
www.bakti.or.id     
No.   Januari - Februari 2018    144

BANGGA PAPUA, 
USAHA MEMBAWA PAPUA 

KELUAR DARI MOMOK BURUK

SEMANGAT INOVASI DARI 
PROYEK KEMAKMURAN HIJAU 

MCA-INDONESIA

MEMBANGUN KAMPUNG 
DENGAN DATA



 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 the 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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Oleh Syaifullah & Restiti Sekartini

royek Kemakmuran Hijau MCA-
I n d o n e s i a  d a l a m  p e r j a l a n a n 
pelaksanaannya telah menghasilkan 
berbagai pengetahuan, praktik-
praktik baik (good practices) dan 

inisiatif cerdas (smart initiatives) di target wilayah 
MCA-Indonesia. Produk pengetahuan tersebut 
penting untuk dapat disebarluaskan sehingga di 
masa depan dapat menjadi referensi dalam desain 
program pembangunan rendah karbon, dan dapat 
direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk 
itu, Yayasan BaKTI sebagai Manajer Pengetahuan 
A k t i v i t a s  P e n g e t a h u a n  H i j a u  P r o y e k 

Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia telah 
memfasilitasi diseminasi secara luas produk 
pengetahuan dan pembelajaran yang dihasilkan 
dari proyek ini melalui acara Green Knowledge 
National Discussion  yang diselenggarakan di 
Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 6 Desember 
2017. 
 Green Knowledge National Discussion adalah 
rangkaian acara terakhir yang digelar oleh 
Yayasan BaKTI sebagai bagian dari dukungan 
Millenium Challenge Account Indonesia. Acara 
ini mengundang beberapa mitra kerja MCA-
Indonesia dari beragam daerah di Indonesia.  
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Semangat Inovasi dari 
 Proyek Kemakmuran Hijau

MCA-Indonesia

Formatnya dibuat santai,  dibuka dengan 
presentasi dari 10 mitra kerja MCA-Indonesia 
y a n g  m e w a k i l i  l i m a  p o r t o fo l i o ,  y a i t u : 
Perencananaan Tata Guna Lahan Partisipatif, 
Komoditas Lestari, Energi Baru Terbarukan, 
Pengelolaan Lahan Gambut, dan Perhutanan 
Sosial. Selepas itu dilanjutkan dengan diskusi dari 
beberapa mitra pengelola pengetahuan hijau dan 
ditutup dengan diskusi grup terarah membahas 
visi dan rencana tindak lanjut. 
 Diseminasi praktik-praktik baik, inisiatif 
cerdas, pengetahuan dan pembelajaran yang 
dihasilkan dari proyek-proyek Kemakmuran 
Hijau melalui event Green Knowledge National 
D i s c u s s i o n  b e r t u j u a n  u n t u k  b e r t u k a r 
pengetahuan di antara para pengambil kebijakan 
pembangunan pada tingkat nasional, termasuk 
para prominent figures, praktisi dan pemerhati 
isu lingkungan hidup, akademisi, jurnalis, 
masyarakat lokal serta para penerima hibah 
P r o y e k  K e m a k m u r a n  H i j a u .  B e r t u k a r 
pengetahuan diantara para pengambil kebijakan 
pembangunan pada tingkat nasional dan daerah, 
termasuk para prominent figures, praktisi dan 
pemerhati isu lingkungan hidup, akademisi, 
jurnalis, masyarakat lokal serta para penerima 
hibah Proyek Kemakmuran Hijau.
 S e l a i n  i t u ,  a c a r a  i n i  j u g a  b e r t u j u a n 
menyampaikan informasi dan pengetahuan agar 
m e n j a d i  m a s u k a n  y a n g  r e l e v a n  d a l a m 
mendukung pembangunan rendah karbon di 
Indonesia, serta memberi kesempatan untuk 
memanfaatkan keberhasi lan yang telah 
dihasilkan dalam memperkuat pembuatan 
kebi jakan pembangunan rendah karbon 
disamping memperoleh langkah keberlanjutan 

P

pemanfaatan  pengetahuan yang dihasilkan 
Proyek Kemakmuran Hijau dari berbagai 
stakeholder kunci.
 “Mari kita ibaratkan ini pasar, bedanya di 
pasar ini kita tidak bertukar barang tapi bertukar 
pengetahuan,” kata Luna Vidya ketika mengantar 
pembukaan acara Green Knowledge National 
Discussion 2017. 
 Sekretaris Wali Amanat MCA-Indonesia, Ir. 
Kennedy Simanjuntak, MA dalam pembukaan 
menyatakan pentingnya menghormati inovasi-
i n o v a s i  y a n g  t u m b u h  d i  m a s y a r a k a t ; 
m e n ga p re s i a s i  u p aya  B a K T I  ya n g  t e l a h 
mengumpulkan, mengemas dengan baik dan 
sharing banyak ide/pengalaman; mengharapkan 
akan tumbuh BaKTI-BaKTI lain di berbagai 
pelosok Nusantara yang akan menghasilkan 
networking untuk keberlanjutan inovasi-inovasi 
di masyarakat; serta mendorong semua pihak 
untuk terus melanjutkan collecting dan sharing 
pengetahuan. 
 Dalam sambutannya, Kennedy Simanjuntak, 
Wa k i l  Wa l i  A m a n a h  M C A - I n d o n e s i a 
m e n g i n g a t k a n  p e n t i n g n y a  p e r t u k a r a n 
pengetahuan. Menurutnya, apa yang sudah 
dilakukan oleh mitra kerja MCA-Indonesia 
selama ini adalah hal-hal yang sangat positif dan 
penting untuk saling dipertukarkan.
 “Pertukaran-pertukaran pengetahuan ini 
harus terus dilakukan, tidak perlu di tempat yang 
mewah. Di warung kopi pun tidak masalah,” 
katanya.
 Di kesempatan berikutnya, Muh. Yusran 
Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI 
menceritakan berbagai kegiatan yang sudah 
dilakukan oleh Yayasan BaKTI selama dua tahun. 

Foto: Dok. Yayasan BaKTI
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m e n g i n g a t k a n  p e n t i n g n y a  p e r t u k a r a n 
pengetahuan. Menurutnya, apa yang sudah 
dilakukan oleh mitra kerja MCA-Indonesia 
selama ini adalah hal-hal yang sangat positif dan 
penting untuk saling dipertukarkan.
 “Pertukaran-pertukaran pengetahuan ini 
harus terus dilakukan, tidak perlu di tempat yang 
mewah. Di warung kopi pun tidak masalah,” 
katanya.
 Di kesempatan berikutnya, Muh. Yusran 
Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI 
menceritakan berbagai kegiatan yang sudah 
dilakukan oleh Yayasan BaKTI selama dua tahun. 

Foto: Dok. Yayasan BaKTI
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Kegiatan-kegiatan tersebut menurut Yusran 
Laitupa adalah bagian dari identifikasi dan usaha 
menyebarkan beragam pengetahuan yang 
dilakukan para mitra.
 “Besar harapan kami, praktik-praktik cerdas 
yang diangkat dan didiskusikan hari ini bisa 
direplikasi di daerah-daerah lain agar bisa 
menjawab tantangan pembangunan di sana,” kata 
Yusran Laitupa.
 Pertukaran pengetahuan dan replikasi yang 
diharapkan rupanya sudah disambut dengan 
antusias oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas). Erwin Dimas, sebagai 
D i re k t u r  A l o k a s i  Pe n d a n a a n  B a p p e n a s 
m e m p re s e nt a s i k a n  b e b e ra p a  d u k u n ga n 
Bappenas dalam mendukung pertukaran 
pengetahuan dan replikasinya.
 B a p p e n a s  te l a h  m e m i l i k i  c i ka l  ba ka l 
Knowledge Center (KC) yang berfungsi sebagai 
sebuah penyimpanan informasi, pengetahuan, 
dan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan 
p e m b a n g u n a n .  B a p p e n a s  a k a n  t e r u s 
m e m p e r k u a t  K C ;  m e l a n j u t k a n  p e n -
dokumentasian serta replikasi praktik cerdas 
termasuk yang dari MCA-Indonesia; serta 
perluasan sosial isasi  kepada pemangku 
kepentingan, dalam hal ini diharapkan BaKTI 
dapat terus membantu dalam collecting , 

mengemas dengan baik dan sharing praktik-
praktik baik. Dengan kembalinya kewenangan 
Bappenas untuk mengontrol dan merencanakan 
pembangunan sampai level proyek, maka apabila 
ada praktik cerdas yang terbukti bisa dilakukan 
secara berkesinambungan, dapat dijadikan 
proyek prioritas nasional yang masuk dalam RKP 
(Rencana Kerja Pembangunan), didanai dan 
dialokasikan ke daerah-daerah yang sangat 
membutuhkan. Selain itu, replikasi praktik cerdas 
dimungkinkan untuk didanai melalui mekanisme 
DAK (Dana Alokasi Khusus), baik di kabupaten/ 
kota maupun provinsi mengingat dalam DAK 
Penugasan, perencanaan sudah menunjuk 
lokasinya.
 Bappenas menurut Erwin Dimas melakukan 
beberapa langkah sebelum memutuskan untuk 
mereplikasi sebuah pengetahuan. Dimulai 
dengan survei yang memakan waktu cukup lama. 
Survei ini dimaksudkan untuk melihat apakah 
program tersebut memang pantas untuk 
direplikasi atau tidak. Salah satu kegiatan yang 
dicontohkannya adalah pengolahan air bersih 
menggunakan dana Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdes) di Desa Lendang Nangka, NTB. 
Langkah replikasi ini butuh waktu hingga dua 
tahun sebelum akhirnya benar-benar terasa 
hasilnya.

Azis Pusakantara dari Konsorsium IIEE (Indonesian 
Institute for Energy Economic) memulai sesi 
presentasi.  Konsorsium  IIEE  mengerjakan 
peningkatan mutu energi terbarukan di Solok Selatan, 
Sumatera Barat. Mereka menambah daya pembangkit 
listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Korong 
Wonorejo, Nagari Lubuk Gadang Selatan. Namun hal 
terpenting yang dilakukan oleh konsorsium IIEE 
bukan hanya pembangunan fisik saja, tapi bagaimana 
menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga 
hutan yang ada di tepi desa mereka. Warga dibuat 
mengerti bahwa bila hutan terjaga, pasokan air sungai 
untuk pembangkit listrik mereka juga akan terjaga.

Sebanyak sepuluh (10) Praktik Baik 
m e w a k i l i  t i a p  p o r t o fo l i o  P r o y e k 
Kemakmuran Hijau MCA Indonesia yang 

meliputi portofolio Perencanaan Tata Guna 
Lahan Partisipatif, Komoditas Lestari, Energi Baru 
Terbarukan, Pengelolaan Lahan Gambut, 
Perhutanan Sosial dan Aktifitas Pengetahuan 
Hijau, berkesempatan menyampaikan ide 
g a g a s a n  s e r t a  k a r y a  n y a t a  y a n g  t e l a h 
dikerjakannya bersama Proyek Kemakmuran 
Hijau MCA-Indonesia sebagai bagian dari upaya 
mendukung pembangunan rendah karbon. 
 Kesepuluh Praktik Baik tersebut dipresentasi-
kan dengan menggunakan metode TED Style  
dimana Presenter Praktik Baik akan memaparkan 
ide, gagasan yang utuh akan disajikan dalam waktu 
15 menit, dengan waktu yang singkat ini mampu 
menarik perhatian peserta dan memungkinkan 
bagi peserta dapat menangkap dan memahami ide 
dan gagasan yang disampaikan.  

Panggung Inspirasi

 Presentasi selanjutnya adalah dari WWF 
Rimba Cluster 2 Provinsi Jambi. Ada Zainuddin 
Khalid yang bercerita banyak tentang usaha 
restorasi gambut yang dilakukan oleh WWF Rimba 
di Jambi. Kebakaran hutan besar yang terjadi tahun 
2015 sebagian besar menghabiskan lahan gambut 
di Jambi. Ini juga yang menjadi dasar bagi WWF 
Rimba untuk melakukan usaha-usaha restorasi 
lahan gambut. Usaha restorasi itu dilakukan 
dengan merangkul masyarakat dan perusahaan 
swasta yang beroperasi di lahan gambut. 
 WWF Rimba sadar, usaha restorasi tidak bisa 
dilakukan sendiri tapi butuh dukungan dan 
partisipasi dari semua pihak. Warga pun menurut 
Zainuddin Khalid sangat antusias ketika 
dilibatkan dalam usaha restorasi tersebut.

 Untuk portofolio komoditas lestari, hadir dua 
perwakilan dari Yayasan Kalla Project EQSI dan 
wakil dari Swisscontact. Keduanya fokus pada 
pengembangan dan pengelolaan tanaman kakao 
di Sulawesi Tenggara.
 Di Sulawesi Tenggara, kakao dulunya adalah 
tanaman primadona sebelum sempat terlupakan. 
Pendapatan warga dari tanaman kakao menurun 
drastis dan banyak tanaman kakao yang terlantar. 
Usaha Yayasan Kalla dan Swisscontact mengubah 
kembali keadaan tersebut, kakao kembali menjadi 
tanaman primadona yang mendatangkan banyak 
keuntungan buat warga.

Zainuddin Khalid dari WWF Rimba Cluster 2 Provinsi Jambi 

Azis Pusakantara, Konsorsium IIEE Safril Akhmadi, Proyek EQSI, Yayasan Kalla
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menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga 
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dimana Presenter Praktik Baik akan memaparkan 
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menarik perhatian peserta dan memungkinkan 
bagi peserta dapat menangkap dan memahami ide 
dan gagasan yang disampaikan.  

Panggung Inspirasi

 Presentasi selanjutnya adalah dari WWF 
Rimba Cluster 2 Provinsi Jambi. Ada Zainuddin 
Khalid yang bercerita banyak tentang usaha 
restorasi gambut yang dilakukan oleh WWF Rimba 
di Jambi. Kebakaran hutan besar yang terjadi tahun 
2015 sebagian besar menghabiskan lahan gambut 
di Jambi. Ini juga yang menjadi dasar bagi WWF 
Rimba untuk melakukan usaha-usaha restorasi 
lahan gambut. Usaha restorasi itu dilakukan 
dengan merangkul masyarakat dan perusahaan 
swasta yang beroperasi di lahan gambut. 
 WWF Rimba sadar, usaha restorasi tidak bisa 
dilakukan sendiri tapi butuh dukungan dan 
partisipasi dari semua pihak. Warga pun menurut 
Zainuddin Khalid sangat antusias ketika 
dilibatkan dalam usaha restorasi tersebut.

 Untuk portofolio komoditas lestari, hadir dua 
perwakilan dari Yayasan Kalla Project EQSI dan 
wakil dari Swisscontact. Keduanya fokus pada 
pengembangan dan pengelolaan tanaman kakao 
di Sulawesi Tenggara.
 Di Sulawesi Tenggara, kakao dulunya adalah 
tanaman primadona sebelum sempat terlupakan. 
Pendapatan warga dari tanaman kakao menurun 
drastis dan banyak tanaman kakao yang terlantar. 
Usaha Yayasan Kalla dan Swisscontact mengubah 
kembali keadaan tersebut, kakao kembali menjadi 
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Zainuddin Khalid dari WWF Rimba Cluster 2 Provinsi Jambi 
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pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang 
d i h a r a p k a n  j u g a  b i s a  m e m b e r i k a n 
peningkatan  ekonomi  warga.
 Di portofolio energi terbarukan juga tampil 
D e d y H a n i n g d a r i H i vo s Te ra n g . P roye k 
HivosTerang yang berfokus di pulau Sumba 
berhasil mengajak  partisipasi  masyarakat 
u n t u k  m e n i k m a t i  e n e r g i  t e r b a r u k a n , 

utamanya energi surya. Proyek ini juga tidak 
sekadar menghadirkan listrik sebagai alat 
penerangan bagi warga, tapi juga meningkat-
kan ekonomi dan kehidupan sosial warga.
 Presentasi dari 10 mitra kerja MCA-Indonesia 
yang membentang dari Solok Selatan di Sumatra 
hingga Sumba di NTT tersebut memberikan 
gambaran betapa beragamnya kegiatan para 
mitra. Dari energi terbarukan, pengolahan hasil 
hutan bukan kayu dan pertanian, pengesahan 
hutan adat, restorasi gambut, hingga pemetaan 
batas wilayah. Namun, semua bermuara pada 
satu tujuan: meningkatkan pengetahuan dan 
partisipasi warga untuk kehidupan yang lebih 
baik.

