ada di 
Makassar.

Diskusi tentang CSR
22 September 2016
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dan keterampilan menulis yang telah dimilikinya.”

http://batukarinfo.com/komunitas/articles/belajar-
menjadi-jurnalis-warga-di-bengkel-komunikasi

Anak, yang Disayang dan yang Malang
oleh Mugniar Marakarma

Masih ingat kasus seorang oknum dosen di Cibubur, bersama 
istrinya menelantarkan kelima anaknya pada tahun 2015 lalu? 
Sepasang suami istri itu akhirnya dijerat dengan pasal 76 (b) dan 
pasal 77 (b) Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak 
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Mau tahu yang 
lebih ekstrem lagi? Ada orang tua yang menjadikan anak 
perempuannya sebagai pekerja seks komersial! Sebagian dari kita 
pasti merasa aneh dan ingin merutuki yang demikian. Karena 
sudah seharusnyalah orang tua sendiri yang paling berperan 
melindungi anak, bukan menelantarkan atau menjualnya. Namun, 
begitulah kenyataannya. Hal-hal yang ekstrem itu bisa saja terjadi. 
Bahkan profesi dan pendidikan akhir pelaku yang sangat 
terhormat di tengah masyarakat sekali pun tidak mampu 
menghalanginya dari perbuatan tercela.

http://batukarinfo.com/node/33737

Kegiatan di BaKTI

NICEF Indonesia telah meluncurkan pelatihan UTanggap Darurat dan gender bagi staf di tingkat 
nasional.  Pelatihan Gender sangat penting 

untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dalam 
pelaksanaan program. Selain di tingkat nasional Unicef  
juga melatih para staf yang ada di tingkat provinsi, karena 
bencana bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.  
Workshop Kesiapan dan Tanggap Darurat dan Gender 
diikuti oleh staf Unicef wilayah Sulawesi dan Maluku dan 
juga beberapa mitra terkait yang fokus pada siaga dan 
tanggap darurat kebencanaan dan gender. Kegiatan 
difasilitasi oleh Tim Unicef Jakarta dan diikuti oleh 18 
orang peserta terdiri atas laki-laki 6 orang dan 12 orang 
perempuan.  Workshop ini bertujuan meningkatkan 
kesadaran dan memastikan peran dan tanggung jawab 
staf Unicef yang ada di field office terkait tanggap 
bencana.  Unicef Field Office memasukan rencana aksi 
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peringatan dini, dan kesiap siagaan bencana. Untuk 
menguatkan kemitraan  antara Unicef field office 
dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), LSM Lokal (Yayasan BaKTI, CWS) Kelompok 
masyarakat (PW Muhammadiayah  Sulsel).  
 Terkait  materi gender dan pengarusutamaan 
gender bertujuan meningkatkan  pengetahuan 
Unicef field office dan mitra  dalam menganalisa 
k o m p o n e n  g e n d e r  d a l a m  p e r e n c a n a a n , 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari masing-
masing program dan kegiatan.  Dengan kegiatan ini 
diharapkan meningkatkan pemahaman dan 
kapasitas staf dalam merespon  tanggap darurat 
bencana, meningkatkan pengetahuan staf Unicef 
yang berada di field office terkait pengetahuan 
mengkontekstualkan gender, pengarusutamaan 
gender dan menerapkannya dalam program. 

usat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) PPuntondo menyelenggarakan kegiatan Diskusi 
tentang Corporate Social Responsibility 

bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar. Reza 
dari CSR Plus Indonesia – Bogor hadir sebagai 
pembicara. Kegiatan ini bertujuan antara lain untuk 
mengajak dan mendorong kepedulian perusahaan 
terhadap suatu gerakan sosial atau kampanye untuk 
turut serta dalam memperjuangkan sebuah gerakan 
kelestarian lingkungan, serta untuk mendorong 
praktik-praktik perusahaan yang bertanggung jawab 
memajukan segi social dan lingkungan.  Diskusi ini 
diikuti oleh 26 orang terdiri dari staf pemerintah 
daerah, perwakilan perusahaan swasta yang 
memiliki program CSR, dan LSM yang ada di 
Makassar.

Diskusi tentang CSR
22 September 2016
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InfoBuku

Reses adalah momen mendengarkan aspirasi. Kumpulan kisah-kisah reses  Fary Djemy 
Francis ini dikompilasi sebagai sebuah cermin tempat di mana setiap orang berkaca dan 
melihat realitas yang sebenarnya. Banyak suara, keluhan didengar dalam proses reses ini 
seperti akses transporasi, infrastruktur, pertanian dan lainnya.

Kajian sejarah di tingkat yang paling lokal, dua kerajaan yang saat ini secara administratif 
berada di kabupaten Jeneponto Sulawesi selatan dituliskan dalam buku ini. Buku ini 
bermaksud untuk menyelidiki asal usul dan perkembangan dua kerajaan yang berbahasa 
Makasar yaitu Binamu dan Bangkala yang terjadi dari 1300 hingga 1600.

Buku ini adalah kumpulan cerpen yang dituli Arief Balla. Bahwa ada banyak perasaan yang 
tidak harus dikatakan dengan kata-kata tergambar dari cerpen-cerpen yang sebagian 
besar pernah dimuat di surat kabar ini.  Gaya bahasa deskriptif namun sederhana, 
membuat cerpen didalamnya menjadi lebih mudah dibaca dan diselami alur ceritanya.

Kata-kata yang Menolak Dikatakan
PENULIS  Arief Balla
         
         

Duc In Altum; Bertolak ke Tempat yang Lebih Dalam
   PENULIS Fary Djemy Francis

Sejarah Awal Kerajaan Binamu & Bangkala di Sulawesi Selatan
   PENULIS Ian Caldwell dan Wayne A. Bougas

Terimakasih kepada Bapak Fary Djemy Francis , Bapak Madjid Sallatu, Arief Balla dan Jhpiego 
atas sumbangan bukunya untuk perpustakaan BaKTI. 

Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.

Situasi kesehatan ibu dan anak di Indonesia yang jauh dari target Tujuan Pembangunan 
Milenium menjadi alasan munculnya gerakan koalisi nasional GKIA. Demi mewujudkan 
tujuan GKIA, disusunlah buku yang merupakan dokumentasi pembelajaran yang telah 
dilakukan. Buku ini terdiri dari 3 bagian yakni pertama potret kesehatan ibu, bayi dan 
balita, remaja dan gizi, kedua kaleidoskop perjalanan GKIA dan ketiga harapan GKIA.

1001 Langkah Selamatkan Ibu dan Anak  

PENULIS  GKIA (Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak)
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