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

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

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

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

MENJADI  PELANGGAN  BaKTINews 
Subscribing to BaKTINews 

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

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

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

di Indonesia
Oleh Syaifullah

ahun 2015, bencana kebakaran hutan besar melanda 
Indonesia. Diprediksi sekitar 2,3 juta hektar lahan 
terbakar, sebagian besarnya adalah lahan gambut. 
Kerugian diperkirakan mencapai USD 16M. Selama 
berminggu-minggu, kegiatan ekonomi di beberapa daerah 

nyaris terhenti. Bandara tidak beroperasi, sekolah ditutup, pasar tidak 
berfungsi, kegiatan warga terhenti. Semua karena kabut asap akibat 
kebakaran hutan tersebut. Wabah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 
menjangkiti ribuan orang, beberapa malah meregang nyawa. Di lokasi 
kebakaran sendiri, beberapa petugas maupun warga menjadi korban jiwa. 
Belum lagi hilangnya aneka ragam hayati di lokasi kebakaran.
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 Di tingkat regional, kebakaran besar ini juga 
memanaskan hubungan diplomatik Indonesia 
dengan beberapa negara tetangga seperti 
Malaysia dan Singapura. Asap akibat kebakaran 
hutan juga menyulitkan penduduk dua negara 
tetangga itu.
 Bencana nasional di tahun 2015 itu direspon 
oleh pemerintah pusat. Tanggal 6 Januari 2016, 
lewat keputusan presiden No.1/2016 pemerintah 
Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut 
(BRG), sebuah organisasi non struktural yang 
diserahi tanggung jawab untuk merestorasi 2,4 
juta hektar lahan gambut di tujuh provinsi.
 Langkah ini selain untuk menghindari 
hadirnya kembali kebakaran hutan masif seperti 
yang terjadi di tahun 2015, juga sekaligus untuk 
mengembalikan fungsi utama lahan gambut yang 
ada di Indonesia.
 Indonesia tercatat sebagai pemilik lahan 
gambut terluas di wilayah tropis atau terluas 
keempat di seluruh dunia. Menurut prediksi, 
lahan gambut di Indonesia mencapai total 14.9 
juta hektar yang tersebar di tiga pulau besar: 
S u m at e ra ,  K a l i m a nt a n  d a n  Pa p u a .  B i l a 
ditambahkan dengan luas lahan gambut yang 
lebih kecil di pulau-pulau lainnya, maka totalnya 
bisa mencapai 15 juta hektar lebih.

 BRG yang dibentuk awal tahun 2016 hanya 
punya waktu hingga 2020 untuk merestorasi 2,4 
juta lahan gambut sesuai target mereka. Untuk 
mencapai target tersebut, BRG membuka 
kesempatan dan mengajak berbagai pihak untuk 
bekerja bersama. 
 Upaya bersama menjaga dan memanfaatkan 
lahan gambut dengan bijaksana menjadi topik 
yang diangkat  dalam Pertemuan Kepala 
BAPPEDA Provinsi Wilayah Kerja MCA-Indonesia 
yang diadakan di Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.  
Sebanyak 7 perwakilan BAPPEDA Provinsi dari 
wilayah kerja MCA-Indonesia, BRG, BAPPENAS 
dan beberapa mitra yang sudah melaksanakan 
program restorasi lahan gambut bertemu di 
Ruang Banda Hotel Borobudur.
 Ketujuh perwakilan BAPPEDA tersebut 
berasal dari Provinsi Jambi, Riau, Sumatera 
Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 
Selain itu turut hadir dan memberi pemaparan 
Noviar, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan BRG; 
Dr. Ir. Gellwyn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc, Deputi 
Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam 
BAPPENAS; serta Pungky Widi Arianto, Shut, 
M S c ,  P LT  K a s u b i d  P e n g e l o l a a n  H u t a n 
Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup 

T
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dan sosial bagi warga di areal lahan gambut. 
Langkah ini, menurut Achmad Adhitya dapat 
menjadi  cara yang pal ing efektif  dalam 
mendorong warga menjadi mitra dalam berbagai 
upaya merestorasi lahan gambut.
 Di sesi pertama ini, diskusi yang muncul 
adalah tentang kebijakan. Agus Sanusi, PLT 
Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi, membagikan 
pengalaman dan memberikan saran untuk usaha 
restorasi lahan gambut. Menurut Agus Sanusi, 
Jambi adalah salah satu provinsi yang paling 
terkena dampak kebakaran hutan tahun 2015 
lalu. Pertumbuhan ekonomi Jambi menurun 
drastis selama masa kebakaran, dan gangguan 
kesehatan menghantui warga provinsi Jambi.
 Terkait upaya restorasi lahan gambut di Jambi, 
Agus Sanusi juga menyoroti perihal koordinasi 
antara beberapa pihak yang menurutnya perlu 
dioptimalkan dimana BAPPEDA perlu dilibatkan 
secara penuh dalam rencana restorasi tersebut. 
 Gagasan untuk mengoptimalkan koordinasi 
daerah terkait restorasi gambut juga diamini oleh 
Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah Jambi (TRG), 
Suardi. Koordinasi antarpihak memang masih 
menjadi pekerjaan rumah bagi BRG dan TRG. 
Sinkronisasi kegiatan dan komunikasi antar 
pihak di daerah perlu senantiasa diupayakan dan 
diperlihara dengan baik.

Restorasi Gambut Berbasis Sains 
dan Masyarakat
 Sesi kedua Pertemuan Kepala BAPPEDA 
P rov i n s i  Wi l aya h  Ke r ja  M C A- I n d o n es i a 
mengangkat berbagai inisiatif dan gagasan 
seputar upaya restorasi gambut berbasis sains da 
masyarakat. Diskusi ini mengangkat beberapa 
re ko m e n d a s i  d a l a m  u p aya  p e n ce ga h a n 
kebakaran di lahan gambut dan beberapa metoda 
pertanian yang dapat mendukung pemanfaatan 
lestari lahan gambut. 
 Dalam Policy Brief yang berjudul Strategi 
Revegetasi dengan Spesies Indigen dalam 
Konteks 3R Aksi Restorasi Lahan Gambut yang 
ditulis oleh Prof. Rujito Agus Suwignyo, Dr. 
Munandar, dan Dr. Bastoni dari Konsorsium 
Perguruan Tinggi untuk Indonesia Hijau CoE 
Peatland Conservation and Productivity 
Improvement (PLACE) Universitas Sriwijaya, 
direkomendasikan agar kegiatan restorasi lahan 
g a m b u t  y a n g  b e r b a s i s  v e g e t a s i  d a p a t 
memeprhatikan kondisi ekosistem yang ada pada 

saat ini dengan mengutamakan penanaman 
tanaman panan dan tahan kebakaran lahan. 
 P r o f .  R u j i t o  d a l a m  p e m a p a r a n n y a 
mengingatkan bahwa strategi revegetasi pada 
lahan gambut juga perlu memerhatikan konteks 
budaya lokal. Salah satu contoh sukses yang 
ditawarkan adalah budidaya sonor++ yang 
dipraktikkan sebagian besar petani di Sumatera 
Selatan. Selain itu strategi revegetasi pada lahan 
gambut terdegradasi juga perlu terintegrasi 
dengan upaya pencegahan kebakaran lahan 
sambil terus menggerakkan semua potensi yang 
ada agar upaya restorasi juga tetap dapat 
memerhatikan kesejahteraan masyarakat yang 
bermukim di atas lahan gambut.
 Selain Prof. Rujito, hadir pula Zainuddin dari 
WWF Rimba dan Taufiq Hidayat dari Yayasan Gita 
Buana. Baik WWF Rimba maupun Gita Buana 
sama-sama mengakui bahwa usaha restorasi 
lahan gambut mereka tidak hanya fokus di 
infrastuktur saja. Keduanya memaparkan usaha 
untuk melibatkan warga sekitar, termasuk 
mengembangkan sisi ekonomi warga secara 
berkelanjutan tanpa merusak alam.
 Untuk menjamin keberlanjutan program 
restorasi lahan gambut tersebut, WWF Rimba 
sendiri terus melakukan pelatihan pada warga 
sekitar lahan rencana restorasi. Harapannya, 
ketika program WWF Rimba sudah selesai, warga 
bisa mengambil alih usaha menjaga lahan gambut 
tersebut.
 Dalam sesi diskusi ini, perwakilan BAPPEDA 
Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan 
Selatan masing-masing ikut urun rembug. 
Mereka memaparkan berbagai tantangan yang 
dihadapi terkait upaya pemanfaatan dan restorasi 
lahan gambut di daerah masing-masing. 
Koordinasi dan sinergi kegiatan antar Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah dengan berbagai Badan 
dan lembaga adalah isu umum yang dihadapi di 
setiap provinsi. Upaya untuk terus meningkatkan 
komunikasi dan sinergi program, terutama 
dengan Badan Restorasi Gambut dan Tim 
Restorasi Gambut Daerah menjadi kebutuhan 
yang dalam diskusi ini dinilai sebagai kunci 
keberhasilan upaya restorasi gambut di daerah.

dan Kehutanan.
 Beberapa mitra kerja MCA-Indonesia juga 
turut ambil bagian dalam Pertemuan ini. Mereka 
antara lain perwakilan dari Institut Pertanian 
Bogor (IPB) dan Universitas Sriwijaya, Palembang 
yang merupakan bagian dari konsorsium 
PETUAH, beberapa mitra yang berlokasi di jambi 
( W W F  R i m b a ,  M i t ra  A k s i ,  Ko n s o rs i u m 
Euroconsult Mott McDonald) serta mitra lain 
seperti  WARSI dan Yayasan Dian Tama. 
Kesemuanya fokus di bidang pengelolaan dan 
restorasi lahan gambut.