5 6BaKTINews BaKTINews
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 Petani Terdidik untuk Komoditas Kakao 
Lestari adalah salah satu hasil kerja Swisscontact 
Indonesia di Sulawesi Tenggara dipaparkan oleh 
Deni Herlambang Slamet.
 Selanjutnya ada Ahmad dari Bappeda Luwu 
Utara, Sulawesi Selatan. Ahmad mempresentasi-
kan penerapan Participatory Land Use Planning 
(PLUP) di kabupaten yang merupakan pemekaran 
dari Kabupaten Luwu itu. Perencanaan lahan 

dengan cara partisipatif menurut Ahmad sangat 
membantu usaha pemerintah dalam memetakan 
potensi dan merencanakan pembangunan di 
daerahnya.
 Hal  yang sama juga disampaikan oleh 
Charmarijaty dari Bappeda Provinsi Kalimantan 
Timur. Dalam presentasinya, perempuan yang 
akrab disapa Ibu Nona ini memperlihatkan kondisi 
Kalimantan Timur yang banyak menderita akibat 
s i m p a n g  s i u r n y a  p e r i j i n a n  t a m b a n g . 
Kesimpangsiuran itu bermula dari tidak adanya peta 
seragam yang jadi acuan. Kondisi ini menurut Ibu 
Nona sudah mulai diperbaiki lewat program PLUP.
 Dari portofolio perhutanan sosial ada dua wakil 
dari pulau Lombok yang hadir. Mereka adalah 

wakil dari GAIA dB dan WWF Indonesia. Dari GAIA 
dB diwakili oleh Iis Sabahuddin, chief executive 
officer GAIA dB. Apa yang dilakukan oleh GAIA dB 
di Lombok adalah sesuatu yang belum terlalu 
lazim yaitu perdagangan karbon. Perdagangan 
karbon secara bercanda dikatakan oleh Iis 
Sabahuddin sebagai perdagangan gaib karena 
barangnya tidak nyata. Warga yang menjaga hutan 

di kaki gunung Rinjani diberikan kompensasi 
berupa uang tunai, kompensasi ini didapatkan dari 
dana sosial beberapa perusahaan besar.
 Sedikit berbeda dengan GAIA dB, WWF 
Indonesia Program Nusa Tenggara  yang diwakili 
oleh Syafruddin mempresentasikan kegiatan 
WWF Indonesia di  Lombok Utara.  WWF 
Indonesia bekerja sama dengan Koperasi Maju 
Bersama – Santong, Kabupaten Lombok Utara 
dan Koperasi Serba Usaha Mele Maju – Lantan, 
Kabupaten Lombok Tengah melakukan upaya 
peningkatan nilai ekonomis dan pengelolaan 
peternakan lebah madu dan kemiri. Peningkatan 
p e n g h a s i l a n  i t u  j u ga  d i b a re n g i  d e n ga n 
p e n i n g k a t a n  k a p a s i t a s  d a n  p e n g u a t a n 

kelembagaan. H. Artim selaku Ketua Koperasi 
Maju Bersama turut memaparkan Praktik Baik 
yang telah dikerjakan bersama WWF Indonesia di 
Lombok. Dalam paparannya, H. Artim mengakui 
terdapat banyak perubahan positif  yang 
dirasakannya sebagai warga, baik dari sisi 
pendapatan maupun pengetahuan.
 Satu lagi wakil dari portofolio perhutanan 

sosial yang tampil adalah Adi Junaedi dari KKI 
Warsi, KKI Warsi bekerja di provinsi Jambi 
mengawal pengesahan hutan adat Marga 
Serampas. Tahun 2017, warga Marga Serampas 
yang merupakan sebuah kesatuan adat yang 
terdiri dari beberapa desa akhirnya resmi 
menerima pengesahan hutan adat mereka dari 
Presiden Joko Widodo. 
 Pendampingan yang dilakukan KKI Warsi 
bukan hanya di sampai pengesahan hutan 
a d at ,  t a p i j u ga m e m b e r i k a n p e n g u at a n 
kapasitas agar warga tetap bisa menjaga hutan 
adat tersebut. Di desa Rantau Kermas yang 
masuk dalam bagian Marga Serampas, KKI 
W a r s i  j u g a  m e n i n g k a t k a n  k a p a s i t a s 

Deni Herlambang Slamet, Swisscontact Indonesia

Ir. Ahmad, Gugus Tugas Geospasial Kabupaten Luwu Utara
Provinsi Sulawesi Selatan

Charmarijaty, ST, M.Si, Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi;
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Iis Sabahudin, Konsorsium Gaia dB

Syafrudin Syafii, WWF Indonesia Program Nusa Tenggara

Haji Artim Yahya, Ketua Kelompok Pengelola HKM Santong

Adi Junedi, Koordinator Proyek KKI WARSI, Jambi

Dedy Haning, Hivos Terang
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S
etelah sesi presentasi Praktik Baik acara 
dilanjutkan dengan sesi  Talk Show 
bersama Prianto Wibowo dari Blue Carbon 

Consortium (BCC), Ninil dari Hivos Program 
GADING, Rizal Sani dari PEKA SINERGI, dan 
Victoria Ngantung dari Yayasan BaKTI.
 Sesi ini mengangkat pembelajaran dan 
pengetahuan-pengetahuan baru yang telah 
dihasilkan, serta strategi yang akan diterapkan 
masing-masing lembaga untuk memastikan 
pemanfaatan pengetahuan-pengetahuan dari 
Proyek Kemakmuran Hijau ini di masa depan.
 Meski bekerja di sektor yang berbeda, keempat 
mitra tersebut sejatinya punya kesamaan yaitu 
m e n ge m b a n g ka n  d a n  m e n d i st r i b u s i ka n 
pengetahuan kepada warga. BCC yang fokus pada 
dua pulau yaitu Lombok dan Sumba bergerak 
p a d a  u p a y a  p e n y a d a r a n  p e n g e t a h u a n 
pembangunan rendah karbon. Sedangkan PEKA 
SINERGI yang bekerja di pulau Lombok fokus 
pada usaha untuk meningkatkan kompetensi para 
guru SMK, khususnya jurusan energi terbarukan. 
Hivos Gading yang bekerja di pulau Sumba 
berfokus pada upaya peningkatan pengetahuan 
petani untuk memanfaatkan bio slurry atau hasil 
pengolahan kotoran hewan.
 Yayasan BaKTI sendiri adalah salah satu mitra 
yang selama ini menjadi knowledge manager atau 

pengelola pengetahuan. Yayasan BaKTI bertugas 
untuk menghimpun dan mendistribusikan 
beragam pengetahuan yang dihasilkan oleh 
mitra-mitra kerja MCA-Indonesia di berbagai 
provinsi di Indonesia.
 Di penghujung acara Green Knowledge 
National Discussion  dilakukan diskusi tindak 
lanjut terhadap praktik-praktik baik untuk 
masing-masing portfolio proyek Kemakmuran 
Hijau MCA-Indonesia. Diskusi dilakukan dengan 
membagi kelompok berdasarkan 5 portofolio 
Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia yaitu 
Energi Baru Terbarukan, Perencanaan Tata Guna 
Lahan Partisipatif, Pengelolaan Lahan Gambut, 
Pengelolaan Komoditas Pertanian Lestari, dan 
Perhutanan Sosial.  
 Di akhir diskusi setiap kelompok diminta 
untuk mempresentasikan gagasan-gagasan baru, 
peluang dan rencana replikasi Praktik Baik, 
inisiatif kerjasama yang dapat dibangun antar 
pihak, serta langkah-langkah yang telah dan akan 
diambil  untuk memastikan pemanfaatan 
pengetahuan hijau dan Praktik-Praktik Baik yang 
telah dihasilkan dari proyek  ini. Sebagaimana 
pesan dari  Bapak Kennedy Simanjuntak, 
Sekretaris Wali Amanat MCA-Indonesia pada 
awal acara, “Semangat menuju kemakmuran yang 
hijau, kemakmuran yang lestari harus diteruskan. 
Jangan berhenti berinovasi!”.

Memastikan 
Pemanfaatan 
Pengetahuan Hijau

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: 
info@bakti.or.id

Apa itu 
MELAYANI?
MELAYANI (Mengurai Permasalahan Perbaikan 
Layanan Dasar di Indonesia) adalah sebuah 
program yang mendukung pemerintah daerah 
untuk menggunakan pendekatan berbasis 
masalah atau persoalan dalam menanggulangi 
masalah-masalah layanan dasar dengan tetap 
mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang 
dimiliki pemerintah daerah sendiri.

Mengapa 
 MELAYANI Dilakukan?

 Pemberian layanan dasar yang lebih cepat 
kepada masyarakat miskin dan rentan menjadi 
salah satu dari tiga pilar dalam strategi nasional 
untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 
di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional saat ini (RPJMN 2015–2019).

 Sebagian besar penyelenggaraan layanan dasar 
sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah 
daerah di Indonesia. Transfer fiskal ke provinsi, 

kabupaten dan desa saat ini mencapai hampir 
50% dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara setelah dikurangi subsidi dan bunga. 

 Desentralisasi, yang dimulai pada tahun 2001, 
bertujuan untuk memperbaiki layanan dasar 
dengan mendekatkan masyarakat kepada  
pengelola layanan agar kebutuhan masyarakat 
dapat diketahui dengan lebih baik dan jalur 
akuntabilitas penyelenggara layanan dapat lebih 
singkat. Akan tetapi, meskipun beberapa 
indikator pembangunan telah menunjukkan 
perbaikan selama pelaksanaan desentralisasi, 
indikator-indikator lainnya masih stagnan. 
Misalnya, angka kematian ibu melahirkan, angka 
stunting dan angka partisipasi sekolah menengah 
hanya menunjukkan sedikit perbaikan.

 Meskipun permasalahan layanan dasar sudah 
umum ditemukan di banyak lokasi, penyebabnya 
sangat kompleks dan seringkali berbeda-beda 
sehingga dibutuhkan pola  perencanaan 
pembangunan daerah yang beda, pemahaman 
yang cermat mengenai masalah lokal, serta 
pengembangan solusi sesuai dengan kebutuhan 
lokal.  Program MELAYANI menggunakan 

MELAYANI
PROGRAM

Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Yusuf Ahm
ad
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Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Yusuf Ahm
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p e n d e k a t a n  b e r b a s i s  m a s a l a h  d e n g a n 
mempertimbangkan kondisi dan kapasitas 
pemerintah daerah untuk menemukan solusi 
program yang efektif.

 Program MELAYANI, yang didukung oleh Bank 
Dunia, akan diujicobakan di lokasi-lokasi berikut 
ini selama satu tahun mulai Oktober 2017 sampai 
dengan Oktober 2018 : 

 Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

 Kabuten Kubu Raya, Kalimantan Barat

 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Apa Tujuan Yang 
Akan Dicapai?
Tujuan MELAYANI adalah sebagai berikut.

1  Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah 
dalam mengidentifikasi, memahami dan 
mengatasi permasalahan layanan dasar 
dengan konsep 'belajar sambil melakukan' 
(learning by doing). 

2 Memahami sistem pemerintah daerah dalam 
m e n g i d e n t i fi k a s i ,  m e n ga n a l i s a  d a n 
menyelesaikan permasalahan terhadap 
layanan dasar,  termasuk tantangan-
tantangan yang mereka hadapi, proses 

mengidentifikasi solusi yang tepat dan 
melaksanakannya, dan proses penyusunan 
perencanaan dan anggaran saat ini. 

Bagaimana Program 
Bekerja?MELAYANI 

MELAYANI bekerja berdasarkan beberapa 
pendekatan. Sebagian besar pendekatan program 
yang digunakan adalah pendekatan ‘Adaptasi 
Iteratif Berbasis Masalah’ atau Problem Driven 

¹ ²Iterative Adaptation (PDIA) , Deliverologi , serta 
sebuah metode yang dikembangkan oleh Bank 
Dunia ‘Kajian Cepat dan Rencana Aksi’ atau Rapid 
Assessment and Action Plan (RAAP).

Program  MELAYANI
Didukung Oleh
Pendamping (Coach)

 S a t u  o r a n g  p e n d a m p i n g  y a n g  t e l a h 
mendapatkan pelatihan dari Bank Dunia akan 
ditempatkan di setiap kabupaten uji coba selama 1 
tahun untuk memfasilitasi pemerintah daerah 
dalam menggunakan pendekatan Program 
MELAYANI.

Tim Pemerintah Daerah

 Tim ini akan melaksanakan proses identifikasi 
masalah, pengumpulan data, analisa masalah, 
mengidentifikasi atau mengembangkan solusi 
yang tepat dan melaksanakannya secara efektif.

Tim Bank Dunia 

 Tim ini  sebagai  mentor  dari  Program 
MELAYANI akan memberikan dukungan teknis 
kepada pendamping dan Pemerintah Daerah. 

Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan 
Timur Indonesia)

 Yayasan BaKTI adalah mitra Bank Dunia dalam 
mengelola operasional Program MELAYANI serta 
mendokumentasikan proses dan menyebarluas-
kan pembelajaran yang dipetik dari pelaksanaan 
program. 

 ₁  Andrew,M, Pritchett,L and Woolcock, M (2017): Building State 
     Capabilities : Evidence, Analysis, Action. Oxford University Press.
₂   Barber, M, Moffit, A and Kihn, P (2010): Deliverology 101: A Field 

     Guide for Educational Leaders. SAGE Publications Inc.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program ini, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

Pendamping akan:
Memimpin tim melalui inventarisasi 
terhadap apa saja yang telah mereka 
selesaikan:
    Apa hasil yang dicapai? 
    Apa pelajaran yang dipetik? 
    Apa tantangan yang dihadapi? 
    Bagaimana kita menghadapi 
    tantangan itu? 

Pendamping akan:
    Mendukung tim daerah ketika 
    mereka mulai melaksanakan 
    tugas yang diberikan. 
    Melapor secara berkala kepada 
    kepala daerah.
    Melakukan tindak lanjut secara 
    berkala bersama para anggota 
    tim sesuai dengan kerangka 
    waktu yang ketat. 

Pendamping akan:
    Bekerja bersama tim untuk 
    menganalisis 'ruang perubahan' 
    pada setiap komponen 
    masalah kecil. 
    Bersama tim, mengidentifikasi 
    urutan bagaimana anggota tim 
    akan menangani setiap masalah 
    kecil. 

Pendamping akan:
    Melibatkan 'tim penyelesaian 
    masalah' yang lebih kecil untuk 
    menguraikan masalah.
    Mendukung tim untuk mem-
    verifikasi data dan menganalisis 
    masalah.
    Memahami faktor-faktor yang 
    mempengaruhi kinerja.
    Memahami kegiatan sistem.

Pendamping akan:
    Bekerja dengan kelompok yang 
    luas untuk mengidentifikasi 
    'masalah dengan tepat' yang 
    didukung dengan bukti. 
    Menemukenali masalah dengan 
    melaksanakan 5W.

Alur Kerja Program MELAYANI

    Memahami Masalah
        Data dikumpulkan dan 
        diverifikasi.
        Masalah diuraikan menjadi 
        bagian-bagian yang lebih  
        kecil.

   Mengidentifikasi Masalah
        Masalah yang dirasakan 
        masyarakat ditemukenali 
        dengan gagasan yang jelas 
        mengenai seperti apa 'masalah 
        yang diselesaikan' itu.
        Tim penyelesaian masalah 
         dibentuk.

1

2

3 Mencari Solusi 
Aksi/langkah awal diidentifikasi 
oleh tim (apa yang dapat di-
lakukan lebih dulu/kemudian 
untuk mulai menyelesaikan 
masalah?).

4 Melaksanakan Solusi-Aksi
Aksi dilaksanakan, anggota tim 
didorong untuk beraksi dan 
mempertanggungjawabkan 
langkah-langkah mereka.

5    Melaksanakan Solusi – 
   Inventarisasi
    Tim menginventarisasi 
     pengalaman:
        Apa hasil yang dicapai? 
        Apa pelajaran yang dipetik? 
        Apa tantangan yang dihadapi? 
        Bagaimana kita mengatasi 
        tantangan itu?

6   Melaksanakan Solusi-
  Mengkomunikasikan Quick 
  Wins
  Berdasarkan bukti dari hasil 
  inventarisasi, mengkomunikasikan 
  quick wins dan pelajaran untuk 
   meningkatkan legitimasi dan 
   wewenang serta memperluas 
   dukungan.

7   YA
Keluar dari proses dan 
pertimbangkan penyebar-
luasan atau tantangan 
dalam penentuan skala.

Pendamping akan:
Mendukung kelompok untuk 
mengkomunikasikan keberhasilan 
dan memperluas dukungan untuk 
aksi lanjutan.  

Sumber: Disadur dari Andrews dkk (2015) Membangun kapasitas 
                  dengan memberikan hasil: Mempraktikkan prinsip-prinsip 
                  PDIA 

a
7   TIDAK

Manfaatkan wewenang yang 
diperluas, terapkan pelajaran 
untuk menyesuaikan pola pikir 
mengenai masalah dan potensi 
desain solusi, lalu ulangi lagi 
(iterasi). 

b

7 Pertanyaan Kunci
Apakah iterasi yang lalu telah 
menyelesaikan masalah? 

Foto: Ichsan Djunaed
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1

2
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a
7   TIDAK

Manfaatkan wewenang yang 
diperluas, terapkan pelajaran 
untuk menyesuaikan pola pikir 
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Foto: Ichsan Djunaed
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ulisan besar dari bahan besi itu 
tegak di punggung bukit, tidak jauh 
d a r i  M a s j i d  R aya  K a b u p at e n 
Merangin.  Kalimat itu adalah 
filosofi orang Melayu Sumatera, 

bisa ditemukan di banyak daerah seperti Jambi 
dan Sumatera Barat. Kalimat itu menegaskan 
perkawinan langgeng antara adat dan syarak 
(syariat Islam).