Strategi Pengelolaan, Pelestarian, 
dan Restorasi Gambut
Sesi pertama diskusi mengangkat mengenai 
strategi pengelolaan, pelestarian dan restorasi 
gambut dalam perencanaan pembangunan. 
Dalam diskusi juga diulas beberapa tantangan 
p e n e ra pa n  ke b i ja ka n  p e r l i n d u n ga n  d a n 
pengelolaan gambut beserta rekomendasi solusi 
yang ditawarkan dalam bentuk policy brief yang 
ditulis oleh Dr. Ir. Baba Barus dan Dr. Ir. Suria 
Darma Tarigan, MSc. dari Konsorsium Perguruan 
Tinggi untuk Indonesia Hijau - Center for 
Sustainability Science, IPB Bogor. 
 Menurut Baba Barus, saat ini terdapat 
sejumlah aktivitas perusahaan dan masyarakat di 
lahan gambut yang perlu ditinjau serius. 
Pelanggaran aturan dan perizinan saat ini telah 

menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu 
perlu ditinjau kembali beberapa kebijakan yang 
terkait pembukaan lahan dan perizinan. Berbagai 
keterbatasan perlu disikapi dengan membuat 
variasi kebijakan yang mendukung percepatan 
metode inventarisasi lahan gambut dan upaya 
pencarian metoda pengelolaan gambut yang 
mendukung kelestarian namun tetap dapat 
memberi  manfaat bagi  masyarakat yang 
bermukim di sana.
 Dalam Policy Brief berjudul Ulasan Kebijakan 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
G a m b u t  j u ga  d i re ko m e n d a s i k a n  u n t u k 
mengembangkan kebijakan yang mendukung 
pemberian insentif bagi usaha-usaha yang sesuai 
dan mendukung pemanfaatan lestari dan 
p e l e s t a r i a n  e ko s i s t e m  ga m b u t .  S e c a ra 
keseluruhan diusulkan juga untuk membuat 
program aksi yang membagi pencapaian target 
jangka pendek, menengah, dan panjang.
 Sementara itu Achmad Adithya, Partnership 
Grant Manager MCA-Indonesia memaparkan 
dukungan MCA-Indonesia terhadap program 
restorasi gambut dalam bingkai kerjasama 
dengan BRG. Dalam dukungan tersebut, MCA-
Indonesia melakuan tiga hal, yaitu: peningkatan 
kapasitas,  manajemen pengetahuan dan 
pelaksanaan teknis restorasi lahan gambut.  
Achmad Adihtya juga menggarisbawahi 
pentingnya pendampingan di sektor ekonomi 
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Suara shalawat dan zikir bergema di seluruh ruangan. 
Ruangan itu yang berkapasitas sekitar 200 orang telah 
ramai sejak pukul 08.00 pagi. Orang-orang terus 

berdatangan, lalu duduk bersila, turut melantunkan zikir dan shalawat 
puja puji kepada Nabi. Di tengah-tengah ruangan ditempatkan 
bertandan-tandan pisang yang disusun vertical menyerupai piramida. 
Dupa, telur dan beraneka macam makanan ditempatkan di 
sekelilingnya.

A
Kota Saumlaki dilihat dari Pantai Omele
Foto Ichsan Djunaed
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 Pagi itu, komunitas adat Kaluppini yang 
bermukim di Kecamatan Enrekang, Kabupaten 
E n r e k a n g ,  S u l a w e s i  S e l a t a n  t e n g a h 
melangsungkan ritual maulu' atau maulud Nabi 
Besar Muhammad SAW. 
 Di Kaluppini, masa mauled berlangsung 
selama tiga bulan, dua bulan lebih lama 
dibanding tempat-tempat lain. Selama tiga bulan 
setiap dusun melaksanakan perayaan maulid. 
Jika bertepatan dengan hari pernikahan atau 

kematian, biasanya juga dirangkaian 
dengan maulid. Begitu sakralnya 
makna maulid di komunitas adat ini.
 Sejak dahulu komunitas adat 
Kaluppini memegang teguh tradisi. 
Selain maulid, ritual besar yang tetap 
dilaksanakan komunitas ini adalah 
pangewaran. Ritual ini dilaksanakan 
s e t i a p  8  t a h u n .  Te r a k h i r  k a l i 
dilaksanakan tahun 2014 dan dihadiri 
ribuan orang dari berbagai penjuru 
negeri. 
     Kelembagaan adat komunitas ini 
dipimpin oleh empat serangkai yang 
d i s e b ut  Tau  A p pa ' .  Te rd i r i  d a r i 
Tomakaka dan Ada', pemimpin untuk 
masalah adat, dan Imam dan Khali 
u n t u k  m a s a l a h  k e a g a m a a n .  D i 
bawahnya terdapat banyak pemangku 
adat lain dengan peran dan tugas yang 
berbeda.
    Di Kaluppini, pengelolaan ruang 
diatur dalam 13 Tanah Ongko. Terdiri 
dari 13 kawasan yang memiliki peran 
tertentu dalam adat. Kawasan-kawasan 
i n i  d i k e r a m a t k a n  d a n  d i j a g a 
kelestariannya. Sebagian di antaranya 
merupakan pusat pelaksanaan ritual 
yang sangat disakralkan. Kawasan ini, 
yang sebagian besar merupakan hutan 
alami tak boleh dikelola atau diambil 
hasilnya tanpa izin dari adat. 
Menggagas kembali pertanian alami
     Di masa lalu, ketika pemerintah 
m e n c a n a n g k a n  i n t e n s i f i k a s i 
pertanian,  pupuk dan pestis ida 
kimiawi mulai didatangkan dari luar. 
Petani-petani pun perlahan  beralih ke 
menggunakan pupuk kimiawi.

 Ahmad atau Bapak Patte (50), salah seorang 
p e m a n g  k u ad at  d i  K a l u p p i n i ,  b e rce r i t a 
bagaimana pada tahun 1970-an ia membantu 
masuknya pupuk dan pestisida kimiawi. Godaan 
akan hasil panen yang lebih banyak sering 
m e m b u at  p e t a n i  s e c a ra  m e m b a b i  b u t a 
'meracuni' lahan-lahan pertanian. 
 Dengan kondisi tanah yang kualitasnya 
memburuk ditambah mahalnya harga pupuk, 
sejumlah warga Kaluppini mulai menyadari ada 

Oleh Wahyu Chandra

KOMUNITAS ADAT KALUPPINI: 

MENJAGA ALAM, 
MELESTARIKAN

TRADISI

Foto  Dok. W
ahyu  Chandra 
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jagung dan kacang tanah.
 Proses memulai selalu adalah yang paling 
sulit. Bapak Patte bercerita bagaimana di awal-
awal ia sangat kuatir melihat tanamannya yang 
mulai terserang hama. Daun padi berlubang 
sehingga terlihat tak ada harapan untuk bisa 
panen pada musim tersebut. Tekanan menjadi 
l e b i h  b e s a r  k e t i k a  i s t r i ny a  p u n  m u l a i 
mempertanyakan efektifitas pertanian alami 
yang mereka lakukan.
 Dalam kondisi tersebut, Bapak Patte yang 
merupakan ketua dari Kompak, sempat terpikir 
untuk keluar dari kelompok dan kembali 
menggunakan pestisida kimiawi. Namun seluruh 
anggota kelompok menentang pemikiran 
tersebut. Bapak Patte akhirnya memilih bertahan 
dan mencari tanaman-tanaman yang bisa 
dijadikan bahan pestisida alami demi menahan 
laju serangan hama. 
 Keputusan Bapak Patte untuk bertahan 
ternyata kemudian berbuah manis. Meski daun 
padi terlihat berlubang terserang hama namun 
ternyata hasilnya tak seburuk tampilannya. Hasil 
panennya meski tidak sebanyak sebelumnya 
namun secara kualitas jauh lebih baik.
 “Hasil padinya jauh lebih baik dan lebih berat. 
Apalagi dari segi rasa, yang jauh lebih nikmat,” 

pilihan yang lebih baik untuk dilakukan: kembali 
kepertanian alami.
 Ide kembali ke pertanian alami berasal dari 
sekumpulan warga Kaluppini yang prihatin 
dengan kondisi tanah mereka. Mereka mulai 
memikirkan bagaimana cara kembali  ke 
pertanian alami dan apa dampaknya bagi hasil 
pertanian mereka.
 Untunglah kemudian datang tawaran dari 
komunitas petani alami Salassae di Bulukumba, 
yang telah lebih dulu melakukannya. Petani dari 
S a l a s s ae  b e r k u n j u n g  ke  K a l u p p i n i  d a n 
mengajarkan beragam teknologi sederhana 
pembuatan pupuk dan pestisida alami. Para 
petani dari Kaluppini juga berkunjung ke 
Bulukumba untuk melihat apa yang telah 
d i l a k u k a n  p e t a n i  d i  S a l a s s ae  s e h i n g ga 
memperoleh hasil pertanian yang lebih baik.
 Sekembali dari studi banding tersebut mereka 
pun mengorganisir diri dengan membentuk 
wadah yang disebut Komunitas Petani Alami 
Kaluppini (Kompak) di awal 2016 lalu.
 Tidak menunggu lama setelah komunitas ini 
terbentuk, mereka pun mulai menerapkan 
konsep pertanian alami ini di lahan pertanian 
mereka berupa sawah dan kebun. Untuk tahap 
awal mereka memulai untuk komoditas padi, 

ungkap Bapak Patte sumringah. Hasil panen 
kacang tanah bahkan jauh lebih fenomenal lagi. 
Hasilnya dua kali lebih banyak. Kualitas 
kacangnya pun jauh lebih baik dan berisi.
 “Kalau dulunya paling hasil cuma 9 karung, 
sekarang bisa sampai 16 karung,” katanya. Pada 
panen kedua untuk komoditas padi, hasilnya jauh 
lebih banyak lagi. Serangan hama mulai menurun 
karena beragam teknologi sederhana yang mulai 
diterapkan.

Bertahan di pertanian alami
 Sayangnya tak semua petani anggota Kompak 
memiliki tekad seperti Bapak Patte. Jika di awal 
jumlah anggota yang terlibat sekitar 40 orang, 
jumlah yang bertahan kini tinggal 15 orang. 
Mereka umumnya berguguran di awal-awal 
karena menghadapi kondisi sama dengan yang 
dialami Bapak Patte.
 Menurut Abdul Halim atau Bapak Devi, 
anggota Kompak lainnya, meski jumlah anggota 
semakin menyusut tak menyurutkan tekad 
mereka untuk tetap bertahan. Mereka bahkan 
berencana untuk mengembangkan ide pertanian 
alami ini ke dusun-dusun dan desa-desa 
tetangga.
 Pertemuan rutin setiap bulan juga tetap 

mereka lakukan. Termasuk membantu anggota 
yang ingin membangun kandang sapi untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk 
kandang.
 “Kalau ada anggota yang mau bikin kandang 
kita semua gotong royong terlibat. Dalam banyak 
kegiatan lain kami akan saling membantu 
menyelesaikannya secara gotong royong,” 
ungkap Bapak Devi. 
 Menurut Bapak Devi, keinginan mereka untuk 
tetap bertahan dengan pertanian alami ini 
bisadilihat sebagai upaya mengembalikan tradisi 
bertani alami yang ada di Kaluppini yang mulai 
ditinggalkan.
 “Dari  dulu memang pertanian di  sini 
memangalami. Kapitalisasi pertanian membuat 
petani beralih. Banyak tanaman-tanaman lokal 
dan varietas padi lokal juga mulai ditinggalkan 
karena dianggap tidak ekonomis. Ini yang coba 
kami kembalikan. Sejumlah tradisi terkait 
pertanian yang sudah dilupakan akan kita coba 
munculkan kembali,” katanya. 
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"Sudah lebih tiga tahun saya berjualan di sini, 
belum pernah ada upacara bendera di sekolah," 
ungkap Ibu Sohra, seorang penjual bubur di dekat 
lapangan sekolah SDN 09 Sungai Seria. Anak ibu 
Sohrah juga bersekolah di SDN 09 Sungai Seria. 
Pagi ini, anak ibu Sohrah berangkat lebih awal 
dari biasanya untuk mengikuti upacara bendera. 
"Itu anak saya, yang pegang bendera," aku ibu 
Sohrah bangga.
 Perasaan haru dan bangga menggumpal di 
hati ibu Sohrah. Matanya berbinar melihat 
kibaran merah putih di tiang bendera diiringi lagu 
Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia yang 

sudah lama tak terdengar. Tapi hari itu, paduan 
suara anak-anak pelosok telah memecah 
kesunyian pagi di Sungai Seria, membangkitkan 
harapan baru bagi generasi di desanya.

Tantangan Pendidikan di Desa Sungai Seria
 Desa Sungai Seria terletak di Kecamatan 
Ketangu Hulu kabupaten Sintang. Berbatasan 
dengan Kecamatan Balai Karangan Kabupaten 
Sanggau, dan hanya berjarak 1,5 jam perjalanan 
darat dari Malaysia. Sementara dari Ibu kota 
Sintang membutuhkan sekitar 6 jam perjalanan 
darat menggunakan mobil dengan biaya 2,5 juta 
rupiah melalui Kabupaten Sanggau dan Sekadau. 
Jalur lainnya melewati sungai Kapuas dengan 
speed boat dari pelabuhan rakyat Sepadan 
menuju kampung Merakai di  Kecamatan 
Ketangau Hilir dengan biaya 200-300 ribu rupiah, 
d i l a n j u t k a n  d e n g a n  p e r j a l a n a n  d a r a t 
menggunakan motor selama 5 jam melewati 
perkebunan sawit dengan kurang lebih 600-700 
ribu rupiah.
 Desa Sungai Seria yang luasnya dua kali lipat 
DKI Jakarta, dihuni oleh 1.649 jiiwa atau 414 
keluarga. Mata pencaharian utama warganya 
adalah berkebun dan menjadi karyawan atau 
buruh di perusahaan sawit, juga masih ada yang 
mengadu nasib mencari pasir emas di sungai 
Kapuas. 
 Pada tahun 2011-2014, Desa Sungai Seria 
menjadi lokasi tambang emas illegal yang sangat 
ramai. Waktu itu minuman keras dijual bebas di 
warung-warung kecil di desa. Tidak sedikit siswa 
yang mulai belajar mengonsumsi minuman 
keras. Pihak sekolah mengalami kesulitan 
menjaga sarana sekolah karena sering dirusak 
oleh remaja yang mabuk. Sarana yang biasa 
dirusak misalnya jendela, pintu kelas, kursi, meja, 
papan tulis, dan lemari. 
 Memasuki tahun 2017, keadaan di Sungai 
Seria sedikit membaik. Namun pihak sekolah 
masih mengalami kesulitan menjaga keamanan 
sekolah. Terutama pada malam hari, sekolah 
sering kali dijadikan tempat nongkrong dan 
minum-minum oleh sekelompok pemuda. 
Pencurian juga sering terjadi di kantor sekolah 
dan di rumah dinas guru.  

Pentingnya Upacara Bendera
 Pelaksanaan Upacara Bendera setiap hari 
Senin menjadi salah satu wujud kesepakatan 
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layanan antara pihak sekolah dengan masyarakat 
di desa Sungai Seria. Pertemuan menyepakati 
janji layanan adalah salah satu model rintisan 
yang digagas oleh Program KIAT Guru (Kinerja 
dan Akuntabilitas Guru) melalui mekanisme 
y a n g  m e n g g a b u n g k a n  p e m b e r d a y a a n 
masyarakat  dengan pemerintahan yang 
responsif. 
 Melalui Kelompok Pengguna Layanan (KPL) 
yang berasal dari unsur perwakilan orang tua 
murid, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan 
w a r g a  y a n g  p e d u l i  p e n d i d i k a n ,  u p ay a 
memastikan kualitas layanan pendidikan di 
sekolah dapat termonitoring dan dievaluasi 
secara berkala. 
 Nur Yani, Fasilitator Masyarakat KIAT Guru 
y a n g  d i t u ga s k a n  d i  D e s a  S u n ga i  S e r i a 
mengungkapkan bahwa lahirnya kesepakatan 
layanan antara pengguna layanan dalam hal ini 
orang tua dan masyarakat dengan pemberi 
layanan dari Guru dan Kepala Sekolah adalah 
hasil dari pertemuan gabungan. Sebelumnya, 
telah dilaksanakan beberapa pertemuan 
pendahuluan secara terpisah.
 Seorang tokoh perempuan Desa Sungai Seria, 
Ibu Empuni mengungkapkan kecemasannya 
melihat tingkat kedisiplinan anak-anak yang 
makin tidak terkontrol. Di rumah anak-anak 
malas belajar, lebih senang main dan nonton 
televisi. Para orang tua juga lebih sibuk dengan 
pekerjaan masing-masing.
 Pada pertemuan Pembentukan Kelompok 
Pengguna Layanan (KPL), ibu Empuni meminta 
S e k o l a h  u n t u k  k e m b a l i  m e n g a k t i f k a n 
pelaksanaan upacara bendera. Diakuinya bahwa 
anak-anak lulusan SD desa Sungai Seria yang 
lanjut ke SMP tidak mampu mengambil peran 
dalam pelaksanaan upacara bendera. Mereka 
tidak punya pengalaman itu dari Sekolah Dasar. 

 Senada dengan itu tokoh masyarakat Desa 
Seira, pak Rangkut, juga berharap hal yang sama. 
Dia menguatirkan rasa nasionalisme anak-anak 
yang makin tergerus oleh perkembangan zaman. 
“Saya yakin melalui pelaksanaan upacara 
bendera, kedisiplinan dan kemandirian anak-
anak makin bagus,”ungkap Bapak yang memiliki 
seorang anak di kelas 6 di SD Sungai Seria. 