 Peran adat dalam keseharian orang Melayu 
Jambi cukup kental. Adat mengatur kehidupan 
keseharian mereka, dari interaksi sosial dengan 
sesama manusia hingga interaksi dengan alam. 
Salah satunya adalah aturan-aturan yang 
menjaga hutan adat mereka.
 Di satu sisi Desa Rantau Kermas, Kecamatan 
Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, 
sebuah baliho besar berukuran 2x3 meter berisi 
aturan adat yang melarang beberapa aktivitas di 
wilayah hutan adat Depati Kara Jayo Tuo. Warga 
dilarang untuk menebang pohon secara 

T
Oleh SYAIFULLAH

sembarangan di wilayah hutan adat, dilarang 
membuka lahan atau menggarap lahan yang 
berada dalam wilayah hutan adat,  tidak 
memasuki dan memanfaatkan potensi hutan 
tanpa ijin pemerintah desa atau pemangku adat, 
tidak boleh menjual atau menjaminkan hasil 
hutan adat, serta tidak boleh membuang sampah 
yang sembarangan.
 Larangan itu lengkap dengan aturan denda 
bagi pelanggarnya. Dendanya berupa satu ekor 
kambing, beras 20 gantang (satuan ukuran isi 
atau takaran 3,125 kg) dan uang tunai sebesar 500 
ribu rupiah.
 Desa Rantau Kermas masuk ke dalam wilayah 
komunitas adat Marga Serampas. Komunitas ini 
terdiri dari lima desa; Rantau Kermas, Renah Alai, 
Lubuk Mentilin, Tanjung Kasri dan Ranah 

Kemumu. Kelima desa itu punya akar yang sama sebelum 
dipisahkan secara administratif. 
 Peraturan yang terpampang di dekat gerbang desa itu 
adalah peraturan yang sudah ada sejak lama, namun telah 
dimodifikasi di tahun 2009. Modifikasi terjadi di  bagian 
sanksi adat. Sebelumnya, sanksi untuk pelanggar hanya 
berupa satu ekor ayam. Tokoh adat dan tokoh masyarakat 
kemudian melakukan rembuk yang berujung pada 
keputusan untuk menambah besaran sanksi. Alasannya, 
sanksi yang lebih berat bisa menekan jumlah pelanggaran.
 Perubahan sanksi ini bersamaan dengan pendampingan 
yang dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia 
WARSI (KKI WARSI). Sejak tahun 2009 hingga sekarang KKI 

WARSI memang menjadikan Rantau Kermas 
sebagai salah satu wilayah dampingan mereka, 
khususnya mendorong pengakuan hutan adat dan 
pengembangan ekonomi dan energi alternatif.
   “Rantau Kermas menjadi salah satu dari 
sembilan desa yang menerima pengakuan hutan 
adat dari pemerintah Indonesia,” jelas Wawan 
Junianto, pendamping desa KKI WARSI di Rantau 
Kermas.
     30 Desember 2016, presiden Joko Widodo 
secara resmi menyerahkan pengakuan hutan adat 
kepada sembilan komunitas masyarakat adat, 
salah satunya adalah masyarakat adat Marga 
Serampas seluas 130 hektare. Total hutan adat 
yang diakui adalah seluas  13.122,3 hektare.
     Pengakuan ini tentu saja membuat warga 
Rantau Kermas sumringah. Perjuangan mereka 
sejak tahun 2001 akhirnya diakui juga oleh 
pemerintah Indonesia. 

Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Yusuf Ahm
ad

Menjaga Hutan Adat, 
Sumber Kehidupan

Suasana desa Rantau Kermas dengan hutan adat di sekelilingnya (kiri)
Erna Yunita, menunjukkan kopi yang ditanamnya (kanan)
Foto : Syaifullah
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Hukum Adat di Tangan Depati
 P ro s es  p e n ga k u a n  hut a n  ad at  M a rga 
Serampas bukanlah proses yang pendek. Bermula 
sejak tahun 2001 namun sempat vakum dalam 
jangka yang cukup lama. Barulah pada tahun 
2009, proses ini kembali dilanjutkan dengan 
dampingan dari KKI WARSI. Tahun 2013 
perangkat pengelola dan usulan penetapan hutan 
adat mulai dibentuk. Di tahun yang sama, mereka 
mulai mendorong pemerintah kabupaten untuk 
melahirkan surat keputusan pengelolaan hutan 
adat. Surat keputusan yang dibutuhkan baru lahir 
dua tahun kemudian. 
 Dari total 130 hektare hutan adat komunitas 
Marga Serampas di desa Rantau Kermas, ternyata 
ada kawasan seluas 24 hektare yang tumpang 
tindih dengan kawasan Taman Nasional Kerinci 
Seblat (TNKS). Tumpang tindih ini terjadi karena 
peta kawasan hutan adat maupun taman nasional 
memang belum sempurna. 
 Temuan itu kemudian disikapi dengan 
melakukan komunikasi di tingkat kabupaten dan 
pihak TNKS. Namun peran balai TNKS hanya 
sebagai  pengelola  sehingga t idak dapat 
mengambil keputusan, karena Hak atas taman 
nasional ada di tingkat kementerian.

 Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Balai 
TNKS, Pemerintah Kabupaten Merangin 
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati 
Merangin No.146/DISBUNHUT/2015 yang 
mengukuhkan hutan adat Desa Rantau Kermas 
2015, diikuti dengan Surat Keputusan Menteri 
L i n g k u n ga n  H i d u p  d a n  Ke hut a n a n  No. 
6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 yang 
menetapkan hutan adat Marga Serampas seluas 
± 24 Hektare di Desa Rantau Kermas Kecamatan 
Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. 
Ketetapan itu tetap bersyarat: pemangku adat 
dan warga komunitas Marga Serampas harus 
menjaga hutan tersebut tetap berada dalam 
fungsi hutan lindung.
 Syarat  i tu  bukan hal  yang sulit  bagi 
masyarakat adat dalam komunitas Serampas, 
hutan adalah sumber kehidupan mereka. Hutan 
menjaga kedamaian lingkungan mereka dan 
menjamin tersedianya air bersih. Mereka 
m e nya d a r i  i t u ,  d a n  k a re n a nya  m e re k a 
menciptakan aturan-aturan ketat untuk tetap 
menjaga kelestarian hutan adat mereka.
 Sistem adat komunitas Serampas berisi 
beberapa pemangku adat yang disebut Depati. 
Depati ini semacam dewan adat yang anggotanya 

berasal dari lima desa yang masuk dalam wilayah 
komunitas Serampas. Sebagai pemimpin 
tertinggi tersebutlah seorang depati yang 
bergelar Depati Sri Bumi Putih.
 Khusus untuk Rantau Kermas, depati mereka 
bergelar Depati Payung, dijabat oleh M. Taqwin 
(54 tahun). M. Taqwin yang juga akrab disapa 
Ne'Ca menjabat sebagai depati selama dua 
periode dan memasuki masa periode ketiga. Satu 
periode berjangka lima tahun.
 Warga komunitas Serampas mengenal dua 
pembagian ruang yaitu Tanah Ajun dan Tanah 
Ara. Tanah Ajun adalah wilayah yang bisa dibuka 
untuk pemukiman, sedang Tanah Ara adalah 
wilayah yang bisa dibuka untuk berladang. 
Penggunaan kedua wilayah itu tidak mudah, 
harus ada persetujuan dari dewan adat atau para 
depati. 
 Untuk kawasan Tanah Ara, ada tiga kawasan 
yang sama sekali tidak boleh disentuh, yaitu: 
lereng bukit, kawasan mata air dan ladang batu. 
Kawasan lainnya boleh tapi sekali lagi harus 
melalui persetujuan dari dewan adat.
 Peraturan adat tersebut mengikat bagi semua 
warga dalam wilayah komunitas Serampas. Dari 
segi besaran, nilai denda mungkin masih bisa 

ditanggungkan. Namun, dari sisi hukuman sosial 
nilainya dianggap sangat berat. Pelanggar akan 
menanggung malu yang besar bila terbukti 
melanggar aturan adat.

Adat Bisa Sama, Istiadat Yang Berbeda
 “Adat kita bisa sama, tapi istiadat yang 
berbeda-beda tergantung kebiasaan,” kata 
Syamsuddin, ketua lembaga adat di Desa Pengasi 
Baru.
 Desa Pengasi Baru yang terletak di Kecamatan 
Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci sedang 
mempersiapkan pengakuan hutan adat. Mereka 
berharap pengakuan itu segera akan disahkan. 
Desa ini punya hutan adat seluas 181,6 hektare 
yang dibagi dalam dua zona: zona inti dan zona 
pemanfaatan. Zona inti adalah zona yang sama 
sekali tidak boleh disentuh manusia, sedang zona 
pemanfaatan yang berada di luar zona inti boleh 
dimanfaatkan. Tapi, tentu saja dengan seizin 
lembaga adat.
 Lembaga adat di Pengasi Baru beranggotakan 
delapan orang depati dengan seorang pemimpin 
yang diberi nama Biang Sari. Jabatan depati dan 
biang sari itu dijabat turun temurun melalui garis 
keturunan perempuan. Artinya, seorang depati 
atau Biang Sari akan mewariskan jabatannya 
kepada menantu laki-lakinya yang dianggap bisa 
memikul tanggung jawab itu. Kalaupun tidak ada, 
maka jabatan itu bisa diturunkan ke anak laki-
lakinya yang dianggap lebih mampu.
 Desa Pengasi Baru adalah bagian dari 
pendampingan konsorsium Wanakita dengan 
lembaga Walestra sebagai bagiannya. Walestra 
bertanggung jawab untuk mendampingi warga 
Desa Pengasi Baru dalam upaya menegaskan 
pengakuan hutan adat mereka.
 S e l a i n  u p aya  p e n i n g k at a n  k a p a s i t a s 
pemangku adat, Walestra juga melakukan 
distribusi beragam bibit tanaman. Total ada satu 
juta bibit untuk 10 lokasi. Jenisnya beragam, ada 
kopi jenis robusta ada juga tanaman kayu seperti 
sengon dan lamtoro.
 Bibit-bibit inilah yang kelak akan ditanam di 
wilayah-wilayah hutan adat, utamanya di daerah 
yang sekarang masih berupa semak belukar. 
Pengelolaan hutan adat itu berada dalam 
pengawasan kelompok yang disebut Kelompok 
Pengelola Hutan Adat (KPHA). Kelompok inilah 
yang bertanggungjawab untuk mengelola dan 
menjaga hutan adat.

Foto: Syaifullah Foto: Syaifullah
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erempuan dan anak adalah isu dan masalah 
krusial di masyarakat. Berbagai kasus yang 
menimpa perempuan dan anak selalu 
menjadi pemberitaan dan pembicaraan di 
masyarakat. Sayangnya sebagian besar 

pemberitaan dan pembicaraan itu menempatkan 
perempuan dan anak sebagai obyek diskriminasi dan 
eksploitasi. 
 Diskriminasi terhadap perempuan dan anak di dalam 
kehidupan sosial dan bernegara mendapat legitimasi 
yang panjang dan berlapis. Tidak mudah menghapus 
praktik diskriminasi terhadap perempuan dan anak 

k a r e n a  b a n y a k  p i h a k  b e r u s a h a 
mempertahan-kan dengan berbagai dalih. 
 Budaya dan masyarakat patriarki 
tertanam begitu kuat, sehingga banyak 
pihak tidak sadar bahwa praktik kehidupan 
sosial  dan bernegara ternyata men-
diskriminasi perempuan dan anak. Karena 
itu, sebagian besar masyarakat menganggap 
bahwa praktik kehidupan yang men-
diskriminasi perempuan dan anak adalah 
sesuatu yang turun dari langit, sehingga 
harus diterima. 
 Protes  atau kesadaran mengenai 
diskriminasi terhadap perempuan dan anak 
juga telah lama digaungkan. Upaya untuk 
m e n ga k h i r i  d i s k r i m i n a s i  t e r h a d a p 
perempuan dan anak di negara ini pun telah 
berlangsung cukup lama. Namun tidak 
mudah karena mendapat penentangan dari 
berbagai individu dan kelompok yang 
mengambil keuntungan dari diskriminasi 
tersebut.
 Apalagi diskriminasi perempuan dan 
anak mendapat legitimasi dalam berbagai 
b e nt u k  ke b i ja ka n  d i  d a l a m  n e ga ra . 
Peraturan perundang-undangan dari yang 
tinggi hingga yang rendah, program, dan 
kegiatan pun masih mendiskrimasi 
perempuan dan anak.  

P

 Aturan ketat tentang hutan adat juga 
diterapkan dan disetujui seluruh warga. Warga 
dilarang untuk menebang pohon dalam kawasan 
hutan adat, tanpa persetujuan dari lembaga adat. 
Warga bisa saja menebang pohon jika memang 
m e ra sa  m e m b ut u h ka n ,  m i sa l nya  u nt u k 
membangun rumah. Syaratnya: kayu yang 
diambil harus digunakan sendiri, tidak untuk 
dijual. Pun, si pelaku harus mengganti satu pohon 
yang ditebangnya dengan 10 pohon baru yang 
jenisnya sama. Selama tiga tahun, si pelaku 
diwajibkan untuk menjaga pohon pengganti 
tersebut dan memastikannya tumbuh subur.
 Mereka yang melanggar harus siap dengan 
sanksi hukum adat. Mereka harus menyiapkan 
seekor kambing yang akan disajikan dalam 
jamuan upacara permohonan maaf. Sanksi ini 
berlaku untuk siapa saja yang berani melanggar 
aturan adat, bukan hanya warga Pengasi Baru saja.
 Hukum adat Pengasi Baru tetap bersanding 
dengan hukum positif  milik pemerintah 
Indonesia. Para pelaku biasanya akan diproses 
dulu oleh lembaga adat, kalau memang akhirnya 
mereka menolak patuh pada hukum adat barulah 
mereka akan diserahkan ke aparat keamanan 
milik pemerintah. 
 Meski usulan hutan adat ini baru muncul 
tahun 2016, namun pelaksanaan penjagaan 
hutan adat sudah ada sejak tahun 1958. Bedanya, 
sebelum tahun 2016 semua aturan ini hanya 
berupa aturan tersirat dan belum tersurat.  Saat 
ini, aturan adat di Pengasi Baru bahkan sudah 
masuk dalam peraturan desa (Perdes) sebagai 
p e n ga k u a n  d a r i  p e m e r i nt a h ,  s e k a l i g u s 
memperkuat posisi dari peraturan adat tersebut.

Masa Depan Hutan Adat
 Ada kekhawatiran ketika berbicara tentang 
h u t a n  a d a t  y a n g  d i s e r a h k a n  k e p a d a 
masyarakat. Mampukah masyarakat adat 
menjaga hutan tersebut? Atau jangan-jangan 
malah hutan tersebut akan dieksploitasi 
setelah diserahkan.
 Di beberapa daerah, kekhawatiran seperti ini 
yang jadi salah satu penghambat diakuinya hutan 
adat milik masyarakat.  Namun, di Jambi 
kekhawatiran seperti ini rupanya berhasil ditepis. 
Pemerintah daerah melihat keseriusan dari 
lembaga adat dan warga untuk menjaga hutan 
mereka.

 “Rakyat Kerinci sebenarnya sangat cinta 
dengan hutan,” kata Dr.H. Adirozal, M.si, Bupati 
Kerinci yang ditemui di ruang kerjanya (7/9).
 Menurutnya, kecintaan warga pada hutan 
sudah ada sejak turun temurun. Warga paham 
betul fungsi dan kegunaan hutan adat itu, dari 
penyediaan air bersih, penyedia kebutuhan 
hidup,  hingga mencegah bencana alam. 
Karenanya, Adirozal mengaku tidak ragu untuk 
mendukung usaha pengakuan hutan adat di 
wilayahnya.
 Dasar lain yang digunakan oleh pemerintah 
Kabupaten Kerinci adalah perihal kesejahteraan 
rakyat. Penyerahan hak hutan adat menurut 
Bupati Kerinci adalah salah satu cara untuk 
menyeimbangkan antara kelestarian hutan dan 
peningkatan kesejahteraan warga pemilik hutan 
adat. Warga diberi keleluasaan untuk mengelola 
hutan adat dengan cara menggarap sebagian 
lahan, tapi juga diberi wewenang untuk menjaga 
kelestarian hutan yang ada di zona inti.
 Kembali menurut Adirozal, penetapan hutan 
ad at  s e d i k i t  ba nya k nya  j u ga  m e m ba nt u 
pemerintah pemilik kawasan Taman Nasional 
Kerinci Seblat. Taman nasional yang berbatasan 
langsung dengan hutan adat ikut menjadi bagian 
yang dijaga oleh warga, meski tidak diminta. 
Kelestarian hutan terjaga, warga bisa mereguk 
manfaat dan meningkatkan kesejahteraan, hutan 
milik taman nasional pun ikut terjaga. Faktor 
itulah yang membuat pemerintah Kabupaten 
Kerinci sama sekali tidak berpikir panjang untuk 
mendukung pengakuan hutan adat.
 Kepercayaan bupati itu juga diamini oleh 
warga pemilik hutan adat. Warga paham betul 
kalau hutan adat adalah sumber kehidupan 
mereka. Dari sanalah air bersih berasal, di sana 
pula jaminan kesejahteraan dan ketenangan 
hidup mereka bersumber. Tanah mereka bisa 
subur, bencana menjauh, semua karena hutan 
adat yang terpelihara. 
 Karena itulah, meski tanpa diminta warga 
dengan sepenuh hati menjaga hutan adat mereka. 
Menjunjung tinggi hukum adat yang sudah ada 
sejak turun temurun. Merekalah para penjaga 
hutan adat di bentang  Gunung Kerinci.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: 
info@bakti.or.id
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 Karena itu, pembentukan DP3A Kabupaten 
Tana Toraja melalui Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, adalah sebuah langkah maju 
dan sangat strategis. Dengan kedudukan setingkat 
Dinas, maka DP3A Kabupaten Tana Toraja 
mempunyai kewenangan dan posisi yang lebih 
tinggi dalam membuat kebijakan dan program.
 Di samping mendorong pembentuk DP3A, 
sejak tahun 2016 beberapa anggota DPRD telah 
menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah 
(Perda) untuk Perlindungan Perempuan dan 
Anak. Perda tersebut diharapkan akan menjadi 
landasan bagi pembuatan kebijakan dan program 
DP3A. 
 Dalam proses pengajuan usulan pembentukan 
Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, 
sebanyak 6 orang perempuan anggota DPRD 
menjadi tim inisiator. Keenam inisiator tersebut 
mengajukan draft Raperda (Rancangan Perda) 
kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
(Bapemperda) sampai kepada pengusulan dalam 
Properda (Program peraturan daerah). Dan 
akhirnya, Perda Perlidungan Perempuan dan 
Anak merupakan Perda inisiatif DPRD Kabupaten 
Tana Toraja.
 P ro s e s  p e m b e n t u k a n  Pe rd a  t e rs e b u t 
dilakukan secara partisipatif, memungkinkan 
Perda  mendapat masukan dan koreksi dari 
berbagai pihak. Pembentukan Perda melalui 
proses yang sangat terbuka sejak awal, termasuk 
melibatkan masyarakat di akar rumput. Anggota 
tim inisiator juga terlibat dalam penyusunan sejak 
awal, termasuk terlibat dalam pengambilan data 
di lapangan. Sedangkan konsultasi publik mulai 
dilakukan sejak naskah akademik. Akhirnya 
kemudian dilahirkan Perda Kabupaten Tana 
Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak.
 Sementara itu, DP3A Kabupaten Tana Toraja 
juga menyusun Rencana Strategi (Renstra) yang 
dilakukan secara terbuka untuk menerima 
m a su ka n  d a r i  b e r baga i  p i h a k  m e n ge n a i 
pemberdayaan dan perlindungan anak, dengan 
melibatkan semua komponen dan pihak di Tana 
Toraja. 
 D P 3 A  j u g a  t e l a h  m e m b u a t  S t a n d a r 
Operasional Prosedur P2TP2A (Pusat Pelayanan 

Mengubah Persepsi
 Karena itu, untuk menjadikan isu dan masalah 
perempuan dan anak sebagai masalah penting, 
dan menempatkannya dalam kebijakan negara, 
maka mengubah persepsi atau pandangan para 
pihak dianggap efektif. Namun, mengubah 
pandangan berbagai pihak, harus diikuti dengan 
perubahan berbagai faktor yang selama ini 
ditengarai menyebabkan pelestarian diskriminasi 
perempuan dan anak.
 Dari sisi instrumen hukum, diperlukan aturan 
yang dapat menghapus diskriminasi, sekaligus 
melindungi perempuan dan anak. Instrumen 
hukum tersebut dapat diimplementasikan jika 
didukung oleh perangkat kelembagaan dan 
sumber daya manusia yang mumpuni. Berbagai 
instrumen dan program yang baik, sulit sekali 
diimplementasikan karena tidak dukung oleh 
kelembagaan dan sumber daya manusia yang 
handal.
 B e b e ra p a p e n ga l a m a n m e n ja d i p e m -
belajaran yang baik yang dapat dicontoh. 
Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tana 
Toraja, untuk menjadikan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, sebagai 
bagian penting dalam kebijakan pembangunan 
di daerah, patut diapresiasi dan dijadikan 
pembelajaran.