Membangun Komitmen Bersama 
 SDN 09 Sungai Seria merupakan satu-
satunya sekolah formal di desa itu. Sebelumnya 
pernah ada PAUD-TK  yang didirikan oleh PNPM, 
namun berhenti beroperasi akibat bangunan 
yang rusak akibat kenakalan pemuda yang sering 
menggunakan ruangan sebagai tempat ngumpul-
ngumpul sambil minum minuman keras, dan 
memenuhi dinding-dinding dengan graffiti yang 
tidak senonoh.
 Selama ini, kondisi pendidikan di SDN Sungai 
Seria tidak berjalan efektif.  Guru-guru datang 
dan pulang sesuka hatinya, Kepala Sekolahpun 
demikian tidak menjalankan fungsinya sebagai 
supervisor yang seharusnya. 
 Ketua Komite Sekolah SDN Sungai Seria, Pak 
Arif menceritakan bagaimana kondisi anak-anak 
yang tidak memiliki gairah belajar. Proses belajar 
mengajar di sekolah menjadi rutinitas yang 

monoton. Perlu inovasi untuk membangkitkan 
semangat belajar siswa. 
 Ibu Wopon Niarti, Guru kelas III SDN 09 
Sungai Seria sepakat dengan keinginan orang tua 
dan masyarakat itu. “Sebenarnya kami juga 
mengalami titik jenuh dalam mengajar siswa. 
Tidak ada tantangan, tidak ada terobosan inovasi 
untuk kemajuan pendidikan di sekolah,” ujarnya. 
 Atas fasilitasi KIAT Guru, Ibu Wopon bersama 
guru-guru lainnya optimis dapat memenuhi janji 
layanan mereka, apatah lagi orang tua dan 
masyarakat juga telah berjanji memberikan 
dukungan dan perhatian kepada sekolah.
 Pada pertemuan gabungan, orang tua telah 
mengemukakan komitmennya untuk menemani 
anak belajar di rumah, rajin bertanya kepada anak 
tentang perkembangan belajarnya di sekolah, dan 
yang paling penting berjanji untuk memberikan 
keteladanan dengan tidak minum, berjudi,  
merokok atau bertengkar di depan anak-anaknya.
 “Kami mengapresiasi kehadiran KIAT Guru 
yang mampu mempertemukan kepentingan 
orang tua dan sekolah,” kata Ibu Hairiyah, guru 
senior di SD 09 Sungai Seria. Ibu Haeriah 
berharap, komitmen bersama ini dapat berjalan 
bersama, bukan hanya di pihak guru saja yang 
dituntut lebih disiplin, tapi pihak orang tua dan 
masyarakat juga lebih peduli pada pendidikan 

anak-anaknya dan melindungi sekolah dari 
segala macam gangguan. 
 Melalui kegiatan upacara bendera anak-anak 
beserta para guru akan datang lebih pagi, sebab 
upacara dimulai jam 7 tepat. Pasca Upacara 
dilanjutkan dengan pengumuman untuk siswa 
yang paling rapih.  Kemudian kebiasaan 
bersalaman antara siswa dan guru sebelum 
masuk kelas ditradisikan, dilanjutkan dengan 
kegiatan berdoa, bernyanyi dan membaca 15 
menit sebagai permulaan belajar,  tentu akan 
menciptakan kondisi dan suasana belajar yang 
lebih menggairahkan dan menyenangkan. 
 D e n ga n  m e n g i k ut i  u paca ra  b e n d e ra , 
tentunya bisa menjadi pupuk kebangsaan yang 
akan menumbuhkan semangat berprestasi bagi 
anak-anak Indonesia baik itu di kota maupun di 
daerah pelosok. 
 Sesederhana itulah harapan dari pihak orang 
tua dan masyarakat untuk perbaikan layanan 
pendidikan di desanya, dan KIAT Guru sebagai 
program yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas layanan pendidikan di daerah pelosok 
d a n  t e r p e n c i l  h a d i r  u n t u k  m e m b a n t u 
mewujudkan komitmen bersama itu. 
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Pada 9 September 2016, Presiden Joko 
Widodo menandatangani Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016. 

Isi Inpres tersebut adalah Revitalisasi Sekolah 
Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan 
Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia. 
Salah satu penjabarannya adalah peningkatan 
kualitas dan sertifikasi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) yang mempunyai jurusan 
Teknologi Energi Terbarukan (TET).
 Hampir satu tahun sebelumnya atau di 
t a n g ga l  1 2  Nove m b e r  2 0 1 5 ,  K M  Ut a m a 
b e ke r ja sa m a  s e p e nu h nya  d e n ga n  P u sat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik 
Industri/Technical Education Developmenct 
Centre (P4TK BMTI/TEDC) Bandung serta 
Universitas Mataram (UNRAM) meluncurkan 
proyek yang diberi nama: Proyek Pelatihan dan 

 Inisiasi itu tidak mudah. Awalnya kepala 
s e k o l a h  y a n g  l a m a  s u d a h  m e n y e t u j u i 
terbentuknya jurusan Teknologi  Energi 
Terbarukan di sekolahnya. Sayangnya sebelum 
tahun ajaran baru datang, kepala sekolah 
terlanjur diganti. Mubdimin mengaku harus 
melakukan pendekatan ulang kepada kepala 
sekolah yang baru, semua demi hadirnya jurusan 
Teknologi Energi Terbarukan di sekolahnya.
 “Saya bilang ngapain saya pulang dari 
Bandung, bawa ilmunya tapi ditunda lagi 
(pembukaan jurusan baru), nanti bisa lupa. 
Makanya saya kencang itu mengusahakannya,” 
kata Mubdimin yang juga menjabat sebagai wakil 
kepala sekolah bidang humas.
 Sampai akhirnya kepala sekolah yang baru 
luluh juga. Sejak tahun ajaran 2016/2017 SMK 
Negeri 1 Batukliang Utara, Lombok Tengah 
membuka jurusan bio massa dengan 18 orang 
siswa. 

Jurusan Baru: Teknologi Energi Terbarukan
 “Sebenarnya tanpa ada proyek PEKA 
SINERGI, kami dari pihak sekolah sudah berniat 
untuk membuka jurusan Teknologi Energi 
Terbarukan ini,” kata Umar, S.Sos, MM, ketua 
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pulau 
Lombok yang juga kepala sekolah SMK Negeri 3 
Mataram.
 Inisiatif yang ternyata sejalan dengan proyek 
PEKA SINERGI. Dengan pendampingan dari 
proyek PEKA SINERGI, niat para Kepala Sekolah 
untuk membuka jurusan Teknologi Energi 
Terbarukan di 12 SMK se Pulau Lombok semakin 
menemukan arah yang tepat.
 Keduabelas SMK tersebut memiliki jurusan 
Teknologi Energi Terbarukan yang berbeda, 
disesuaikan dengan potensi energi terbarukan di 
wilayah masing-masing. Terdapat tiga spektrum 
utama dari energi terbarukan yang dijadikan 
acuan untuk membuka jurusan Teknologi Energi 
Terbarukan, yaitu: angin dan surya, bio massa 
dan mikrohidro. Dalam kurikulum terbaru 
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46, ketiga 
spektrum tersebut berubah lagi. Sekarang hanya 
ada dua spektrum yaitu: energi surya disatukan 
dengan energi angin dan energi bio massa 
disatukan dengan energi mikrohidro. 
 Setiap SMK yang berniat membuka jurusan 
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Sertifikasi Profesi Teknologi Energi Terbarukan 
(PEKA SINERGI).
 Proyek ini bertujuan untuk memberi 
jawaban atas kebutuhan pasar akan tenaga kerja 
ahli bidang Teknologi Energi Terbarukan(TET). 
Dengan memberikan pelatihan kepada guru-
guru dari 12 SMK se Pulau Lombok, diharapkan 
nantinya akan hadir tenaga-tenaga profesional 
di bidang TET. Tujuan lainnya adalah untuk 
mendukung aplikasi dan riset teknologi 
terbarukan di UNRAM sekaligus menjadikan 
UNRAM sebagai pusat pelatihan, sertifikasi dan 
uji kompetensi di wilayah Lombok.
 Setahun berselang dan proyek PEKA 
SINERGI yang didukung Millenium Challenge 
Account-Indonesia (MCA-Indonesia) semakin 
memantapkan jalannya.
 Rabu 15 Februari 2017, bertempat di SMK 
Negeri Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa 
Tenggara Barat, wakil dari 12 SMK pilot project 
se Pulau Lombok hadir dalam forum group 
discussion yang diadakan oleh Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP) Teknologi Energi 
Terbarukan dan Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah (MKKS) SMK se Pulau Lombok.
 Ini adalah acara bulanan yang sudah 
d i l a k u ka n  s e ba nya k  e n a m  ka l i .  S e t i a p 
pertemuan tempatnya selalu berpindah-pindah 
dengan agenda yang berbeda-beda. Tujuan 
utamanya adalah mendiskusikan hal-hal 
penting terkait dengan pelaksanaan proyek 
PEKA SINERGI.
 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
Teknologi Energi Terbarukan ini terbentuk 
setelah guru-guru dari 12 SMK pilot project se 
pulau Lombok menyelesaikan pelatihan di 
Bandung tahun 2016 atas inisiatif dari PEKA 
SINERGI. Menurut Mubdimin- sekretaris 
MGMP TET- inisiasinya dilakukan untuk 
menindaklanjuti hasil pelatihan yang mereka 
jalani. Saat ini MGMP TET beranggotakan 54 
guru dari 12 SMK se Pulau Lombok.
 “Kami berpikir, kalau sudah kembali 
pelatihan sayang kalau tidak dilanjutkan,” 
katanya. Walhasil,  selepas pelatihan di 
Bandung, selain membentuk MGMP TET, 
Mu b d i m i n  j u ga  b e r u s a h a  ke ra s  u nt u k 
menghadirkan jurusan Teknologi Energi 
Terbarukan di sekolahnya, SMK Negeri 1 
Batukliang Utara, Lombok Tengah.

 Foto:  Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah
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Teknologi Energi Terbarukan harus melalui 
beberapa tahap pertimbangan terlebih dahulu. 
Dimulai dari analisa potensi daerah serta potensi 
sumber daya manusianya. Jurusan Teknologi 
Energi Terbarukan yang dibuka harus sesuai 
dengan potensi alam di sekitar lokasi SMK. 
Selain itu, sekolah juga harus dianalisa dengan 
detail, apakah memang benar-benar siap 
membuka jurusan Teknologi Energi Terbarukan 
atau tidak.
 Keberlanjutan jurusan Teknologi Energi 
Te r b a r u k a n  d i  S M K  s e m p a t  m e n j a d i 
pertimbangan penting. Jangan sampai setelah 
proyek PEKA SINERGI selesai, jurusan Teknologi 
Energi Terbarukan juga akan tutup. “Kita ini 
bukan hidup karena ada proyek. Visi kita adalah 
bagaimana program ini berkelanjutan dan 
menjadi primadona pemerintah,” pungkas Umar, 
S.Sos, MM.

Sertifikasi dan Peningkatan Mutu
 Kebutuhan 70.000 ribu tenaga kerja di bidang 
Teknologi Energi Terbarukan ini dijadikan 
pemicu bagi semangat para kepala sekolah dan 
guru-guru di 12 SMK se Pulau Lombok. Meski 
begitu,  mereka juga mengaku tidak asal 
membuka jurusan Teknologi Energi Terbarukan, 
namun tetap mengedepankan mutu, baik mutu 
guru pengajar maupun mutu lulusan.

 Untuk peningkatan mutu guru, sampai saat 
ini melalui dampingan dari PEKA SINERGI, guru-
guru di 12 SMK se Pulau Lombok itu akan 
menjalani beberapa pelatihan peningkatan mutu. 
Dijadwalkan bulan Mei 2017 akan ada guru-guru 
yang kembali dikirim untuk menjalani pelatihan 
di Bandung.
 “Selain itu, guru-guru khusus jurusan 
Teknologi Energi Terbarukan ini nanti akan ada 
sertifikasi profesinya sendiri,” kata Ruju Ahmad, 
S.pd, MT kepala sekolah SMKN 1 Lingsar yang 
juga menjabat sebagai wakil ketua MKKS. 
“Sertifikasinya mulai dari Universitas Mataram 
(UNRAM), P4TK Bandung, mungkin nanti 
ujungnya akan jadi assessor untuk kejuruan. Saya 
yakin mereka akan tambah luar biasa dan percaya 
diri, serta murid-murid akan tambah hebat,” 
sambungnya.
 Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat 
lewat dinas pendidikan dan kebudayaan juga 
memberikan dukungan penuh untuk program 
ini. Lalu Haspurwadi membeberkan dukungan 
positif mereka untuk proyek PEKA SINERGI 
yang bertujuan meningkatkan mutu sumber 
daya manusia, baik guru maupun lulusan SMK 
jurusan Teknologi Energi Terbarukan tersebut.
 “ S a l a h  s a t u  d u k u n g a n  k a m i  a d a l a h 
menggelar pelatihan dan sertifikasi untuk 
p e n d i d i k  d a n  p e s e r t a  d i d i k .  S e h i n g g a 

diharapkan melalui program ini, kontribusi 
terhadap peningkatan sumber daya alumni 
SMK semakin meningkat di masa mendatang,” 
kata Lalu Haspurwadi.
 Dilanjutkannya, apa yang dilakukan ini 
adalah penjabaran dari kebijakan nasional yang 
diturunkan lewat kebijakan provinsi NTB. 
Keberlanjutan program juga menjadi sasaran 
utama dari pemerintah provinsi NTB. Lalu 
Haspurwadi juga mengakui kalau semua pihak 
pasti ingin agar program jurusan khusus untuk 
Teknologi Energi Terbarukan akan tetap 
berlanjut meski program PEKA SINERGI sudah 
berakhir.
 Pertemuan tanggal 15 Februari 2017 selain 
dimaksudkan sebagai  ajang diskusi  dan 
memutakhirkan informasi antar guru-guru mata 
pelajaran Teknologi Energi Terbarukan, juga 
mengagendakan pelatihan pengisian form 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan 
salah satu syarat administrasi para pengajar.
 SKP ini adalah semacam kontrak kerja yang 
disepakati bersama oleh para pengajar dan 
atasan. Di akhir bulan SKP ini akan dinilai oleh 
atasan mereka. Jadi di awal, para guru sudah 
memahami betul target pengajaran mereka di 
bulan yang akan berjalan dan apa saja yang harus 
dipenuhi. Taget tersebut dinilai berdasarkan 
indikator yang dijadikan acuan. Total nilai yang 

didapatkan di akhir bulan akan berpengaruh 
pada penilaian kinerja dan kenaikan pangkat 
mereka.
 Jurusan Teknologi Energi Terbarukan 
memang hal baru dan mungkin belum terlalu 
diminati para calon siswa SMK. Namun, seperti 
yang diungkapkan oleh Ruju Ahmad, S.pd, MT 
kepala sekolah SMKN 1 Lingsar, dengan sosialiasi 
yang tepat melaui beragam media, bahkan door to 
door, calon siswa akan tertarik untuk bergabung 
dengan jurusan Teknologi Energi Terbarukan ini.
 SMK 1 Lingsar sendiri di tahun ajaran 
2016/2017 sudah menerima 37 siswa baru jurusan 
Teknologi Energi Terbarukan. Jumlah ini menurut 
Ruju Ahmad, S.pd, MT bahkan merupakan jumlah 
maksimal yang bisa mereka terima. Beberapa 
calon siswa terpaksa ditolak karena kapasitas 
sekolah yang dianggap belum mencukupi.
 Apa yang dilakukan oleh 12 SMK se Pulau 
Lombok ini bisa jadi harapan baru untuk 
pengembangan energi terbarukan di masa depan. 
Bukan tidak mungkin, bertahun-tahun dari 
sekarang akan muncul para ahli Teknologi Energi 
Terbarukan lulusan dari 12 SMK di Pulau Lombok 
itu.
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tersebut telah menggugah perasaan seorang 
Ahmad Syuhada selaku kepala desa, membuka 
mata dan menggugah kepeduliannya tentang 
arti penting “Sanitasi”. Sebagai seorang kepala 
desa yang masih merasa awam dengan persoalan 
kesehatan, kemudian selanjutnya dia begitu 
proaktif berkonsultasi dan berkomunikasi 
d e n g a n  p e t u g a s  k e s e h a t a n  d a n  t e l a h 
menyampaikan tekadnya untuk mencapai 
misinya. Kapasitasnya dalam managemen 
kesehatan dasar pun telah dimilikinya melalui 
Program Prima Kesehatan yang berfokus pada 
sistem perencanaan kesehatan berbasis 
masyarakat.
 Komitmennya yang begitu kuat telah 
melahirkan beberapa strategi untuk mencapai 
cita-citanya dalam meningkatkan PHBS di 
wilayahnya. Langkah awal yang dilaksanakan 
adalah menginventarisir semua masyarakatnya 
ya n g  m a s i h  B A B  s e m b a ra n ga n  d e n ga n 
membentuk tim desa serta melibatkan tenaga 
puskesmas. Intervensi secara sistematis dimulai 
tahun 2010 dengan memanfaatkan semua 
sumber daya yang dimiliki. Ketersediaan 
material pasir dan batu di 'Galung” sangat 
mendukung percepatan program sanitasi. Tim 
kerja yang solid dengan melibatkan banyak 
stakeholder yang aktif menjadi salah satu 
penentu keberhasilannya. Kelebihan lain dari 

SANG 
PELOPOR 

DESA “SBS”
(STOP BUANG AIR BESAR 

)SEMBARANG TEMPAT
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Namanya Ahmad Syuhada, seorang kepala desa di wilayah pegunungan 
Kabupaten Barru yang dihuni sekitar 654 Kepala Keluarga. Karakter 
peduli, pejuang dan pelopor  yang dimilikinya seolah mencerminkan 

arti  dari namanya. “Galung” adalah nama desanya, yang dalam Bahasa Indonesia  
berarti “sawah”. Hal tersebut sekaligus menggambarkan keadaan topografinya 
berupa dataran tinggi yang dikelilingi hamparan sawah yang luas. Jumlah 
penduduk desanya sekitar 2.369 jiwa yang menyebar di 2 (dua) dusun yang 
umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. 

 Ahmad Syuhada adalah sosok yang sangat 
sederhana dan memiliki komitmen yang kuat 
untuk sebuah perubahan yang lebih baik dengan 
berupaya melibatkan semua stakeholder terkait.
 Tahun 2009 adalah awal pergerakannya 
dalam program sanitasi dasar  untuk sebuah  
misi “masyarakat Desa Galung bebas dari 
perilaku buang air besar sembarang tempat”. 
Pemikiran tersebut muncul disaat sejawatnya 
yang lain mungkin belum memikirkan. Hal 
tersebut cukup beralasan mengingat sebagian 
besar pengambil kebijakan di desa dan kelurahan 
saat itu, masih menganggap bahwa persoalan 
sanitasi/jamban keluarga adalah urusan Dinas 
Kesehatan dan jajarannya. 
 Suatu ketika petugas puskesmas yang 
mewilayahi  Desa Galung,  menyodorkan 
selembar kertas yang berisi data cakupan jamban 
keluarga yang angkanya masih kurang lebih 40 - 
50%, data lainnya menunjukkan banyaknya 
kasus penyakit diare bahkan diantaranya ada 
yang meninggal sehingga masuk kategori  
Kejadian Luar Biasa/KLB (Outbreak). Kondisi 

(Kiri) Achmad Syuhada (paling kanan - berpakaian dinas 
PNS) bersama tim Verifikasi Desa ODF/SBS. 
(Atas) Memberikan penjelasan mengenai kondisi Desa yang
dipimpinnya, Galung ketika dikunjungi tim Verifikasi Desa 
ODF/SBS. 
Foto Dok. POKJA AMPL Kab. BARRU  