Advokasi Kebijakan 
 Peningkatan status kelembagaan yang 
mengurusi perempuan dan anak di Kabupaten 
Tana Toraja menjadi sebuah Dinas, dengan nama 
DP3A tergolong sangat baru, yakni Januari 2017.  
Sebelumnya urusan perempuan dan anak hanya 
ditangani oleh Bagian dalam sebuah instansi yang 
juga rendah, sebuah Badan.
 Sejak pembicaraan mengenai perubahan 
kelembagaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) muncul di Kabupaten Tana Toraja, 
perempuan dan beberapa laki-laki anggota DPRD 
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten 
Ta n a  To raja ,  m e n g u su l ka n  aga r  u r u sa n 
perempuan dan anak ditangani oleh lembaga 
setingkat Dinas. Usulan ini didasarkan pada 
ke r t a s  p o s i s i  ya n g  d i b u at  o l e h  Yaya sa n 
Kombongan Situru (YKS) sebagai mitra Program 
MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk 
Ke s e t a ra a n  G e n d e r  d a n  Pe m b e rd aya a n 
Perempuan)-BaKTI di Tana Toraja pada akhir 
tahun 2014.
 Di samping diperlukan instrumen hukum di 
tingkat daerah untuk penanganan permasalahan 
perempuan dan anak, diperlukan juga lembaga 
yang mempunyai wewenang untuk menyusun 
program dan mengembangkan program yang 
mampu mengatasi permasalahan perempuan dan 
secara terpadu.

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) 
sebagai pegangan dalam layanan pengaduan, 
maka terbuka ruang harapan bagi masyarakat 
untuk menyampaikan pengaduan apabila terjadi 
kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan 
dan anak.
 Penanganan korban kekerasan oleh P2TP2A 
telah efektif berjalan dengan sistem rujukan, 
penjemputan korban, proses konseling, dan 
pendampingan di kepolisian. P2TP2A telah 
membentuk Tim Konselor dan menyiapkan 
Rumah Aman bagi korban kekerasan dan menjaga 
kerahasiaan identitas pelapor sesuai SOP dan 
Perda. 
 Biaya yang terkait dengan penanganan kasus 
(pemeriksaan kesehatan, transport korban dan 
pelapor, penjemputan dan mengantar korban ke 
Puskesmas/Rumah Sakit, kepolisian, dan ke 
Rumah Aman)  dibebankan kepada APBD  melalui 
SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta 
kewenangan masing-masing SKPD.

Dukungan Media
 Dukungan Program MAMPU BaKTI melalui 
YKS terhadap upaya pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak di Tana Toraja, juga 
mendapat liputan yang luas oleh media massa, 
baik media yang terbit di Palopo  maupun media 
di Kota Makassar. 
 S e j a k  a w a l  p r o g r a m ,  m e d i a  m a s s a 
memberitakan isu perempuan dan anak dengan 
menggunakan data-data dari kertas posisi yang 
dibuat oleh YKS. Melalui pembentukan Forum 
Media sebagai wadah berhimpun para jurnalis 
untuk mendukung advokasi kebijakan terkait 
perempuan dan anak, media sangat berperan 
dalam membentuk opini dan mengarusutamakan 
issu perempuan dan anak.
 Media berperan meliput secara luas mengenai 
dukungan pembentukan DP3A dan pembentukan 
Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. 
Liputan cukup luas ini memberi dampak, baik 
te r h ad a p  p e n ga m b i l  ke b i ja ka n  m au p u n 
masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ini.
Hubungi kami melalui email info@bakti.or.id 
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 Karena itu, pembentukan DP3A Kabupaten 
Tana Toraja melalui Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, adalah sebuah langkah maju 
dan sangat strategis. Dengan kedudukan setingkat 
Dinas, maka DP3A Kabupaten Tana Toraja 
mempunyai kewenangan dan posisi yang lebih 
tinggi dalam membuat kebijakan dan program.
 Di samping mendorong pembentuk DP3A, 
sejak tahun 2016 beberapa anggota DPRD telah 
menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah 
(Perda) untuk Perlindungan Perempuan dan 
Anak. Perda tersebut diharapkan akan menjadi 
landasan bagi pembuatan kebijakan dan program 
DP3A. 
 Dalam proses pengajuan usulan pembentukan 
Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, 
sebanyak 6 orang perempuan anggota DPRD 
menjadi tim inisiator. Keenam inisiator tersebut 
mengajukan draft Raperda (Rancangan Perda) 
kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
(Bapemperda) sampai kepada pengusulan dalam 
Properda (Program peraturan daerah). Dan 
akhirnya, Perda Perlidungan Perempuan dan 
Anak merupakan Perda inisiatif DPRD Kabupaten 
Tana Toraja.
 P ro s e s  p e m b e n t u k a n  Pe rd a  t e rs e b u t 
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Perda  mendapat masukan dan koreksi dari 
berbagai pihak. Pembentukan Perda melalui 
proses yang sangat terbuka sejak awal, termasuk 
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Perempuan dan Anak.
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pemberdayaan dan perlindungan anak, dengan 
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Toraja. 
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erita ini ditulis setelah perjumpaan 
dengan anak-anak muda kader 
pendamping masyarakat kampung 
dari 10 distrik di Provinsi Papua 
Barat dalam sebuah pelatihan 
penguatan sistem dan peran 
komunitas dalam pencegahan HIV 
dan AIDS di Kota Manokwari 
beberapa waktu lalu. Seorang 
p e s e r t a ,  R a i m o n d  S u ,  k a d e r 
pendamping masyarakat kampung 
m e n y i t a  p e r h a t i a n  s e l a m a 
pelatihan berlangsung.  Sorot 
matanya memancarkan semangat 
saat bercerita tentang perubahan di 
Kampung Baingkete, kampung 
dimana pemuda 23 tahun ini 
b e r s a m a  s e o r a n g  t e m a n ny a 
Henderika Kwatolo (20) berkarya 
s e b a g a i  K a d e r  P e n d a m p i n g 
Masyarakat Kampung tempatnya 
tinggal. 
 Pertemuan selanjutnya adalah 
pada satu kesempatan berkunjung 
ke Kampung Baingkete.  Baingkete 
adalah sebuah kampung kecil yang 
didiami 42 kepala keluarga.  Untuk 
mencapai kampung yang terletak 
40 km dari Kota Sorong ini dapat 
ditempuh melalui perjalanan darat 
dengan kendaraan roda empat 
selama hampir 2 jam perjalanan.  
Sekilas tampak tak ada yang 
istimewa dari kampung ini, terletak 
tepat di tepi jalan Trans Papua Barat 
yang menghubungkan Sorong dan 
Manokwari di kaki Bukit Mabolos 
Pesisir Utara Vogelkoop (daerah 
Kepala Burung Pulau New Guinea), 
m a s u k  D i s t r i k  M a k b o n  d a n 
Kabupaten Sorong Provinsi Papua 
Barat. 

 Tampak sekelompok pemuda laki-laki bahu-
membahu mendirikan deretan tiang-tiang 
penyangga kabel listrik yang masih tergeletak di sisi 
ja l a n .  S es e ka l i  b e b e ra pa  o ra n g  b e r te r i a k 
memberikan arahan dari jauh sementara yang 
lainnya menarik tiang penyangga yang akan 
dipancang.  Raimond tampak diantara mereka.  
Melihat kedatangan saya dan beberapa orang Oleh N.J. TANGKEPAYUNG

Cerita perubahan oleh 
kader kampung dari 
kaki Bukit Mabolos 
di Pesisir Utara Vogelkoop

kawan dengan segera menyambut 
k a m i  d a n  m e n ga j a k  d u d u k 
bersama di bawah rindangnya 
pepohonan di tepi jalan. 
 Setelah bertegur-sapa dan 
berkenalan dengan beberapa 
o r a n g  y a n g  b a r u  d i t e m u i , 
Raimond membuka obrolan 
santai dengan cerita seputar 
kader pendamping masyarakat 
kampungnya. Sebelum menjadi 
s e o ra n g  kad e r  p e n d a m p i n g 
masyarakat kampung, hari-harinya banyak 
dihabiskan dengan berkebun sambil membantu 
mengurus surat keterangan kependudukan dan 
ad m i n i st ra s i  ka m p u n g  u nt u k  p e n d u d u k 
sekampungnya. 
 Lebih lanjut Raimond bercerita tentang 
sulitnya mengurus surat keterangan administrasi 
penduduk kampung. Untuk mengurus surat 
keterangan atau pengantar dari kampung bagi 
keperluan pembuatan kartu keluarga misalnya di 
Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sorong, 
membutuhkan waktu hampir seminggu karena 
surat pengantar harus dibuat di Kantor Distrik 
M a k b o n  ba r u l a h  ke mu d i a n  p e n g u r u sa n 
dilanjutkan di Kantor Dinas Catatan Sipil 
Kabupaten Sorong.
 Keadaan ini semakin sulit saja dengan tidak 
tersedianya data kependudukan yang akurat di 
kampung.  Data demografi kampung seperti 
jumlah kepala keluarga, penyebaran jenis 
kelamin, tingkat pendidikan dan kepemilikan 
rumah tidak tercatat dan tersaji dengan akurat, 
apalagi dengan belum adanya sebuah kantor 
k a m p u n g  t e m p a t  ke p a l a  k a m p u n g  d a n 
perangkatnya berkantor, tambah Raimond 
sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan tua 
yang difungsikan sebagai balai kampung 
sementara.  
 Sejak bulan Mei 2017, Raimond dan Henderika 
berkenalan dengan Program LANDASAN II.  
Bersama dengan 240 kader lainnya dari 
Kabupaten Sorong, Manokwari Selatan, Kaimana 
dan Fakfak di Provinsi Papua Barat mengikuti 
s e b u a h  p e l at i h a n  u nt u k  m e n jad i  K ad e r 
Pendamping Masyarakat  Kampung yang 
diadakan di Kota Sorong.  Kader pendamping 

masyarakat kampung atau kader kampung adalah 
sebutan yang diberikan kepada individu atau 
kelompok anak muda yang berasal dan dipilih 
oleh kepala kampung dan tinggal di kampungnya 
dengan tanggungjawab membantu tata kelola 
pemerintahan, mendorong integrasi layanan 
kes e h at a n  d a n  p e n d i d i ka n  d a sa r  d a l a m 
pembangunan kampung. 
 P r o g r a m  i n i  a d a l a h  p e r b a i k a n  d a n 
peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan 
dasar di kampung hingga distrik di 205 
kampung dan 24 distrik di Provinsi Papua dan 
Papua Barat.  Peningkatan kualitas pelayanan 
dasar merupakan salah satu dari tiga strategi 
utama dalam RPJMN 2015-2019 yang juga 
t e r t u a n g  d a l a m  R P J M D  p r o v i n s i  s e r t a 
kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat.  
Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan 
kapasitas pelayanan garis depan seperti 
pelayanan kependudukan di tingkat distrik, 
pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pendidikan 
Dasar, serta Pencegahan dan Pengendalian 
HIV&AIDS. 
 Sebelum berangkat ke Kota Sorong untuk 
mengikuti pelatihan selama enam hari, kedua 
anak muda ini ditunjuk oleh Kepala Kampung 
Baingkete, Bapak Obetnego Kwatolo (70) sebagai 
kader kampung melalui sebuah Surat Keputusan 
Kepala Kampung.  “Saya melihat ada kesempatan 
untuk membangun Kampung Baingkete dari 
kampung, dengan tenaga yang tersedia di 
kampung ini”.  Saya menunjuk dua kader 
kampung untuk mengikuti pelatihan di Sorong 
supaya mereka kembali nanti untuk bantu 
kampung ini, lanjut Bapak Obetnego pada satu 
kesempatan.

Membangun 
Kampung 
Dengan Data

C
Raimond Su, kader pendamping 
masyarakat kampung Baingkete

Foto : NJ. Tangkepayung
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Membangun 
Kampung 
Dengan Data

C
Raimond Su, kader pendamping 
masyarakat kampung Baingkete
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 “Sekarang saya kalau mau bikin surat 
keterangan domisili atau surat pengantar untuk 
masyarakat dorang (mereka : dialek Papua) urus 
kartu keluarga atau kartu penduduk di kabupaten 
lebih cepat hanya setengah jam selesai karena 
dibantu kader dorang”, tambah bapak kepala 
kampung.  
 Henderika Kwatolo yang oleh teman-
temannya dipanggil Heni, menuturkan betapa 
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di 
kampungnya.  Setelah kembali ke kampung, 
bersama Raimond kami berdua melakukan 
sensus untuk mendata dan mendokumentasikan 
semua penduduk di dalam kampung yang datanya 

kemudian diinput ke dalam sebuah 
aplikasi komputer yang disebut Sistem 
Administrasi dan Informasi Kampung 
yang disingkat SAIK.
    “Menggunakan anggaran dana 
kampung, bapak kepala kampung 
mengadakan dua unit  komputer 
portabel dan sebuah kamera pocket 

digital untuk digunakan oleh kader dalam 
m e n j a l a n k a n  a p l i k a s i  S A I K ”  R a i m o n d 
melanjutkan ceritanya tentang perubahan di 
dalam kampungnya.  Melalui aplikasi ini pula data 
kependudukan kampung dapat tersaji dengan 
cepat dan akurat.   
 Sekarang ini Bamuskam (Badan Musyawarah 
Kampung) dapat berkumpul dan merencanakan 
pembangunan di dalam kampung berdasarkan 
ko n d i s i  d a n  ke b u t u h a n  k a m p u n g  y a n g 
sebenarnya dan bukan lagi berdasarkan usulan-
usulan masing-masing orang yang kadang kala 
tidak memiliki dasar yang kuat, kata Raimond 
sambil memperlihatkan aplikasi komputer-nya 

yang menyajikan data perbandingan penduduk 
kampung menurut jenis kelamin dalam diagram 
yang menarik.  Hampir semua data demografi 
kependudukan bahkan data sosial ekonomi 
p e n d u d u k  ka m p u n g  te rs e d i a  d a n  d a pat 
ditampilkan secara tabulasi ataupun grafis atau 
bahkan untuk dicetak.  
 “Sesuai dengan instruksi presiden untuk 
membangun dari pinggiran yaitu dari kampung-
kampung maka kami dituntut untuk siap dalam 
pembangunan dengan memanfaatkan dana desa 
dan memaksimalkan penggunaannya untuk 
pembangunan” kata Piter Sampe, Kepala Distrik 
Makbon.  Untuk itu kami mengapresiasi para 
kader pendamping masyarakat kampung yang 
sangat membantu pengumpulan data dan 
informasi di kampung yang secara tidak langsung 
berdampak kepada data dan informasi di tingkat 
distrik.   
 Secara khusus kepala distrik menyampaikan 
apresiasinya atas inisiatif ini, yang  telah melatih 28 
orang kader dari 14 kampung di distriknya, 

sekaligus mendampingi para kader melalui 
seorang koordinator di tingkat distrik.  Bapak 
Piter Sampe memulai karirnya sebagai Kepala 
Seksi Pelayanan Masyarakat di kantor distrik 
pada Tahun 2007 dan pernah menjabat sebagai 
sekretaris distrik sebelum ditunjuk sebagai 
Kepala Distrik Makbon oleh Bupati Kabupaten 
Sorong pada Tahun 2012 hingga saat ini.   
    Menurut Otniel Efruan (35) koordinator 
program ini untuk Kabupaten Sorong 
“Perubahan yang terjadi  di  Kampung 
Baingkete, juga di 23 distrik lainnya di Papua 
dan Papua Barat dalam kurun waktu enam 
bulan terakhir ini dipastikan terjadi sebagai 
dampak langsung dari kerja para kader 
pendamping masyarakat kampung yang 
dibantu oleh para Koordinator Distrik di tiap 
distriknya”.  Lebih jauh beliau menambahkan 
bahwa inisiatif ini telah mendorong kampung 
dan distrik di Papua dan Papua Barat untuk 
menjadi mandiri dan terintegrasi satu-sama 
lainnya dalam pelayanan dasar.
       Mulai dari tersedianya informasi kampung 
y a n g  a k u r a t  s e b a g a i  f u n d a m e n t a l 
perencanaan dan pembangunan kampung 
hingga distrik, program ini juga mendorong 
adanya standar pelayanan non-teknis di 
puskesmas, partisipasi masyarakat kampung 

dan penerapan standar pelayanan minimum 
dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, 
bahkan hingga mendorong keterlibatan para 
pihak dalam pencegahan dan pengendalian 
epidemi HIV-AIDS yang dimotori oleh para kader 
pendamping masyarakat kampung.
 Raimond Su dan Henderika Kwatolo adalah 
dua dari ratusan kader pendamping masyarakat 
kampung di Tanah Papua (Provinsi Papua dan 
Papua Barat) yang berasal dan tinggal di 
kampungnya.  Bisa dikatakan bahwa ini adalah 
pembeda dari program-program pembangunan 
kampung lainnya, dimana motor penggeraknya 
justru adalah kader pemuda di kampungnya 
sendiri dan bertempat tinggal di kampung.  
Membangun kampung dengan inovasi dan 
pengetahuan baru, yang semuanya dimulai dari 
kampung untuk kampung dan oleh kampung 
sendiri secara berkelanjutan. 