Oleh Andi Pananrang



18BaKTINews BaKTINews17

tersebut telah menggugah perasaan seorang 
Ahmad Syuhada selaku kepala desa, membuka 
mata dan menggugah kepeduliannya tentang 
arti penting “Sanitasi”. Sebagai seorang kepala 
desa yang masih merasa awam dengan persoalan 
kesehatan, kemudian selanjutnya dia begitu 
proaktif berkonsultasi dan berkomunikasi 
d e n g a n  p e t u g a s  k e s e h a t a n  d a n  t e l a h 
menyampaikan tekadnya untuk mencapai 
misinya. Kapasitasnya dalam managemen 
kesehatan dasar pun telah dimilikinya melalui 
Program Prima Kesehatan yang berfokus pada 
sistem perencanaan kesehatan berbasis 
masyarakat.
 Komitmennya yang begitu kuat telah 
melahirkan beberapa strategi untuk mencapai 
cita-citanya dalam meningkatkan PHBS di 
wilayahnya. Langkah awal yang dilaksanakan 
adalah menginventarisir semua masyarakatnya 
ya n g  m a s i h  B A B  s e m b a ra n ga n  d e n ga n 
membentuk tim desa serta melibatkan tenaga 
puskesmas. Intervensi secara sistematis dimulai 
tahun 2010 dengan memanfaatkan semua 
sumber daya yang dimiliki. Ketersediaan 
material pasir dan batu di 'Galung” sangat 
mendukung percepatan program sanitasi. Tim 
kerja yang solid dengan melibatkan banyak 
stakeholder yang aktif menjadi salah satu 
penentu keberhasilannya. Kelebihan lain dari 

SANG 
PELOPOR 

DESA “SBS”
(STOP BUANG AIR BESAR 

)SEMBARANG TEMPAT

  No.   April - Mei 2017 136   No.   April - Mei 2017 136

SANG 
PELOPOR 

DESA “SBS”
(STOP BUANG AIR BESAR 

)SEMBARANG TEMPAT

Namanya Ahmad Syuhada, seorang kepala desa di wilayah pegunungan 
Kabupaten Barru yang dihuni sekitar 654 Kepala Keluarga. Karakter 
peduli, pejuang dan pelopor  yang dimilikinya seolah mencerminkan 

arti  dari namanya. “Galung” adalah nama desanya, yang dalam Bahasa Indonesia  
berarti “sawah”. Hal tersebut sekaligus menggambarkan keadaan topografinya 
berupa dataran tinggi yang dikelilingi hamparan sawah yang luas. Jumlah 
penduduk desanya sekitar 2.369 jiwa yang menyebar di 2 (dua) dusun yang 
umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. 

 Ahmad Syuhada adalah sosok yang sangat 
sederhana dan memiliki komitmen yang kuat 
untuk sebuah perubahan yang lebih baik dengan 
berupaya melibatkan semua stakeholder terkait.
 Tahun 2009 adalah awal pergerakannya 
dalam program sanitasi dasar  untuk sebuah  
misi “masyarakat Desa Galung bebas dari 
perilaku buang air besar sembarang tempat”. 
Pemikiran tersebut muncul disaat sejawatnya 
yang lain mungkin belum memikirkan. Hal 
tersebut cukup beralasan mengingat sebagian 
besar pengambil kebijakan di desa dan kelurahan 
saat itu, masih menganggap bahwa persoalan 
sanitasi/jamban keluarga adalah urusan Dinas 
Kesehatan dan jajarannya. 
 Suatu ketika petugas puskesmas yang 
mewilayahi  Desa Galung,  menyodorkan 
selembar kertas yang berisi data cakupan jamban 
keluarga yang angkanya masih kurang lebih 40 - 
50%, data lainnya menunjukkan banyaknya 
kasus penyakit diare bahkan diantaranya ada 
yang meninggal sehingga masuk kategori  
Kejadian Luar Biasa/KLB (Outbreak). Kondisi 

(Kiri) Achmad Syuhada (paling kanan - berpakaian dinas 
PNS) bersama tim Verifikasi Desa ODF/SBS. 
(Atas) Memberikan penjelasan mengenai kondisi Desa yang
dipimpinnya, Galung ketika dikunjungi tim Verifikasi Desa 
ODF/SBS. 
Foto Dok. POKJA AMPL Kab. BARRU  

Oleh Andi Pananrang



19 BaKTINews BaKTINews 20

sosok Ahmad Syuhada yaitu dalam hal 
melakukan pendekatan kepada stakeholder 
mulai dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat 
sampai masyarakat “kecil” di wilayahnya. Pihak 
yang terlibat secara aktif  antara lain tim desa 
siaga, tokoh masyarakat, agama dan pemuda, 
fasi l i tator  kesehatan,  pengusaha lokal , 
wirausaha sanitasi dan para muballigh  yang 
secara rutin didatangkan bekerjasama dengan 
Ta'mir masjid. 
 Percepatan program sanitasi dilakukan oleh 
A h m ad  Sy u h ad a   te t a p  d e n ga n  p r i n s i p 
pemberdayaan masyarakat. Dia memiliki  
kasabaran dalam berproses terbukti pada saat 
dihadapkan dengan tantangan banyaknya warga 
yang BAB karena status miskin. Secara rutin dia 
mengumpulkan keluarga-keluarga tersebut 
menghadirkan fasilitator kesehatan dan 
muballigh untuk memberikan pemahaman dan 
pencerahan dengan pendekatan kesehatan dan 
agama, sehingga diharapkan dapat terpicu untuk 
meninggalkan kebiasannya BABS. Setelah 
berproses kurang lebih  1 tahun, akhirnya kerja 

keras tersebut membuahkan hasil. Dana zakat 
harta yang menjadi hak keluarga miskin dengan 
kisaran 300 ribu rupiah per tahun, mereka 
sepakat untuk dibuatkan jamban. Harga 1 paket 
jamban dari seorang wirausaha sanitasi di desa 
itu sekitar 400 ribu,  sehingga sisanya dibantu 
dari dana stimulan desa melalui APBDes dan 
sebagian juga dari para donator secara pribadi.  
Sungguh merupakan pencapaian yang luar 
biasa. 
 Keberadaan wirausaha sanitasi yang saat itu 
dibina oleh desa juga menjadi kunci percepatan 
akses sanitasi dasar di Desa Galung. Sampai saat 
ini, wirausaha tersebut telah mensuplai hampir 
separuh desa/kelurahan di Kabupaten Barru.  

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat 
Desa Galung seperti pelatihan pemicuan dan 
perencanaan kesehatan desa secara rutin 
dilakukan dan dievaluasi. Pembiayaan kegiatan 
tersebut bersinergi antara puskesmas dan desa.  
Sekedar diketahui bahwa jauh sebelum adanya 
i s t i l a h  d a n a  A D D ,  D e s a  G a l u n g  t e l a h 
mengalokasikan dana untuk program kesehatan 
baik fisik maupun non fisik. Sosok Ahmad 
Syuhada telah berhasil menfasilitasi sebuah 
sistem perencanaan kesehatan dasar di desa 
dengan komitmennya yang begitu tinggi 
terhadap sektor kesehatan termasuk sanitasi.
 Pada tahun 2013, akhirnya  Desa Galung  
dinyatakan sebagai Desa ODF pertama di 
Kabupaten Barru di bawah kepemimpinan  
Ahmad Syuhada. Saat ini perilaku buang air 
besar sembarang sudah tidak ditemukan lagi di 
desa tersebut. Untuk kesinambungan program 
tersebut dia juga telah menetapkan Peraturan 
Desa terkait  hal  tersebut.  Begitu keras 
perjuangannya, namun dia bukanlah sosok yang 
mengharapkan pujian dan penghargaan tapi dia 

b e k e r j a  s e c a r a  t u l u s  d e m i  k e b a i k a n 
masyarakatnya. Sampai hari ini belum pernah 
ada penghargaan atas prestasinya. Deklarasi 
desa ODF sebagai bentuk penghargaan kepada 
desa/kelurahan yang rencana akan digelar dalam 
waktu dekat ini bersama 3 desa tetangganya, 
tidak bisa dia terima karena awal Februari 2017 
lalu sang Pelopor tersebut terlebih dahulu 
dipanggil oleh Allah SWT dan meninggalkan 
banyak kisah dan cerita ispiratif bagi mereka 
yang punya tanggung jawab. Semoga Allah SWT 
menerima semua amal kebaikannya, Aamiin.                                                    
 Kisah ini diceritakan oleh orang-orang yang 
telah berjuang bersamanya meng-ODF-kan Desa 
Galung, untuk mengenang kembali jasa-jasanya.
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Jauh sebelum adanya istilah 
dana ADD, Desa Galung telah 
mengalokasikan dana untuk 
program kesehatan baik fisik 
maupun non fisik.

(Kiri dan Kanan) Wirausaha sanitasi yang dikembangkan 
di desa Galung, memproduksi kelengkapan sanitasi 
yang murah dan layak bagi masyarakat.
Foto Dok. POKJA AMPL Kab. BARRU  

Penulis adalah anggota Pokja AMPL Kabupaten Barru dan dapat 
dihubungi melalui email:  andipadinkes@ymail.com
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keras tersebut membuahkan hasil. Dana zakat 
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sebagian juga dari para donator secara pribadi.  
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b e k e r j a  s e c a r a  t u l u s  d e m i  k e b a i k a n 
masyarakatnya. Sampai hari ini belum pernah 
ada penghargaan atas prestasinya. Deklarasi 
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tidak bisa dia terima karena awal Februari 2017 
lalu sang Pelopor tersebut terlebih dahulu 
dipanggil oleh Allah SWT dan meninggalkan 
banyak kisah dan cerita ispiratif bagi mereka 
yang punya tanggung jawab. Semoga Allah SWT 
menerima semua amal kebaikannya, Aamiin.                                                    
 Kisah ini diceritakan oleh orang-orang yang 
telah berjuang bersamanya meng-ODF-kan Desa 
Galung, untuk mengenang kembali jasa-jasanya.
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INFORMASI LEBIH LANJUT

Jauh sebelum adanya istilah 
dana ADD, Desa Galung telah 
mengalokasikan dana untuk 
program kesehatan baik fisik 
maupun non fisik.

(Kiri dan Kanan) Wirausaha sanitasi yang dikembangkan 
di desa Galung, memproduksi kelengkapan sanitasi 
yang murah dan layak bagi masyarakat.
Foto Dok. POKJA AMPL Kab. BARRU  

Penulis adalah anggota Pokja AMPL Kabupaten Barru dan dapat 
dihubungi melalui email:  andipadinkes@ymail.com
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Sabtu, 11 Maret 2017, matahari vertikal 
di atas Pulau Yamdenan. Tujuh 
perahu bergerak ke laut dipandu 

pria-pria berkaos biru muda. Mesin perahu 
berdentum di Pantai Lermatang, khalayak 
berbagi senyum. Tak lama, Suprayoga Hadi, 
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu 
(PDTU), Kementerian Desa PDTT menarik 
bentangan rumput laut kecokelatan dan 
mengangkatnya. Senyumnya mengembang. 
Sekda Maluku Tenggara Barat (MTB) 
Piterson Rangkoratat turut memegang tali 
diikuti Syaifuddin dari SKK Migas, Puri 
Minari dari Inpex Masela Ltd, Komandan 
Lanal Saumlaki, Wirawan serta Kades Jantje 
Rangkoly.
 Di perahu lain, Yongky Souissa, Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Rumput Laut, 
Bumdes, dan 

Kolaborasi 
Apik 

di Tepian 
Yamdena

Oleh Kamaruddin Azis

Foto: Dok. Yayasan BaKTI/ Arafah

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Abd. Rahman Ramlan
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Kelurahan (BPMDK) serta Camat Tanimbar 
S e l at a n  t a k  t i n g ga l  d i a m ,  m e re k a  i k ut 
mengangkat rumputlaut. Di pantai dan di 
dermaga, seratusan warga menjadi saksi prosesi 
panen perdana hasi l  budidaya anggota 
Kelompok Wermas dan Rumyaar. Menjadi saksi 
peresmian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 
bernama Ngurmase.Dirjen PDTT mendapuk 
Kades Jantje Rangkoly untuk menggunting pita 
peresmian.Bumdes yang disebut sebagai yang 
pertama di MTB.

Fasilitasi bersama
 “Ada 66 orang anggota akan memperoleh 
tidak kurang 5 ton rumput laut basah. Hasil 
panen ini dapat jadi target pengelolaan Bumdes 
ke depan.” kata Abdi Suhufan dari DFW 
Indonesia, organisasi fasilitator pendampingan. 
Menurut Abdi, budidaya ini tergolong istimewa, 
selain mendatangkan bibit  dari  Maluku 
Tenggara, panen kali ini menjadi penting sebab 
harga rumput laut di MTB mulai membaik, dari 

harga 5 ribuan naik ke harga 7-8ribu perkilo.
 “Momentum ini merupakan bukti kekuatan 
kerjasama para pihak di MTB,  fasilitasi kami 
tidakakan sukses tanpa dukungan Dinas Kelautan 
dan Perikanan. Kelompok dikaji oleh Dinas dan 
diberi pengakuan sebagai kelompok pemula, 
demikian pula Bumdes Ngurmase yang diasistensi 
B P M D K  M T B , ”  p a p a r  A b d i .  Me nu r ut nya , 
peresmian dan panen tersebut adalah muara 
fasilitasi atas sokongan sumber daya Inpex Masela 
Ltd. Tim DFW intens membangun komunikasi 
Pemkab MTB, di antaranya Dinas Kelautan dan 
Perikanan, BPMDK, Pemdes, dan unsur Kecamatan 
hingga Lanal Saumlaki.
 Program Seaweed Cultivation adalah bagian 
skema Social Investment Inpex Masela Ltd sejak 
Juni 2016. DFW hadir melanjutkan program 
sebelumnya, selain mendukung budidaya rumput 
laut, Inpex juga memberi dukungan untuk bidang 
pendidikan, pertanian,hingga promosi khazanah 
kebudayaan MTB. 
 “Fasilitasi berlangsung sejak Juni 2016. Butuh 
waktu adaptasi dan persiapan sosial yang intens 
terutama membaca potensi sumber daya alam dan 

peta-peta sosial sebelum bicara teknis budidaya dan penyiapan 
Bumdes,” ungkap Abdi.
 “Tahun 2016, kami menggandeng DFW, sebagai partner kami di 
lapangan untuk melaksanakan program pelatihan dan budidaya 
rumput laut, di Kabupaten MTB khususnya di Desa Lermatang dan 
Latdalam,” kata Puri Minari dari PT Inpex Masela Ltd saat memberi 
sambutan. 
 Puri menambahkan, untuk terciptanya sinergi dengan Instansi 
Pemerintah, kegiatan ini juga dilakukan bersama-sama, bersinergi 
dengan Pemda MTB, melalui keterlibatan SKPD terkait, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Desa 
Tertinggal.
 Sementara itu, Syaifuddin dari SKK Migas menyatakan bahwa 
perusahaan minyak terutama yang beroperasi di lepas pantai atau 
pesisir harus turut membantu melakukan program social 
investment yang dikerjasamakan dengan DKP. Bagaimana 
mensinergikan dengan Pemda, sehingga program pilot ini bisa 
dilaksanakan di seluruh Indonesia.
 Apa yang disampaikan Syaifuddin ini adalah isyarat tentang 
perlunya memberikan ruang bagi masyarakat Maluku Tenggara 
Barat untuk menjadi bagian atau penerima manfaat ke depan dalam 
proses operasi BlokGas Abadi yang letaknya di antara wilayah MTB 
dan Australia serta akan dikelola oleh PT. Inpex Masela. Senada 
dengan itu, dalam sambutannya, Dirjen PDTU menyebut bahwa 
khusus untuk daerah-daerah perbatasan, peranan Kemendesa 
sangat penting untuk mendorong potensi pembangunan di daerah-
daerah kecil, pesisir dan terluar, termasuk Maluku Tenggara Barat.

Anggota kelompok bersukacita
Foto Dok. Kamaruddin Azis
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 D F W  a d a l a h  o r g a n i s a s i  y a n g  g i a t 
memfasilitasi masyarakat pesisir dan pulau-
pulau selama lebih sepuluh tahun seperti di 
Kepulauan Anambas dengan produsen minyak 
Conoco Phillips, dengan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan untuk program pendampingan di 
Pulau-Pulau Kecil Terluar sejak tahun 2014 
hingga donor seperti Japan International 
Cooperation Agency (JICA) di Kepulauan 
Tanakeke Sulawesi Selatan. 
 Pendampingan di Lermatang, termasuk Desa 
Latdalam masih sebagian kecil dari beberapa 
agenda seperti Bumdes yang masih perlu 
diperkuat kapasitasnya. DFW berharap Bumdes 
Ngurmase dapat menjadi model kolaboratif. 
 Dalam beberapa waktu ke depan, semangat 
pendampingan kelompok pembudidaya rumput 
laut seperti Rumyaar dan Wermas di Lermatang 
dan Latdalam  perlu terus digariahkan. Selain itu 
upaya peningkatan kapasitas manajerial 
pengelola Bumdes dan pencarian alternatif-
alternatif kerjasama lintas sektor perlu tetap 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana 
prasarana usaha budidaya.

Bumdes ini menjadi kunci kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masyarakat 
desa, ada penguatan kelembagaan, bagaimana aparatur diperkuat, 
pemberdayaan melalui pelatihan, nelayan yang diberikan bibit, pelatihan dan 
produksi

Peresmian Bumdes di Desa Lermatang (kiri), Suasana di 
dermaga Lermatang (kanan).  Foto Dok. Kamaruddin Azis.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Artikel ini juga dapat dibaca pada blog Kamaruddin Azis
https://denun89.wordpress.com/tag/yamdena/
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Oleh Edison Howay, Hariman Dahrif & Yoel Wamafma

e n c e r m a t i  K a b u p a t e n 
Supiori, tak ubahnya kita 
melihat satu distrik atau 
kumpulan dua atau tiga 
kelurahan di tanah Jawa, 

atau wilayah padat penduduk lainnya di 
Indonesia. Penduduk Supiori saat ini 
berjumlah 20.000 jiwa yang menempati 
wilayah seluas 909 kilometer persegi. 
Tingkat kepadatan penduduk Supiori 
adalah 35 kilometer/jiwa. 
 Hingga kini ragam sumber Pendapatan 
Asli Daerah bagi  Kabupaten Supiori masih 
sangat terbatas.  Pertumbuhan ekonomi 
pada tahun 2016 tercatat 5,51% dengan 
sektor konsumsi sebagai  penggerak 
ekonomi utama. 
 Kabupaten Supiori adalah kabupaten 
dengan luas wilayah terkecil di antara 29 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. 
Pembiayaan anggaran pembangunanya 
sangat bergantung padas transer dari 
Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pandangan 
inilah dahulu menyebabkan semua orang 
mencibir dan menyangsikan kemampuan 
fiskal daerah ini saat akan dijadikan 
kabupaten definitif.  
 D i d o ro n g  e u fo r i a  re fo r m a s i  d a n 
pergolakan politik di Papua kala itu, 
kebanyakan orang memilih diam dan 
menerima ungkapan “Daripada Orang 
Pa p u a  r i b u t- r i b u t  m i n t a  m e rd e k a , 
mendingan wilayahnya dimekarkan”.  
Hal ini mungkin bisa meredam fenomena 
tengah terjadi kala itu. Pendek kata, atas 
alasan politiklah Supiori akhirnya menjadi 
satu wilayah defenitif. Sesuatu yang 
mestinya disyukuri sebagai berkat untuk 
membangun tanah Injil ini.
 Kini setelah lebih satu dasawarsa sejak 
1 8  D e s e m b e r  2 0 1 3 ,  p e r ke m b a n ga n 
wilayahnya secara kuantitatif boleh diamati 
dari indikator pendapatan perkapitanya 
baru mencapai Rp. 162.523,82, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 60,09  
menurut data BPS tahun 2015. Kondisi 
kehidupan warganya, meskipun dari kini 
menempati  hunian yang kondisinya 