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program ini, silakan menghubungi 
email: info@bakti.or.id

Sekarang ini Bamuskam dapat berkumpul 
dan merencanakan pembangunan di dalam 

kampung berdasarkan kondisi dan kebutuhan 
kampung yang sebenarnya dan bukan lagi 
berdasarkan usulan-usulan masing-masing 

orang yang kadang kala tidak memiliki dasar 
yang kuat

Foto : NJ. Tangkepayung
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a g i  i t u ,  aw a n  m e n d u n g  t i p i s 
bergelayut di atas langit Lombok. 
Puluhan orang berkumpul di sebuah 
tanah lapang di satu sudut Desa 
Mumbulsari, Kecamatan Bayan, 

Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. 
 Hari itu adalah hari istimewa bagi warga 
Mumbulsari karena tepat 28 November 2017, 
rumah produksi madu dan kemiri milik mereka 
diresmikan. Hadir dalam acara itu Wakil Bupati 
Lombok Utara, Sarifudin, SH yang sekaligus juga 
meresmikan kehadiran rumah produksi madu 
dan kemiri tersebut. Peresmian juga diteruskan 
dengan panen madu perdana.
 Usaha madu itu adalah milik kelompok tani 
dan koperasi Asosiasi Madu Lombok Utara 
(Asmalora). Asmalora hadir sejak tahun 2015 dan 
mendapat pendampingan dari WWF Indonesia 

wilayah Nusa Tenggara Barat. WWF Indonesia 
wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri adalah salah 
satu penerima hibah Millenium Challenge 
Account-Indonesia (MCA-Indonesia).
 Wakil Bupati Lombok Utara yang ditemui 
selepas acara memberikan apresiasi yang tinggi 
pada apa yang dilakukan warga Mumbulsari. 
Me nu r ut nya ,  a pa  ya n g  d i l a k u ka n  wa rga 
Mumbulsari dengan dukungan WWF Indonesia 
dan MCA-Indonesia mampu mengurangi beban 
kerja pemerintah Lombok Utara, selain itu juga 
memberikan dampak ekonomi yang besar bagi 
warga.
 “ S e k a r a n g  w a r g a  s u d a h  m u l a i  r a j i n 
membangun kelompok-kelompok, baik itu 
kelompok wirausaha maupun kelompok yang 
lain. Salah satunya ya ini, kelompok pengolahan 
madu,” kata Sarifuddin, SH.

 Pengaruh positif pendampingan WWF 
Indonesia kepada warga juga diakui oleh 
BAPPEDA Lombok Utara. I Putu Heri, Kepala 
Bidang Ekonomi BAPPEDA Lombok Utara yang 
juga hadir dalam acara peresmian rumah 
produksi tersebut mengungkapkan pendapatnya. 
Menurutnya, WWF Indonesia di Nusa Tenggara 
Barat memang sudah bisa diakui perannya. 
 “Hasil kerja mereka yang sudah lama pun 
masih bisa kita telusuri hasilnya sampai 
sekarang,” ungkapnya. Oleh karenanya menurut I 
Putu Heri,  kehadiran WWF Indonesia di 
Kabupaten Lombok Utara sudah tentu disambut 
dengan tangan terbuka.
 Secara pribadi I Putu Heri menganggap semua 
hasil kerja mitra penerima hibah MCA-Indonesia 
d i  w i l a y a h  K a b u p a t e n  L o m b o k  U t a r a 
menunjukkan hasil positif. Hasil kerja mereka 

P

menurutnya sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disambut dengan 
antusias pula oleh masyarakat.
 Hal yang sama juga diakui oleh Kepala BAPPEDA Lombok 
Utara, Heryanto, SP. Menurutnya sampai saat ini pemerintah 
Lombok Utara memang masih kekurangan sumber daya 
manusia. Kehadiran para mitra termasuk mitra MCA-
Indonesia di Lombok Utara menurutnya sangat membantu 
mengurangi beban kerja mereka.
 Sadar akan dampak positif dari hasil kerja para mitra 
pembangunan di Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten pun 
membuka diri untuk meningkatkan kerja sama dengan 
lembaga-lembaga non-pemerintah tersebut. Pemerintah 
Lombok Utara, menurut Heryanto akan memberikan 
beragam kemudahan kepada mitra yang ingin bekerja sama 
dengan mereka di Lombok Utara.

Dukungan untuk Keberlanjutan
   Sehubungan dengan akan berakhirnya Proyek 
Ke m a k m u ra n  H i ja u  M C A- I n d o n e s i a  p a d a 
pertengahan 2018 ini, I Putu Heri mengaku kalau 
pemerintah Lombok Utara sudah siap untuk 
meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh mitra 
selama ini. Hasil positif yang sudah terlihat selama 
ini tentu saja sayang jika tidak ditindaklanjuti. 
Proses meneruskan kerja mitra MCA-Indonesia ini 
juga yang menjadi fokus dari pemerintah Lombok 
Utara.
    Menurut I Putu Heri pemerintah Lombok Utara 
saat ini memang sangat berkomitmen untuk 
meneruskan beragam upaya pembangunan rendah 
karbon yang telah dirintis oleh para mitra penerima 
hibah Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia di 
L o m b o k  U t a r a .  Wu j u d  d u k u n g a n  u n t u k 
keberlanjutan program itu telah ditunjukkan sejak 
awal tahun 2017 ini. Salah satu bentuk dukungannya 

Manis Madu 
Asmalora
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adalah dukungan pendanaan dari Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dukungan ini 
dimaksudkan agar kegiatan pembinaan dari 
kegiatan tersebut bisa diteruskan dan bahkan 
direplikasi di tempat lain.
 Untuk mendukung kelancaran dari rencana 
tersebut, BAPPEDA Lombok Utara menurut 
H e r y a n t o  s e d a n g  b e r u s a h a  u n t u k 
menghubungkan mitra-mitra yang bekerja di 
Lombok Utara dengan OPD terkait. Tujuannya 
agar OPD terkait bisa mengenal langsung apa 
yang dikerjakan oleh mitra tersebut dan bisa 
merumuskan apa yang akan mereka lakukan di 
masa depan.
 Komitmen untuk mendukung keberlanjutan 
dari program yang sudah dibina oleh mitra MCA-
Indonesia juga diungkapkan oleh wakil bupati 
Lombok Utara. Salah satunya adalah mendorong 

terbentuknya kelompok-kelompok baru yang bisa 
belajar pada keberhasilan kelompok yang sudah 
ada sebelumnya. “Insya Allah kita akan terus 
mendukung dalam hal pendanaan maupun 
infrastruktur,” kata Sarifuddin.

Dukungan Dari Dinas Perindustrian
 Cukup banyak mitra penerima hibah Proyek 
Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia di Lombok 
Utara yang berfokus pada sektor pengembangan 
ekonomi rakyat melalui pengolahan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK). Ada yang aktif mengolah 
madu dan kemiri, ada pula berfokus pada 
pengelolaan dan pengembangan komoditas 
garam organik.
 Ir. Sri Wijayaningsih, M.Si, Kepala Bidang Agro 
dan Industri Dinas Perindustrian Nusa Tenggara 
Barat  saat  mengungkapkan apresiasinya 
menyampaikan bahwa program-program 
penguatan kelembagaan elah sangat membantu 
lembaga lokal dan pemerintah daerah untuk 
m e r a s a k a n  m a n f a a t  k e g i a t a n  P r o y e k 
Kemakmuran Hijau.
 Dukungan untuk produk-produk warga 
utamanya yang berupa Hasil Hutan Bukan Kayu 
juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian NTB 

lewat Rencana Aksi Daerah. Rencana Aksi Daerah 
ini melibatkan OPD yang terkait, perguruan tinggi 
dan beberapa mitra kerja MCA-Indonesia. 
Menurut Sri Wijayaningsih yang juga menjadi 
anggota tim penyusun Rencana Aksi Daerah ini,  
dukungan tersebut akan dituangkan dalam 
bentuk Peraturan Gubernur.  Harapannya 
Rencana Aksi Daerah ini dapat meningkatkan apa 
yang telah dikerjakan selama ini.
 “Kami mengapresiasi  apa yang sudah 
dilakukan para mitra MCA-Indonesia di Lombok. 
Mereka sudah berhasil meningkatkan produksi 
dan penguatan kelembagaan, tapi di sisi kualitas 
masih harus disempurnakan. Di sinilah dinas 
perindustrian akan berperan.  Kita  akan 
membantu penerbitan sertifikasi halal dan 
sertifikat SNI,” kata Sri Wijayaningsih.
 Dia menambahkan, upaya ini adalah salah 
satu bagian dari upaya agar hasil kegiatan para 
petani bisa diterima oleh pasar yang lebih luas. 
“ Re n c a n a nya  k i t a  m e m a n g  t i d a k  h a nya 
memperbaiki kemasan saja, tapi kita akan 
memperkenalkan pada pasar yang lebih tinggi 
seperti hotel dan restoran,” pungkasnya.
 Salah satu bentuk dukungannya adalah 
pelaksanaan acara Gebyar Kopi yang diadakan di 

kota Mataram tanggal 2 Desember 2017. Acara ini 
dimaksudkan untuk menghubungkan antara 
petani penghasil kopi dengan para peminat kopi di 
Lombok. Mitra-mitra MCA-Indonesia menurut 
Sri Wijayaningsih diberi stan khusus.
 “Ini strategi untuk menindaklanjuti apa yang 
sudah dilakukan oleh mitra MCA-Indonesia,” 
k a t a n y a .  S r i  W i j a y a n i n g s i h  k e m u d i a n 
melanjutkan, “Pasca dukungan MCA-Indonesia, 
sekarang tugas kami untuk meneruskan. Kami 
tidak mau apa yang sudah dimulai ini dibiarkan 
mati begitu saja.”
 Dukungan MCA-Indonesia untuk para mitra 
mereka yang bekerja di wilayah Nusa Tenggara 
Barat memang akan berakhir bulan April 2018, 
namun melihat kesungguhan pemerintah daerah 
baik di level provinsi maupun kabupaten untuk 
melanjutkan apa yang sudah dimulai, nampaknya 
warga Nusa Tenggara Barat bisa berharap banyak.  
Dukungan dan niat baik dari semua pihak tentu 
saja menjadi modal dasar yang paling dibutuhkan. 

 

Pasca dukungan MCA-Indonesia, 
sekarang tugas kami untuk 
meneruskan. Kami tidak mau apa 
yang sudah dimulai ini dibiarkan 
mati begitu saja.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: 
info@bakti.or.id
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 Pemerintah Provinsi Papua bukannya tidak 
pernah berusaha mengentaskan kasus gizi buruk 
di wilayahnya. Berbagai pihak dirangkul sebagai 
mitra dalam berbagai program, namun masalah 
gizi buruk sepertinya tetap menjadi momok yang 
m e n g h a nt u i  m a s ya ra k at  Pa p u a .  S i s t e m 
penanganan yang masih belum jelas ditambah 
dengan kondisi geografis yang sangat sulit 
sepertinya jadi masalah besar yang harus 
dihadapi. 
 November 2017 lalu, sebuah program baru 
diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Papua di 
bawah gubernur Lukas Enembe, S.IP, M.H. 
Program tersebut diberi nama Bangun Generasi 
dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA) Papua. 
Peluncuran program tersebut dilaksanakan di 

Pa p u a  ke m b a l i  m e n jad i  s o ro t a n 
nasional. Sayangnya, sorotan ini masih 
dalam nada yang kurang mengenakkan. 

Hingga 18 Januari 2018, 67 anak meninggal dunia 
karena gizi buruk di Kabupaten Asmat. Jumlah ini 
sangat memprihatinkan dan dipercaya bisa saja 
terus meningkat. 
 Kasus gizi buruk memang seakan akrab 
dengan Papua. Beberapa kasus gizi buruk di 
provinsi ini mencuat dalam perbincangan skala 
nasional. Tahun 2014, 28 bayi di distrik Sentani 
ditemukan berada dalam kondisi gizi buruk. 
Setahun sebelumnya 61 orang meninggal 
beruntun di Kabupaten Yahukimo. Penyebabnya, 
kelaparan dan gizi buruk. Sungguh sebuah ironi 
untuk sebuah pulau sekaya Papua. 

P

anak usia 0-4 tahun yang diharapkan kelak akan jadi generasi 
penerus Papua. 
 “Pemerintah Papua telah merancang program ini untuk 
fokus pada generasi masa depan Papua. Diharapkan pada 
beberapa tahun yang akan datang, mereka akan menjadi 
penerus kita,” kata Lukas Enembe saat peluncuran program 
tersebut seperti yang dikutip dari laman KabarPapua.co. 
 Selain anak usia 0-4 tahun, BANGGA Papua juga akan 
menyasar penerima manfaat dari kalangan lanjut usia atau di 
atas 60 tahun. Para lansia ini dianggap sudah kesulitan 
mengakses pekerjaan dan bantuan sosial, dan karenanya butuh 
untuk diperhatikan. 
 Sebagai langkah awal, terpilih tiga kabupaten yang menjadi 
pilot project dari kegiatan BANGGA Papua yaitu Paniai, Lanny 
Jaya, dan Asmat. Setelah itu, program akan terus dilanjutkan ke 
26 kabupaten dan kota lain di Provinsi Papua. 
 Sejak awal pencanangan program, pemerintah Provinsi 
Papua sudah bergerak untuk mendukung kesuksesan program 
ini. Hal pertama yang dilakukan adalah membentuk Sekretariat 
Bersama (Sekber) baik di tingkat provinsi maupun di tingkat 
kabupaten. Sekber inilah yang nantinya memegang peranan 
penting dalam proses pelaksanaan BANGGA Papua. 

 Sebagai bagian dari pelaksanaan program BANGGA Papua 
ini, pemerintah Provinsi Papua mendapatkan bantuan teknis 

d a r i  d u a  l e m b a ga ,  ya i t u  KO M PA K  d a n 
MAHKOTA.  Kedua lembaga ini lah yang 
merancang teknis pendataan hingga pencairan 
bantuan kepada para penerima manfaat. 
 Pendataan penerima manfaat di level 
kampung dan distrik juga sudah dilakukan oleh 
tim Sekber kabupaten. Hingga awal Januari 2018 
pendataan di tiga kabupaten sudah dianggap 
selesai dan sudah masuk ke tahap verifikasi data. 
Hingga saat ini, rata-rata kabupaten sudah 
melakukan verifikasi data penerima manfaat 
dengan persentase 80%. 
 Data yang sudah divalidasi itu kemudian akan 
d i m a s u k k a n  ke  d a l a m  s i s t i m  b e r n a m a 
Management Information System (MIS). Data 
yang sudah diunggah ke MIS inilah yang akan 
menjadi acuan dalam pencairan bantuan 
nantinya. Pencairan akan dilakukan lewat Bank 

BANGGA 
Papua, 

untuk 
Kebanggaan

 Generasi 
Penerus

GOR Cenderawasih, Jayapura pada tanggal 21 
November 2017. 
 Program BANGGA Papua adalah sebuah 
program perlindungan sosial dengan sasaran 
Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki anak usia 
0-4 tahun. Setiap anak akan diberikan bantuan 
sosial sebesar 200 ribu rupiah per bulan. 
Harapannya, uang tersebut akan dipergunakan 
untuk menjaga atau meningkatkan gizi sang anak 
dan akses anak kepada layanan kesehatan. Meski 
menyasar anak usia 0-4 tahun atau yang kerap 
disebut usia emas, BANGGA Papua sebenarnya 
bertujuan secara umum untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya 
Orang Asli Papua-sekaligus mengentaskan 
kemiskinan. Namun, sasaran utamanya memang 

“Pemerintah Papua telah merancang 
program ini untuk fokus pada generasi 
masa depan Papua. Diharapkan pada 

beberapa tahun yang akan datang, 
mereka akan menjadi penerus kita,” 
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BANGGA PAPUA
BangunGenerasi dan Keluarga Papua Sejahtera

BANGGA Papua adalah program perlindungan 
sosial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi 
Papua, untuk Orang Asli Papua, melalui 
pemberian dana tunai.

Untuk mengurangi gizi buruk dan meningkatkan 
kesehatan anak, mendorong pertumbuhan 
ekonomi lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan

ANAK BERUSIA 
DIBAWAH 4 TAHUN 

(Calon generasi emas Papua)

Usia dibawah 4 tahun adalah 
masa yang penting 

bagi pertumbuhan anak
 sehingga perlu nutrisi yang 

cukup, pemeriksaan 
kesehatan yang layak

dan pencegahan stunting.

Dimulai tahun 2018 di tiga kabupaten

Setiap anak menerima dana 

0 1 2 3 4

ASMAT, PANIAI & LANNY JAYA
akan dilanjutkan secara bertahap di
26 KABUPATEN DAN KOTA lainnya 
di Provinsi Papua

200.000 RIBU RUPIAH
yang akan di transfer ke rekening penerima melalui 

Bank Papua. Pencairan dana dilakukan 4 bulan sekali.
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Papua dan rencana awal akan diserahkan di bulan 
April 2018. 
 Untuk melancarkan proses pemberian 
bantuan, Bank Papua sudah menyepakati untuk 
mendekatkan diri ke para penerima manfaat. 
Utamanya mereka yang berada di daerah yang 
susah dijangkau seperti di pegunungan atau di 
pedalaman. 
 Proses pendataan dan validasi data sendiri 
bukannya tanpa hambatan. Papua adalah sebuah 
pulau yang sangat besar dengan bentang geografis 
yang begitu sulit. Ketiga kabupaten yang menjadi 
pilot project tersebut termasuk tiga kabupaten 
dengan letak geografis yang sulit. Paniai dan 
Lanny Jaya berada di pegunungan dan Asmat 
berada di pesisir yang dipenuhi rawa. Tantangan 
berat ini diakui oleh para anggota Sekber 
kabupaten yang berkumpul di Jayapura, 17 - 19 
Januari 2018. 
 Dalam lokakarya selama tiga hari itu, anggota 
Sekber dari tiga kabupaten pilot project tersebut 
menceritakan beratnya medan yang mereka 
tempuh ketika melakukan pendataan. Masalah 
lainnya adalah tingkat pemahaman warga yang 
berbeda-beda, sebagian besar dianggap masih 
re n d a h .  T i d a k  mu d a h  m e m b u at  m e re ka 
memahami tujuan utama dari program BANGGA 
Papua. Apalagi, tujuan utama program ini adalah 
untuk meningkatkan gizi anak-anak yang berada 
dalam rentang usia 0-4 tahun. 
 Me nu r ut  b e b e ra p a  ce r i t a ,  m a s i h  ad a 
pemahaman yang salah tentang makanan bergizi 
bagi orang Papua, khususnya yang tinggal di 
pegunungan atau daerah terpencil. Mereka masih 
sering melihat makanan dengan kemasan modern 
sebagai makanan yang bergizi, termasuk mi 
instan. Anggapan salah inilah yang kadang 
menghadirkan berbagai masalah, termasuk 
kekurangan gizi di kalangan anak-anak. 
 Karenanya dianggap penting untuk membuat 
strategi komunikasi dan alat-alat komunikasi 
yang tepat sasaran. Dua sasaran utama adalah: 
memastikan bantuan yang diterima digunakan 
sesuai tujuan, serta memastikan pola pikir orang 
tua penerima manfaat perihal gizi sudah ada di 
jalur yang tepat. 
 Yayasan BaKTI dengan pengalaman panjang 
sebagai pengelola pengetahuan, khususnya di 
Indonesia bagian timur, bekerjasama dengan 
KOMPAK dan MAHKOTA dalam program 

BANGGA Papua ini. Peran Yayasan BaKTI adalah 
memastikan tersedianya strategi komunikasi dan 
alat komunikasi yang pas demi mendukung 
suksesnya program BANGGA Papua. 
 Sebagai langkah awal, BaKTI telah melakukan 
beberapa penilaian (assessment) ke berbagai 
pihak. Mulai dari Sekber tingkat provinsi dan 
kabupaten, beberapa mitra LSM yang sudah 
bekerja cukup lama di Papua, hingga praktisi yang 
dianggap punya banyak pengetahuan tentang 
Papua serta akademisi. 
 Assessment ini dianggap penting untuk bisa 
mendata sebanyak mungkin perilaku warga, 
budaya, kebiasaan, rambu-rambu atau hal-hal 
lain yang dianggap penting dalam penyusunan 
strategi dan alat komunikasi. Tentu tidak bijak 
membuat suatu strategi atau menciptakan alat 
komunikasi tanpa mengetahui dengan pasti para 
sasaran penerima manfaat. Apalagi Papua 
memang memiliki tradisi, budaya dan kebiasaan 
yang sangat beragam.  
 Diharapkan strategi dan alat komunikasi ini 
nantinya akan bisa digunakan oleh tenaga 
lapangan dari Sekber provinsi dan kabupaten 
dalam melakukan sosialisasi, baik sosialisasi 
dalam pendataan maupun edukasi tentang 
pemanfaatan bantuan. Bagaimanapun, program 
BANGGA Papua adalah salah satu langkah 
pemerintah Provinsi Papua yang patut diapresiasi. 
Sudah saatnya menjauhkan Papua dari berita-
berita miring soal gizi buruk seperti yang sering 
terlihat sekarang. Meski begitu, BANGGA Papua 
tentu tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari 
banyak pihak.  
 “Kami menyadari program ini merupakan hal 
yang baru bagi Pemerintah Provinsi Papua. 
Banyak hal-hal baru yang kami pelajari dari proses 
perancangan program ini. Saya mengharapkan 
kita semua dapat bekerja sama mendukung 
pelaksanaan program ini,” ujar Lukas Enembe, 
dikutip dari laman Papuatoday.com. 
 Membawa Papua keluar dari stigma gizi buruk 
memang tidak mudah. Tapi dengan kerjasama 
dan kesadaran banyak pihak, tentu hal tersebut 
bukan tidak mungkin. 
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ebuah studi yang dilakukan oleh sebuah 
t i m  ya n g  t e rd i r i  d a r i  p e r wa k i l a n 
Pemerintah, UNICEF, dan Oxford Policy 
Management di  Provinsi  Sulawesi 
Selatan, Kota Makassar, Kabupaten 

Pinrang, dan Kabupaten Bantaeng, pada Agustus 2017 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat 
pengeluaran perlindungan anak di Sulawesi Selatan 
b e l u m  m a k s i m a l  u n t u k  p e n c a p a i a n  h a s i l 
perlindungan anak. Pengeluaran perlindungan anak 
diidentifikasi dengan pertama-tama menanyakan 
layanan perlindungan anak apa saja yang diberikan di 
tingkat provinsi dan kabupaten di Sulawesi Selatan, 
kemudian melacak berapa banyak uang yang 
dibelanjakan untuk mereka.

 Studi ini menemukan bahwa pada 2015 
dan 2016, benchmark perlindungan anak 
u nt u k  S u l awes i  S e l at a n  d i p e r k i ra ka n 
mencapai 0,47%. Ini berarti bahwa untuk 
s e t i a p  1 . 0 0 0  r u p i a h  p e r  o ra n g  y a n g 
dibelanjakan oleh Pemerintah Provinsi dan 
semua Kabupaten dan Kota, terdapat hanya 4,7 
rupiah belanja untuk perlindungan. Sebagai 
p e r s e n t a s e  a n g g a r a n ,  p e n g e l u a r a n 
perlindungan anak sama dengan 0,17% dari 
pengeluaran primer konsolidasi di Sulawesi 
Selatan, atau 1,7 rupiah untuk setiap 1.000 
rupiah yang dibelanjakan. Dari baseline ini, 
ekspansi pendanaan perlindungan anak yang 
signifikan dapat dicapai dengan reprioritisasi 
terbatas dari sektor lain.
 Dalam menentukan apakah suatu layanan 
tertentu telah sesuai dengan tolak ukur yang 
disepakati, tim menggunakan matriks yang 
memuat informasi jenis bahaya perlindungan 
anak, dan jenis layanan pencegahan dan 
p e n a n g a n a n  u n t u k  m e m e r i k s a  d a n 
mengklasifikasi layanan tersebut. Untuk 
tujuan ini, diadopsi definisi perlindungan 
anak yang diakui secara global,  yaitu 
pencegahan dan penanganan terhadap 
kekerasan, penganiayaan, eksploitasi dan 
pengabaian anak. Ini berarti bahwa definisi 
perlindungan anak yang digunakan untuk 
perhitungan tolak ukur lebih sempit daripada 
yang umum digunakan di Indonesia, dimana 
perlindungan anak sering mengacu pada 
semua layanan yang ditujukan untuk 
mewujudkan hak-hak anak. 

 Data belanja pemerintah untuk setiap layanan 
yang memenuhi syarat dikumpulkan melalui 
gabungan wawancara dan analisis dokumen 
anggaran dan laporan pengeluaran. Satu set 
aturan tolak ukur yang konsisten diterapkan 
untuk memastikan bahwa untuk setiap layanan, 
semua pengeluaran ditangkap termasuk biaya 
overhead dan untuk memperkirakan pengeluaran 
u n t u k  l a y a n a n  d a l a m  k a s u s  d i m a n a 
pendanaannya dibagi melintasi garis anggaran, 
atau lebih dengan layanan perlindungan bukan 
anak lainnya dalam garis anggaran tunggal. 
 Data dicatat dengan mengklasifikasikan 
belanja sebagai pencegahan atau penanganan 
dukungan seperti peningkatan kapasitas, 
pengembangan kebijakan dan pemantauan dan 
evaluasi dan belanja langsung untuk pembiayaan 
layanan sendiri menurut jenis bahaya serta 
menurut tingkat pemerintah dan pemegang 
anggaran. 
 Secara keseluruhan tingkat pengeluaran 
perlindungan anak di Sulawesi Selatan belum 
m a k s i m a l  u n t u k  p e n c a p a i a n  h a s i l 
perlindungan anak. Untuk memasukkan skor 
hasil penghitungan ini kedalam konteks, 
peringkat Sulawesi Selatan berada diantara 
Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam hal prioritas 
yang diberikan untuk perlindungan anak di 
dalam anggaran. 
 Di Jawa Tengah, benchmark diperkirakan 
0,31% (berarti Rp 3,13 dibelanjakan per anak 
untuk perlindungan anak untuk setiap 1.000 
rupiah per orang yang dibelanjakan oleh provinsi 
Jawa Tengah dan seluruh kabupatennya. Namun, 
fakta bahwa benchmark Jawa Tengah untuk 2013 
dan 2014 adalah berlawanan dengan 2015 dan 
2016. Ini berarti perbandingan semacam itu harus 
ditangani dengan hati-hati. Di Jawa Timur yang 
mencakup tahun-tahun analisis yang sama, 
benchmark diperkirakan 0,6% yang berarti 6 
r u p i a h  d i b e l a n j a k a n  p e r  a n a k  u n t u k 
perlindungan anak untuk setiap 1000 rupiah per 
orang yang dibelanjakan oleh provinsi Jawa Timur 
dan seluruh kabupatennya.

Dana Perlindungan Anak Terfokus 
Empat Sektor
 Dana perlindungan anak dibelanjakan untuk 
berbagai layanan, namun hanya terfokus pada 
empat sektor. Sebagian besar pengeluaran 
ditemukan di sektor perlindungan sosial, melalui 

S

Badan Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan 
Perempuan di dua tingkat tersebut. Pembagian 
tanggung jawab Perlindungan Anak antar 
instansi dan antar tingkat Pemerintah di sektor 
ini tidak selalu jelas, menunjukkan beberapa 
potensi tumpang tindih dan fragmentasi. 
Sejumlah kecil pengeluaran perlindungan anak 
diidentifikasi di bidang ekonomi dan sektor 
umum, khususnya dalam anggaran kantor 
Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan. Kurangnya 
pengeluaran perlindungan anak di sektor 
k e s e h a t a n  d a n  s e k t o r  p e n d i d i k a n 
memprihatinkan, namun sebagian menjadi 
cerminan tidak adanya data untuk sekolah dan 
rumah sakit
 Kurang dari sepertiga pengeluaran ditujukan 
untuk mencegah pelanggaran perlindungan 
anak, dengan sebagian besar pengeluaran untuk 
layanan penanganan. Temuan ini menegaskan 
kembali apa yang diidentifikasi oleh sistem 
pemetaan anak-anak UNICEF 2013 di seluruh 
Indonesia, dimana "fokus dipusatkan pada 
mendukung korban, daripada menangani akar 
p e r m a s a l a h a n  p e l a n g g a r a n  a n a k ,  d a n 
menerapkan intervensi pencegahan berbasis 
keluarga." Pada saat yang sama, layanan 
penanganan biasanya lebih mahal daripada 
layanan pencegahan, yang mungkin  dapat 
menjelaskan sebagian ketidakseimbangan 
pengeluaran. 
 Pengeluaran keseluruhan di tingkat kota dan 
kabupaten merupakan sumber pembiayaan yang 
penting bagi Perlindungan Anak. Di kabupaten 
rata-rata di Sulawesi Selatan, 95% belanja 
perlindungan anak berasal dari pemerintah 
kabupaten, dan 5% dari pemerintah provinsi. Ini 
terlepas dari kenyataan bahwa secara absolut, 
tingkat pengeluaran dari pemerintah provinsi 
jauh melebihi setiap kabupaten atau kota. 

Perlu Investasi Lebih untuk Peningkatan 
Kapasitas
 Secara keseluruhan terdapat pemisahan 
merata antara pengeluaran untuk layanan 
pendukung seperti koordinasi, peningkatan 
kapasitas dan pemantauan dan evaluasi serta 
pemberian layanan langsung.  Ini bervariasi 
menurut tingkat pemerintah, dengan porsi 
pemberian layanan langsung lebih tinggi di 
tingkat provinsi yang mencakup 70% dari 
pengeluaran perlindungan anak provinsi. 

Oleh ARAFAH

Belanja
 Perlindungan 

Anak 
di Sulawesi Selatan  
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Badan Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan 
Perempuan di dua tingkat tersebut. Pembagian 
tanggung jawab Perlindungan Anak antar 
instansi dan antar tingkat Pemerintah di sektor 
ini tidak selalu jelas, menunjukkan beberapa 
potensi tumpang tindih dan fragmentasi. 
Sejumlah kecil pengeluaran perlindungan anak 
diidentifikasi di bidang ekonomi dan sektor 
umum, khususnya dalam anggaran kantor 
Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan. Kurangnya 
pengeluaran perlindungan anak di sektor 
k e s e h a t a n  d a n  s e k t o r  p e n d i d i k a n 
memprihatinkan, namun sebagian menjadi 
cerminan tidak adanya data untuk sekolah dan 
rumah sakit
 Kurang dari sepertiga pengeluaran ditujukan 
untuk mencegah pelanggaran perlindungan 
anak, dengan sebagian besar pengeluaran untuk 
layanan penanganan. Temuan ini menegaskan 
kembali apa yang diidentifikasi oleh sistem 
pemetaan anak-anak UNICEF 2013 di seluruh 
Indonesia, dimana "fokus dipusatkan pada 
mendukung korban, daripada menangani akar 
p e r m a s a l a h a n  p e l a n g g a r a n  a n a k ,  d a n 
menerapkan intervensi pencegahan berbasis 
keluarga." Pada saat yang sama, layanan 
penanganan biasanya lebih mahal daripada 
layanan pencegahan, yang mungkin  dapat 
menjelaskan sebagian ketidakseimbangan 
pengeluaran. 
 Pengeluaran keseluruhan di tingkat kota dan 
kabupaten merupakan sumber pembiayaan yang 
penting bagi Perlindungan Anak. Di kabupaten 
rata-rata di Sulawesi Selatan, 95% belanja 
perlindungan anak berasal dari pemerintah 
kabupaten, dan 5% dari pemerintah provinsi. Ini 
terlepas dari kenyataan bahwa secara absolut, 
tingkat pengeluaran dari pemerintah provinsi 
jauh melebihi setiap kabupaten atau kota. 

Perlu Investasi Lebih untuk Peningkatan 
Kapasitas
 Secara keseluruhan terdapat pemisahan 
merata antara pengeluaran untuk layanan 
pendukung seperti koordinasi, peningkatan 
kapasitas dan pemantauan dan evaluasi serta 
pemberian layanan langsung.  Ini bervariasi 
menurut tingkat pemerintah, dengan porsi 
pemberian layanan langsung lebih tinggi di 
tingkat provinsi yang mencakup 70% dari 
pengeluaran perlindungan anak provinsi. 

Oleh ARAFAH

Belanja
 Perlindungan 

Anak 
di Sulawesi Selatan  
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Pada 10 Desember 2017 Yayasan 
B a K T I  b e k e r j a s a m a  d e n g a n 
Pemerintah Kota Makassar, KPI 
(Koalisi  Perempuan Indonesia) 
Sulawesi Selatan, Yayasan Lemina, 

Dewi Keadilan,  dan Program SPAK (Saya 
Perempuan Anti  Korupsi)  melaksanakan 
Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan (HAKtP) 2017. 
 Peringatan atau Kampanye 16 Hari HAKtP 
merupakan sebuah kampanye internasional 
untuk mendorong upaya-upaya penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. 

Kegiatan ini pertama kali dipelopori oleh 
Women's Global Leadership Institute tahun 1991 
yang disponsori oleh Center for Women's Global 
Leadership. Setiap tahunnya kegiatan Kampanye 
16 Hari HAKtP berlangsung dari tanggal 25 
November yang merupakan Hari Internasional 
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 
hingga tanggal 10 Desember yang merupakan 
Hari Hak Asasi Manusia Internasional.
 Dipilihnya rentang waktu 16 hari tersebut 
adalah untuk menghubungkan secara simbolik 
antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, 
serta menekankan bahwa kekerasan terhadap 
perempuan merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran HAM. Di Indonesia, kampanye 
HAKtP dimulai sejak tahun 2003 oleh Komnas  
Perempuan.
 Sepanjang 25 November sampai 10 Desember 
terdapat beberapa peristiwa penting dan 
bersejarah. Sedangkan penetapan 25 November 
sebagai  Hari  Internasional Penghapusan 
Kekerasan terhadap Perempuan,  sebagai 
penghormatan atas meninggalnya Mirabel 
bersaudara-Patria, Minerva, & Maria Teresa-pada 
tanggal yang sama di tahun 1960, akibat 
pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki 

S

CATATAN MENGENAI PERINGATAN HAKtP 2017

Bergerak 
Bersama 

untuk 
Perempuan 

 Sementara itu di tingkat kabupaten, layanan 
pendukung mendominasi hingga mencakup 54% 
dari pengeluaran perlindungan anak kabupaten. 
Ini mungkin merupakan cerminan dari sifat baru 
lahirnya sistem perlindungan anak di Sulawesi 
Selatan di tingkat kabupaten, dimana struktur 
pemberian layanan penanganan dan tenaga kerja 
kesejahteraan sosial sedang dibentuk dan 
d i p e r k u a t .  I n i  m e n u n j u k k a n  p e r l u n y a 
berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya dan 
meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten 
untuk memberikan lebih banyak layanan 
perlindungan anak kepada penduduk setempat 
secara langsung.
 Penelitian ini dipengaruhi oleh sejumlah 
keterbatasan data, dimana paling menonjol adalah 
kecilnya ukuran sampel  kabupaten.  Tim 
mengumpulkan data dari Pinrang, Bantaeng, dan 
Kota Makassar, dan dari sini diperoleh perkiraan 
pengeluaran di semua kabupaten. Dari sampel 
kecil seperti itu, tidak mungkin untuk sampai pada 
perkiraan yang dapat diandalkan secara statistik. 
 Juga ada beberapa kesenjangan data yang 
tidak dapat diisi oleh tim. Secara khusus, 
beberapa layanan perlindungan anak yang 
dikelola pemerintah mendapatkan manfaat dari 
kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan 
(Corporate Social Responsibility/CSR), serta 
dukungan dari mitra pembangunan. Layanan 
perlindungan anak yang diberikan di sekolah dan 
rumah sakit juga tidak dihitung, karena sifat 
laporan pengeluaran mereka yang sangat agregat. 
Selain itu tolak ukur tidak dirancang untuk 
menilai kualitas dari pengeluaran, oleh karena itu 
sebuah penelitian terpisah mengenai topik ini 
akan melengkapi temuan latihan ini.  
 Hasil benchmark memberikan indikasi yang 
j e l a s  t e n t a n g  ke k u ra n ga n  p e n g e l u a ra n 
perlindungan anak saat ini di Sulawesi Selatan, 

dan memberikan dasar bagi kasus 
y a n g  m e n a r i k  u n t u k  a l o k a s i 
anggaran yang lebih tinggi terhadap 
perlindungan anak, dengan tujuan 
akhir untuk memperbaiki hasil 
p e r l i n d u n g a n  a n a k .  I n i  j u g a 
m e n a w a r k a n  i n d i k a s i  a w a l 
m e n g e n a i  d i m a n a  b e l a n j a 
p e r l i n d u n g a n  a n a k  d a p a t 
d i p r i o r i t a s k a n  u l a n g  u n t u k 

meningkatkan hasil perlindungan anak, namun 
bukti yang lebih kuat mengenai kebutuhan 
perlindungan anak yang spesifik di Sulawesi 
Selatan akan memperkuat penilaian ini. 

Acuan Keuangan Publik 
Perlindungan Anak
 Melanjutkan studi pengumpulan data Acuan 
Keuangan Publik untuk Perlindungan Anak, 
Yayasan BaKTI dengan dukungan UNICEF  
melaksanakan sebuah pertemuan yang dihadiri 
para  steering committee  yang bertujuan 
mendapatkan masukan dan perbaikan terhadap 
hasil study pengumpulan data yang telah 
dilakukan Oxford Policy Management. 
 Pertemuan diikuti oleh 27 orang peserta (laki-
laki 12 orang, perempuan 14 orang) yang berasal 
dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan 
Keuangan Daerah, dan dinas terkait lainnya, serta 
dari LSM Pemerhati anak. Dari Provinsi Sulsel, 
Kota Makassar,  Kabupaten Bantaeng dan 
Kabupaten Pinrang.  
 Secara khusus, pertemuan ini bertujuan 
memperkuat pemahaman tentang Prioritas 
Pembangunan, Strategi dan Penganggaran untuk 
Anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 
Selain itu pertemuan ini juga memberikan 
masukan dan klarifikasi terhadap  hasil studi 
pengumpulan data tentang tolok ukur keuangan 
pemerintah untuk anak yang membutuhkan 
p e r l i n d u n g a n  k h u s u s .  P e r t e m u a n  i n i 
menghasilkan rencana kerja tindak lanjut terkait 
penganggaran untuk anak yang mebutuhkan 
perlindungan khusus. 

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program ini, silakan menghubungi 
email: info@bakti.or.id

  No.   Januari - Februari 2018144   No.   Januari - Februari 2018 144
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Pada 10 Desember 2017 Yayasan 
B a K T I  b e k e r j a s a m a  d e n g a n 
Pemerintah Kota Makassar, KPI 
(Koalisi  Perempuan Indonesia) 
Sulawesi Selatan, Yayasan Lemina, 

Dewi Keadilan,  dan Program SPAK (Saya 
Perempuan Anti  Korupsi)  melaksanakan 
Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan (HAKtP) 2017. 
 Peringatan atau Kampanye 16 Hari HAKtP 
merupakan sebuah kampanye internasional 
untuk mendorong upaya-upaya penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. 

Kegiatan ini pertama kali dipelopori oleh 
Women's Global Leadership Institute tahun 1991 
yang disponsori oleh Center for Women's Global 
Leadership. Setiap tahunnya kegiatan Kampanye 
16 Hari HAKtP berlangsung dari tanggal 25 
November yang merupakan Hari Internasional 
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 
hingga tanggal 10 Desember yang merupakan 
Hari Hak Asasi Manusia Internasional.
 Dipilihnya rentang waktu 16 hari tersebut 
adalah untuk menghubungkan secara simbolik 
antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, 
serta menekankan bahwa kekerasan terhadap 
perempuan merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran HAM. Di Indonesia, kampanye 
HAKtP dimulai sejak tahun 2003 oleh Komnas  
Perempuan.
 Sepanjang 25 November sampai 10 Desember 
terdapat beberapa peristiwa penting dan 
bersejarah. Sedangkan penetapan 25 November 
sebagai  Hari  Internasional Penghapusan 
Kekerasan terhadap Perempuan,  sebagai 
penghormatan atas meninggalnya Mirabel 
bersaudara-Patria, Minerva, & Maria Teresa-pada 
tanggal yang sama di tahun 1960, akibat 
pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki 
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untuk 
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 Sementara itu di tingkat kabupaten, layanan 
pendukung mendominasi hingga mencakup 54% 
dari pengeluaran perlindungan anak kabupaten. 
Ini mungkin merupakan cerminan dari sifat baru 
lahirnya sistem perlindungan anak di Sulawesi 
Selatan di tingkat kabupaten, dimana struktur 
pemberian layanan penanganan dan tenaga kerja 
kesejahteraan sosial sedang dibentuk dan 
d i p e r k u a t .  I n i  m e n u n j u k k a n  p e r l u n y a 
berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya dan 
meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten 
untuk memberikan lebih banyak layanan 
perlindungan anak kepada penduduk setempat 
secara langsung.
 Penelitian ini dipengaruhi oleh sejumlah 
keterbatasan data, dimana paling menonjol adalah 
kecilnya ukuran sampel  kabupaten.  Tim 
mengumpulkan data dari Pinrang, Bantaeng, dan 
Kota Makassar, dan dari sini diperoleh perkiraan 
pengeluaran di semua kabupaten. Dari sampel 
kecil seperti itu, tidak mungkin untuk sampai pada 
perkiraan yang dapat diandalkan secara statistik. 
 Juga ada beberapa kesenjangan data yang 
tidak dapat diisi oleh tim. Secara khusus, 
beberapa layanan perlindungan anak yang 
dikelola pemerintah mendapatkan manfaat dari 
kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan 
(Corporate Social Responsibility/CSR), serta 
dukungan dari mitra pembangunan. Layanan 
perlindungan anak yang diberikan di sekolah dan 
rumah sakit juga tidak dihitung, karena sifat 
laporan pengeluaran mereka yang sangat agregat. 
Selain itu tolak ukur tidak dirancang untuk 
menilai kualitas dari pengeluaran, oleh karena itu 
sebuah penelitian terpisah mengenai topik ini 
akan melengkapi temuan latihan ini.  
 Hasil benchmark memberikan indikasi yang 
j e l a s  t e n t a n g  ke k u ra n ga n  p e n g e l u a ra n 
perlindungan anak saat ini di Sulawesi Selatan, 

dan memberikan dasar bagi kasus 
y a n g  m e n a r i k  u n t u k  a l o k a s i 
anggaran yang lebih tinggi terhadap 
perlindungan anak, dengan tujuan 
akhir untuk memperbaiki hasil 
p e r l i n d u n g a n  a n a k .  I n i  j u g a 
m e n a w a r k a n  i n d i k a s i  a w a l 
m e n g e n a i  d i m a n a  b e l a n j a 
p e r l i n d u n g a n  a n a k  d a p a t 
d i p r i o r i t a s k a n  u l a n g  u n t u k 

meningkatkan hasil perlindungan anak, namun 
bukti yang lebih kuat mengenai kebutuhan 
perlindungan anak yang spesifik di Sulawesi 
Selatan akan memperkuat penilaian ini. 

Acuan Keuangan Publik 
Perlindungan Anak
 Melanjutkan studi pengumpulan data Acuan 
Keuangan Publik untuk Perlindungan Anak, 
Yayasan BaKTI dengan dukungan UNICEF  
melaksanakan sebuah pertemuan yang dihadiri 
para  steering committee  yang bertujuan 
mendapatkan masukan dan perbaikan terhadap 
hasil study pengumpulan data yang telah 
dilakukan Oxford Policy Management. 
 Pertemuan diikuti oleh 27 orang peserta (laki-
laki 12 orang, perempuan 14 orang) yang berasal 
dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan 
Keuangan Daerah, dan dinas terkait lainnya, serta 
dari LSM Pemerhati anak. Dari Provinsi Sulsel, 
Kota Makassar,  Kabupaten Bantaeng dan 
Kabupaten Pinrang.  
 Secara khusus, pertemuan ini bertujuan 
memperkuat pemahaman tentang Prioritas 
Pembangunan, Strategi dan Penganggaran untuk 
Anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 
Selain itu pertemuan ini juga memberikan 
masukan dan klarifikasi terhadap  hasil studi 
pengumpulan data tentang tolok ukur keuangan 
pemerintah untuk anak yang membutuhkan 
p e r l i n d u n g a n  k h u s u s .  P e r t e m u a n  i n i 
menghasilkan rencana kerja tindak lanjut terkait 
penganggaran untuk anak yang mebutuhkan 
perlindungan khusus. 
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tangan penguasa diktator Republik Dominika 
waktu itu, Rafael Trujillo. 
 Mirabel bersaudara merupakan aktivis politik 
yang tidak hentinya memperjuangkan demokrasi 
dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan 
terhadap kediktatoran penguasa Republik 
Dominika saat itu. Tanggal 25 November juga 
sekaligus diakuinya kekerasan berbasis gender. 
Tanggal ini dideklarasikan pertama kalinya sebagai 
Hari Internasional Penghapusan Kekerasan 
terhadap Perempuan pada tahun 1981 pada 
Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama.
 Yayasan BaKTI sebagai bagian dari masyarakat 
sipil dan salah satu mitra Program MAMPU 
(Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan 
G e n d e r  d a n  Pe m b e rd aya a n  Pe re m p u a n ) 
menggandeng Pemerintah Kota Makassar dan 
beberapa mitra untuk melaksanakan Peringatan 
HAKtP 2017 di Rusunawa Kelurahan Lette, 
Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan. 
 Dipi l ihnya Rusunawa sebagai  tempat 
pelaksanaan Peringatan HAKtP 2017, menurut M. 
Taufan Ramli, Ketua Panitia Pelaksana HAKtP 
2 0 1 7  Yay a s a n  B a K T I ,  k a r e n a  b e b e r a p a 
pertimbangan, di antaranya: (1) jumlah warga 
perempuan dan anak di Rusunawa cukup besar; 
(2) dari sisi ekonomi, penghuni Rusunawa berada 
di level menengah ke bawah, di mana kekerasan 
terhadap perempuan dan anak relatif tinggi; dan 
(3) walaupun berada di tengah kota, Rusunawa 
dianggap sebagai daerah pinggiran sehingga 
sangat jarang mendapat jangkauan dalam hal 
s o s i a l i s a s i  a t a u  k a m p a n y e  m e n g e n a i 
perlindungan perempuan dan anak.
 Sementara Direktur Yayasan BaKTI, M. Yusran 
Laitupa, dalam sambutannya mengatakan bahwa, 
BaKTI memilih Rusunawa sebagai tempat 

pelaksanaan Kampanye HAKtP 2017, agar 
kampanye dan upaya-upaya penghapusan 
kekerasan perempuan dan anak tidak hanya 
bergaung di tingkat elit. Upaya penghapusan 
kekerasan perempuan dan anak harus menjadi 
sesuatu yang massif dan itu harus dilaksanakan di 
seluruh level masyarakat. 

Aku Sayang Badanku
 Kampanye HAKtP 2017 yang dilaksanakan di 
Rusunawa dilaksanakan dalam beberapa bentuk 
kegiatan, yang ditujukan untuk anak-anak dan 
orang dewasa. Untuk anak-anak berumur 5-11 
tahun diperkenalkan bagaimana mengenal dan 
melindungi dirinya dari kekerasan, terutama 
kekerasan seksual.
 Kegiatan untuk anak-anak yang bertema “Aku 
Sayang Badanku” dilakukan oleh fasilitator dari 
Yayasan Lemina. Dengan metode pemutaran 
video dan bermain, anak-anak diperkenalkan 
bagian-bagian tubuh yang perlu dilidungi dari 
kekerasan seksual. Peserta dibagi ke dalam dua 
kelas, yaitu kelas perempuan dan kelas laki-laki.
 Pengenalan terhadap tubuh bagi anak sangat 
penting untuk pencegahan kekerasan seksual. 
Pasalnya, selama ini pendidikan di masyarakat 
t i d a k  s e l a l u  m e n g u nt u n g ka n  at au  t i d a k 
membantu anak-anak dalam melindungi dirinya. 
Misalnya, di masyarakat terdapat istilah “burung” 
ditujukan untuk menyebut “penis”. Istilah seperti 
itu tidak jelas dan membingungkan anak-anak 
dalam mengenal dan melindungi alat vitalnya.

Stop Perkawinan Anak
 Sedangkan anak-anak yang berumur 12-18 
tahun bergabung untuk pengenalan Pencegahan 
Perkawinan Anak yang difasilitasi oleh Koalisi 
Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan. Tagline 

'Stop Perkawinan Anak'  tidak hanya diketahui 
dan dikampanyekan oleh orang dewasa, tetapi 
harus diketahui dan dikampanye-kan oleh anak-
anak sendiri, yang merupakan calon korban 
Perkawinan Anak.
 Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
provinsi dengan tingkat perkawinan anak yang 
tinggi. Karena itu, upaya pencegahan perkawinan 
anak di daerah ini mesti dilakukan secara masif 
dan berkelanjutan. Pada 2 Desember 2017 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui 
D i n a s  P e m b e r d a y a a n  P e r e m p u a n  d a n 
Perlindungan Anak mendeklarasikan 'Stop 
Perkawinan Anak' dengan tema 'Berikan kami 
ijazah, bukan buku nikah'. 
 Pada banyak kasus,  perkawinan anak 
merupakan upaya orangtua atau keluarga untuk 
m e n g u r a n g i  b e b a n  e k o n o m i  d e n g a n 
memindahkan beban kepada suami atau keluarga 
suami. Namun, jalan keluar seperti ini ternyata 
memunculkan masalah baru, seperti keluarga 
miskin baru, anak kurang gizi, anak putus 
sekolah, dan kekerasan terhadap perempuan dan 
anak.

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan 
 Peringatan HAKtP 2017 di Rusunawa ditutup 
dengan Talkshow mengenai Kekerasan terhadap 
Perempuan dan Anak dengan narasumber Tenri 
A .  Pa l a l l o  ( Ke pa l a  D i n a s  Pe m b e rd aya a n 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 
Makassar), Ahmad Yulius (Kapolsek Mariso), 
Zulkifli Hasanuddin (Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak-P2TP2A) 
dan Nurhawang (paralegal). Talkshow dipandu 
oleh Luna Vidya.
 Tenri A. Palallo menyampaikan bahwa, 
kadang perempuan atau istri tidak menyadari 

terjadinya kekerasan di dalam rumah. 
Misalnya, laki-laki atau suami tidak pernah 
membantu pekerjaan istri di dalam rumah, 
itu juga kekerasan terhadap perempuan. 
Sementara Ahmad Yulius menyampaikan 
bahwa, di Polsek Mariso telah ada unit PPA 
(Pelayanan Perempuan dan Anak) yang 
personilnya adalah polwan, sehingga 
masyarakat tidak perlu takut dan ragu 
untuk melaporkan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak.

    Penanganan korban kekerasan perempuan dan 
anak juga ditangani di P2TP2A Kota Makassar 
yang merupakan sebuah lembaga pemerintah. Di 
P2TP2A terdapat staf dengan berbagai latar 
belakang di antaranya pendamping, pekerja 
sosial, pengacara, polisi, tenaga kesehatan, 
psikolog, hakim, dan jaksa, sehingga penanganan 
kasus dilakukan secara terpadu, demikian 
penyampaian Zulkifli Hasanuddin. 
 Sementara sebagai  seorang paralegal, 
Nurhawang yang akrab disapa Tante No 
menceritakan suka dukanya membantu korban 
kekerasan perempuan dan anak. Menurut Tante 
No, ada kasus yang difasilitasi untuk diselesaikan 
di tingkat Ketua RT atau RW, namun ada yang 
harus diselesaikan di kantor polisi. Bagi Tante No 
menjadi paralegal adalah panggilan karena tidak 
ada yang didapatkan dari profesi tersebut. Namun 
dengan membantu orang lain,  terutama 
perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, 
maka kita telah melakukan sesuatu untuk 
kemanusiaan.
 Peringatan HAKtP berulang setiap tahun, 
artinya semua orang selalu diingatkan bahwa, 
masih ada kondisi yang merugikan perempuan: 
kekerasan terhadap perempuan, kekerasan 
seksual terhadap perempuan, perkawinan anak, 
dan berbagai praktek yang tidak manusiawi yang 
harus dihapuskan. Karena itu Bergerak Bersama 
untuk Perempuan diperlukan untuk menciptakan 
kondisi yang adil bagi perempuan, termasuk 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus 
secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program ini, silakan menghubungi 
email: info@bakti.or.id
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tangan penguasa diktator Republik Dominika 
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dan keadilan, serta menjadi simbol perlawanan 
terhadap kediktatoran penguasa Republik 
Dominika saat itu. Tanggal 25 November juga 
sekaligus diakuinya kekerasan berbasis gender. 
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pelaksanaan Kampanye HAKtP 2017, agar 
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harus diketahui dan dikampanye-kan oleh anak-
anak sendiri, yang merupakan calon korban 
Perkawinan Anak.
 Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
provinsi dengan tingkat perkawinan anak yang 
tinggi. Karena itu, upaya pencegahan perkawinan 
anak di daerah ini mesti dilakukan secara masif 
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kesehatan,  misalnya di  rumah sakit  dan 
puskesmas, sangat mudah kita temukan berbagai 
mikroskop yang rusak dan tidak ada yang bisa 
memperbaikinya.
 Kondisi inilah yang mendorong Imanuel 
Takene untuk belajar menggunakan dan 
melakukan perawatan serta perbaikan berbagai 
mikroskop di tempat kerjanya. Imanuel Takene 
atau yang senang dipanggil Nuel adalah staff pada 
Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Posisi saya 
sebenarnya adalah Staff Administrasi 
Pengurus Barang di UPT Labkes Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, namun karena tidak 
adanya tenaga teknis khusus yang dapat 
melakukan perawatan maupun perbaikan 
alat-alat laboratorium, saya mulai tertarik 
dan belajar memelihara serta melakukan 
p e r b a i k a n  m i k ro s ko p  ya n g  a d a  d i 
Laboratorium kami”.
 I m a n u e l  t i d a k  m e m i l i k i  l at a r 
belakang elektromedik atau teknisi 
laboratorium. “Saya tamatan Diploma III 
jurusan Teknik Elektro Arus Kuat dari 

Politeknik Universitas Nusa Cendana atau sekarang bernama Politeknik 
Negeri Kupang. Saya mulai melakukan perbaikan mikroskop dan alat 
Laboratorium lain sekitar tahun 2010 di UPT Laboratorium Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, jelasnya.
 Semua ini berawal dari keprihatinnya melihat banyak alat-alat 
laboratorium, termasuk mikroskop yang rusak tiba-tiba dan tidak ada yang 
bisa memperbaiki. Di lain pihak, banyak pasien yang menanti dengan 
harap-harap cemas, hasil pemeriksaan kesehatan mereka, baik atas 
permintaan dokter maupun karena alasan lain. 
 “Pada saat mikroskop rusak tiba-tiba, karena tidak ada teknisi, saya  
diminta pimpinan atau teman-teman untuk mencari tahu kerusakan dan 
sedapat mungkin memperbaikinya. Dengan latar belakang pendidikan 
teknis, saya memberanikan diri dan spontan membantu teman-teman 
untuk memulai belajar dan akhirnya bisa memperbaiki berbagai 
mikroskop”.
 Menurut Imanuel, semua ini dilakukan agar pelayanan Laborarium 
terhadap Masyarakat tidak mengalami keterlambatan. “Ini menyangkut 
kecepatan dan ketepatan pemeriksaan. Juga menyangkut jiwa orang yang 
mungkin sangat tergantung pada hasil laboratorium ini. Bayangkan jika ada 
pasien yang sangat membutuhkan hasil laboratorium dengan segera”.
 Imanuel belajar melakukan perawatan dan perbaikan mikroskop 

p e r t a m a  ka l i  s e ca ra  o to d i d a k .  “ D e n ga n  
bermodalkan ilmu kelistrikan arus kuat dan 
instalasi listrik  yang saya miliki sejak bersekolah 
di STM Kristen Kupang dan Politeknik Undana 
Kupang, saya mulai mencoba memperbaiki alat-
alat ini. Semua ini saya lakukan dengan iklas demi 
membantu teman-teman di Laboratorium. Kalau 
alat ini berfungsi dengan baik, pastinya kita dapat 
lebih banyak menolong masyarakat yang 
membutuhkan.”
 Kemampuan Imanuel makin terasah ketika 
mengikuti pelatihan mikroskopist tingkat 
lanjutan yang diadakan UNICEF NTT pada 
Oktober silam di Kota Kupang. Sebanyak 25 orang 
t e n a ga  l a b o rat o r i u m  Ru m a h  S a k i t  d a n 
Puskesmas dari kabupaten mendapat pelatihan 

ikroskop adalah buah benda 
ajaib yang bagi beberapa orang 
mungkin sudah tidak asing. 
Berfungsi sebagai alat yang 
dipakai untuk dapat melihat 

atau mengenali benda-benda yang berukuran 
sangat kecil, mikroskop banyak ditemukan di 
berbagai laboratorium dan sarana pelayanan 
kesehatan.
 Walaupun memiliki fungsi yang sangat 
penting, tidak jarang alat ini banyak yang 
diterlantarkan ataupun dipakai tanpa 
perawatan yang benar. Di berbagai fasilitas 
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laboratorium ini. Bayangkan 
jika ada pasien yang sangat 

membutuhkan hasil 
laboratorium dengan segera”.

Imanuel Takene (depan) dan Herlina Dangga Dewa pada 
saat mengikuti pelatihan perawatan dan perbaikan 
mikroskop di Aula Poltekkes Analis Kupang
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Kegiatan di BaKTI

 Memasuki Piloting ke 1.5 PASIKOLA yang 
dimulai bulan Januari sampai dengan Maret 2018, 
PASIKOLA menambahkan 4 armada baru beserta 
pengemudinya. Sebelum bertugas melakukan 
pengantaran dan penjemputan, pengemudi akan 
melalui tahapan in house training. Pelatihan ini 
berupa pelatihan mengenai tata tertib berlalu lintas 
di jalan raya, pengenalan SOP antar jemput dan 
aplikasi e-PASIKOLA serta pelatihan perilaku 
pengemudi.
 Hadir sebagai narasumber adalah Kepala Bidang 
Moda Transportasi Dinas Perhubungan Kota 
Makassar, Ketua Organda Kota Makassar dan 
Pengemudi Sekolah Islam Athirah Makassar. 
Rangkaian selanjutnya dari Pelatihan Pengemudi 

Pelatihan Pengemudi 
PASIKOLA

12 Januari 2018

e n g aw a l i  t a h u n  2 0 1 8 ,  K e l u r a h a n MKunjungmae Kecamatan Mariso Kota 
Makassar melaksanakan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat 
kelurahan, bertempat di Gedung BaKTI Makassar. 
Tujuan musyawarah ini untuk mendengarkan usulan 

Musrenbang Kelurahan
 Kunjungmae

13 Januari 2018 warga dari tingkat RT/RW untuk dirangkum menjadi 
usulan pembangunan di tingkat kelurahan yang 
mencakup kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi 
yang diharapkan menjadi prioritas pembangunan di 
kelurahan pada tahun 2019.  Hadir  sebagai 
narasumber yakni Bappeda Kota Makassar, Camat 
Mariso dan Lurah Kunjungmae. Kegiatan ini dihadiri 
oleh 45 orang berasal dari RT/RT se kelurahan 
Kunjungmae, Puskesmas dan Babinkamtibmas di 
wilayah ini.

Piloting 1.5, adalah pengemudi akan melakukan 
simulasi dan pengenalan rute antar jemput. Kegiatan 
ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
pengemudi PASIKOLA dalam hal berlalu lintas, 
pemahaman prosedur kerja antar jemput PASIKOLA 
serta bagaimana berinteraksi dengan anak dan 
orangtua siswa pengguna layanan PASIKOLA.

intensif selama 5 hari untuk meningkatkan mutu 
hasil pemeriksaan malaria, termasuk dalam hal 
perawatan dan perbaikan mikroskop tingkat 
lanjutan.
 Menurut Imanuel, pelatihan ini sangat 
bermanfaat bukan hanya untuk program malaria 
tapi juga untuk program lain yang membutuhkan 
pemeriksaan mikroskop seperti  TBC dan 
pelayanan laboratorium lainnya. “Selama ini, 
setiap perjalanan ke kabupaten, saya temukan 
banyak mikroskop yang rusak. Dengan adanya 
pelatihan ini kami mampu melakukan perbaikan 
mikroskop dengan lebih baik. Keuntungan 
lainnya, kami mulai berjejaring dengan sesama 
petugas laboratorium di berbagai kabupaten, baik 
dari rumah sakit maupun puskesmas untuk 
berbagi masalah dan mencari solusi bersama. 
Pelatih kami dari Jakarta pun tetap membimbing 
kami melalui Facebook Group dan Whatsapp 
grup”.
 Dalam satu tahun terakhir Imanuel sudah 
berhasil memperbaiki puluhan mikroskop 
berbagai merk yang berasal dari kabupaten, 
rumah sakit dan puskesmas di seluruh NTT. 
“Tahun lalu saya berkeliling ke seluruh Sumba 
dan Flores Timur untuk memperbaiki mikroskop 
mereka. Bulan Oktober 2017 lalu saya dan tim 
baru selesai berkeliling memperbaikai puluhan 
mikroskop di Kabupaten Lembata, Alor dan Belu. 
Semua ini  didukung UNICEF dan Dinas 
Kesehatan Provinsi NTT”. 
    Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi 
NTT, Drs. Agustinus Sally, Apt, MM, sangat 
terbantu dan bangga dengan apa yang sudah 
dilakukan oleh Imanuel. “Imanuel yang telah 
bekerja keras hingga ke kabupaten-kabupaten 
dengan capaian yang luar biasa. Dalam waktu 

tugas yang singkat,  dia mampu 
melakukan perawatan dan perbaikan 
mikroskop sekaligus mempromosikan 
ke m a m p u a n  d a n  k u a l i t a s  U P T 
Laboratorium Kesehatan pada Dinas 
Kesehatan Provinsi NTT”, ujar Agus 
mempromosikan hasil capaian anak 
buahnya.
 “Pak Imanuel menunjukan 
prestasi yang luar biasa dalam hal 
perawatan dan perbaikan mikroskop. 

Walaupun baru satu kali mengikuti pelatihan 
namun hasil kerjanya sangat membantu teman-
teman pengguna mikroskop” juara Herlina 
Dangga Dewa, staf senior di UPT Labkes NTT yang 
juga satu-satunya Microscopist Tingkat Ahli 
menurut strandard WHO yang dimiliki NTT.
 Agus menjelaskan lebih lanjut bahwa Kepala 
Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr Kornelis Kodi 
Mete sangat mengapresiasi hasil yang ditunjukan 
Imanuel dan terobosan UPT Labkes NTT yang 
dilakukan berdampak besar pada pelayanan 
kesehatan bagi Masyarakat. “Bayangkan barang 
negara yang sudah dianggap rusak parah dan tidak 
bisa digunakan lagi ternyata setelah di lakukan 
perawatan dan perbaikan bisa difungsikan 
kembali. Ini terobosan bagus dan penghematan 
yang nyata bagi negara.” papar Agus. 
 Agus berharap semoga ke depan Dinas 
Kesehatan Provinsi NTT dan  UPT Laboratorium 
Ke s e h at a n  N T T,  s e r t a  D i n a s  Ke s e h at a n 
Kabupaten/Kota dapat bersinergi dan saling 
mendukung dalam segi pendanaan agar pelatihan 
perawatan dan perbaikan mikroskop serupa dapat 
dilakukan di lebih banyak kabupaten. “Ingat, 
m e rawat  m i k ro s ko p  t i d a k  h a nya  u n t u k 
penegakkan diagnosa dokter, tapi lebih jauh 
adalah untuk menyelamatkan nyawa sesama 
kita”, tegas Agus.
 Semoga ke depan makin banyak Immanuel-
Immanuel yang peduli dengan nasib alat-alat 
kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan dan pemeriksaan laboratorium bagi 
Masyarakat di NTT.  

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih lanjut silakan menghubungi email: 
ermi.ndoen@gmail.com 

Komponen Mikroskop yang rusak yang 
sedang diperbaiki Imanuel Takene 
Foto : Dok. Imanuel Takene
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Kegiatan di BaKTI
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Pelatihan Pengemudi 
PASIKOLA

12 Januari 2018
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Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat 
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Musrenbang Kelurahan
 Kunjungmae
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Piloting 1.5, adalah pengemudi akan melakukan 
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orangtua siswa pengguna layanan PASIKOLA.

intensif selama 5 hari untuk meningkatkan mutu 
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dilakukan berdampak besar pada pelayanan 
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kembali. Ini terobosan bagus dan penghematan 
yang nyata bagi negara.” papar Agus. 
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dilakukan di lebih banyak kabupaten. “Ingat, 
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penegakkan diagnosa dokter, tapi lebih jauh 
adalah untuk menyelamatkan nyawa sesama 
kita”, tegas Agus.
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InfoBuku

Buku yang luar biasa ini menggambarkan akibat dari boom ekonomi terhadap perempuan 
menyeberangi Asia. Yayori Matsui, salah seorang jurnalis Jepang yang terkenal, mempertunjukkan 
bagaimana perempuan Asia menghadapi pembangunan ekonomi yang pesat disertai pelanggaran 
hak-hak asasi manusia di mana-mana. Dengan menganalisis kehidupan perempuan di Jepang, 
Thailand, Filipina, Taiwan, Cina, Nepal, dan Korea, Yayoi Matsui menjelaskan antara lain; dampak 
dari globalisasi—meliputi feminisasi migrasi dan meningkatnya perdagangan perempuan; 
kekerasan seksual mulai dari perempuan penghibur sampai pelacuran anak-anak; proyek-proyek 
pembangunan—penyebab dari penebangan hutan besar-besaran dan pemindahan komunitas-
komunitas. 

Kumpulan cerita pendek (dan sangat pendek) Nukila Amal memuat penggambaran kondisi 
kemanusiaan yang bergerak di antara situasi keseharian dan yang ekstrim: orang yang berjalan-
jalan, rehat di kedai kopi, kejemuan, cinta pertama, sepi usia tua, hingga kebrutalan perang. 
Subyeknya bisa siapa saja atau apa saja: ibu yang tengah hamil, penari eksentrik, setetes embun, 
dua tangan yang bercakap, atau seekor buaya kecil yang menyeruak keluar gambar. Cerita 
bertempat di pesisir Halmahera, gang dan jalanan kota Jakarta, desa di Korsika, galeri di negeri 
Belanda, sirkus di negeri antah berantah, atau taman ria di dalam mata. Beberapa cerita bertolak 
dari karya-karya pegrafis M.C. Escher.

Buku ini membahas segala aspek tentang masyarakat di Kepulauan Sabu, Kupang. Tujuan utama 
buku ini, untuk merangsang para sarjana asal Sabu yang ahli atau mereka yang mengetahui lebih 
banyak dan lebih luas tentang orang Sabu dan Budayanya. Harapannya generasi sekarang dan 
generasi mendatang dapat mengenal secara lebih mendalam, dapat menulis lebih lengkap dan 
sempurna tentang orang Sabu dan Budayanya. Usaha untuk mengenal Sabu dan Budayanya, pada 
hakekatnya adalah usaha untuk mengenal diri sendiri.

Orang Sabu dan Budayanya
PENULIS  Robert Riwu Kaho
         
         

Perempuan Asia Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan
   PENULIS Yayori Matsui

Laluba
   PENULIS Nukila Amal

Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.

Buku ini menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan 
dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja, dan ideologi di 
Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diterapkan. Di tengah 
penerapan desentralisasi, Perhutani melanjutkan posisi sejarahnya sebagai “tuan tanah negara” 
yang kaya, dengan hubungan yang rumit dengan masyarakat setempat. Buku yang ditulis pada 
1992 ini merupakan sebuah studi mengenai ekologi politik sebagai refleksi dari lingkungan agraria 
yang kompleks, beragam, serta indah, betapapun penuh dengan politik yang rumit. Argumen dan 
narasi sejarah dalam buku ini masih relevan hingga kini. 

Hutan Kaya, Rakyat Melarat: 
Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa
PENULIS  Nancy Lee Peluso
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