membaik, tetapi rata-rata pendidikan masih 
didominasi lulusan SD, angka kemiskinan 
masih cukup tinggi, indeks gini ratio 
(ketimpangan) 0,24, berkisaran pada angka 
moderat. 
 Jika dibandingkan dengan anggaran 
pembangunan yang digelontorkan setiap 
tahun sebesar rata-rata mendekati Rp 1 
triliyun mestinya cukup memadai untuk 
mengkreasi pembangunan lebih maksimal. 
Apalagi dibandingkan dengan jumlah 
penduduknya masih kecil, luas wilayahnya 
tidak terlalu luas. 
 Bila saja anggaran itu terkelola dengan 
efektif dan efisien,  banyak hal untuk 
melakukan inovasi menuju perubahan yang 
l e b i h  b e s a r.  Te n g o k  s a ja  b e b e ra p a 
Kabupaten dan Kota di   tempat lain semisal 
Bali. Anggaran pembangunannya masih di 
bawah nilai tersebut, namun tingkat 
kesejahteraan penduduknya cukup tinggi. 
Lalu di mana sebenarnya permasalahan 
dalam membangun Supiori? 

Potensi Perikanan dan Pariwisata 
 Bila menguliti dokumen-dokumen 
perencanaan atau mempertimbangkan 
pendapat orang, pasti bersepakat bahwa 
membangun Supiori tidak lain harus 
dilakukan dengan memanfaatkan potensi 
tersebut. Tetapi bila dibandingkan dengan 
k e b e r p i h a k a n  a n g g a r a n  s e r t a 
kecenderungan kontribusi terhadap PAD, 
dua sektor tersebut cukup memprihatinkan. 
 S e l a m a  i n i  b u d g e t  a n g g a r a n 
pembangunan di Supiori menggelembung 
d i  b i d a n g  I n f r a s t r u k t u r  d a n  b i l a 
diakumulasi keseluruhanya berisifat fisik  
semata. Lihatlah Kantor Bupatinya, secara 
umur ekonomis masih layak tetapi entah 
alasan apa dirubuhkan. 
 Ini menjadi pertanda bahwa sektor yang 
semestinya diprioritaskan menjadi tulang 

MEMBANGUN 
KABUPATEN 

SUPIORI

M
“Daripada Orang Papua 
ribut-ribut minta merdeka, 
mendingan wilayahnya 
dimekarkan”. 

MEMBANGUN 
KABUPATEN 

SUPIORI
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e n c e r m a t i  K a b u p a t e n 
Supiori, tak ubahnya kita 
melihat satu distrik atau 
kumpulan dua atau tiga 
kelurahan di tanah Jawa, 

atau wilayah padat penduduk lainnya di 
Indonesia. Penduduk Supiori saat ini 
berjumlah 20.000 jiwa yang menempati 
wilayah seluas 909 kilometer persegi. 
Tingkat kepadatan penduduk Supiori 
adalah 35 kilometer/jiwa. 
 Hingga kini ragam sumber Pendapatan 
Asli Daerah bagi  Kabupaten Supiori masih 
sangat terbatas.  Pertumbuhan ekonomi 
pada tahun 2016 tercatat 5,51% dengan 
sektor konsumsi sebagai  penggerak 
ekonomi utama. 
 Kabupaten Supiori adalah kabupaten 
dengan luas wilayah terkecil di antara 29 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua. 
Pembiayaan anggaran pembangunanya 
sangat bergantung padas transer dari 
Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pandangan 
inilah dahulu menyebabkan semua orang 
mencibir dan menyangsikan kemampuan 
fiskal daerah ini saat akan dijadikan 
kabupaten definitif.  
 D i d o ro n g  e u fo r i a  re fo r m a s i  d a n 
pergolakan politik di Papua kala itu, 
kebanyakan orang memilih diam dan 
menerima ungkapan “Daripada Orang 
Pa p u a  r i b u t- r i b u t  m i n t a  m e rd e k a , 
mendingan wilayahnya dimekarkan”.  
Hal ini mungkin bisa meredam fenomena 
tengah terjadi kala itu. Pendek kata, atas 
alasan politiklah Supiori akhirnya menjadi 
satu wilayah defenitif. Sesuatu yang 
mestinya disyukuri sebagai berkat untuk 
membangun tanah Injil ini.
 Kini setelah lebih satu dasawarsa sejak 
1 8  D e s e m b e r  2 0 1 3 ,  p e r ke m b a n ga n 
wilayahnya secara kuantitatif boleh diamati 
dari indikator pendapatan perkapitanya 
baru mencapai Rp. 162.523,82, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 60,09  
menurut data BPS tahun 2015. Kondisi 
kehidupan warganya, meskipun dari kini 
menempati  hunian yang kondisinya 

membaik, tetapi rata-rata pendidikan masih 
didominasi lulusan SD, angka kemiskinan 
masih cukup tinggi, indeks gini ratio 
(ketimpangan) 0,24, berkisaran pada angka 
moderat. 
 Jika dibandingkan dengan anggaran 
pembangunan yang digelontorkan setiap 
tahun sebesar rata-rata mendekati Rp 1 
triliyun mestinya cukup memadai untuk 
mengkreasi pembangunan lebih maksimal. 
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Kabupaten dan Kota di   tempat lain semisal 
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Potensi Perikanan dan Pariwisata 
 Bila menguliti dokumen-dokumen 
perencanaan atau mempertimbangkan 
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 Ini menjadi pertanda bahwa sektor yang 
semestinya diprioritaskan menjadi tulang 
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punggung pembangunan sekaligus sektor dasar 
bagi  masyarakat  masih belum menjadi 
perhatian utama. Tidak cukup dengan itu 
bantuan sosial dan hibah langsung kepada 
masyarakat nampak menjadi primadona. 
 Khusus bagian ini sebenarnya bukan tidak 
dibolehkan, tetapi belajar dari berbagai 
pengalaman sebelumnya atau dari daerah lain, 
jenis pengeluaran ini sangat rawan atau rentan 
d e n g a n  p e n y a l a h g u n a a n .  B e l u m  l a g i 
peruntukannya yang diberikan secara tunai 
kepada masyarakat yang dapat mematikan 
k r e a t i v i t a s  d a n  s e m a n g a t  b e r i n o v a s i 
masyarakat. 
 Setiap orang akan merasa senang bila 
berkeliling Supiori dan melihat hampir tidak 
ada lagi rumah yang kumuh. Semua hunian 
telah beratap seng, berlantai semen, dan 
berdinding batu atau kayu. Namun amat 
disayangkan, karena pembangunannya utuh 
dilakukan oleh pemerintah, nampak orang yang 
menghuninya kurang produktif. Singkatnya 
pola pembangunan seperti ini berpotensi 
menjadikan masyarakat tidak produktif alias 
malas. 

Kisah Orang Sowek hingga Petrus Kafiar
 Salah satu sub suku yang terkenal di Supiori 
adalah orang Sowek. Mereka berdiam di sebelah 
wilayah Selatan Kabupaten Supiori. Orang 
Sowek, seperti halnya suku Bajo di Sulawesi 
Tenggara atau Kepulaun Riau di Sumatera, 
bermukim di atas lautan.  Mereka terkenal 
karena kepandaiannya menempa besi menjadi 
alat-alat perang, terutama parang dan tombak.  
 Parang hasil tempaan orang Sowek dikenal 
sangat berkualitas. Bentuknya agak unik. Selain 
panjang dan tebal, bagian ujungnya pun 
melengkung keluar. Hal ini berbeda dengan 
bentuk parang lainya di nusantara. Parang  dari 
Jawa ,  M a d u ra  at a u  S u l awe s i  b i a s a nya 
melengkung ke dalam atau lurus-datar saja. 
Pa ra  a nt ro p o l o g  a k a n  s a n gat  t e r t a r i k 
mendalami hal tersebut karena terkait dengan 
hal-hal yang tersembunyi dalam memotret pola 
kebiasaan hidup mereka. 
 D a r i  m a n a  m e r e k a  m e n d a p a t k a n 
keterampilan tersebut termasuk bahan-bahan 
pembuatnya? Pertanyaan ini penting karena 

banyak orang selama hanya mengenal tradisi 
Papua yang akrab dengan alat-alat tradisional 
yang terbuat dari kayu atau batu, bukan besi. 
 Orang Sowek di Saireri mendapatkan 
keterampilan menempa besi saat berkelana ke 
tempat lain. Fenomena ini mirip dengan pola 
perdagangan tradisional suku Byak tempo dulu 
yang disebut “Manibob” atau perkawanan 
dagang. Suku-suku di wilayah ini berkelana 
hingga ke Timor Leste mengambil kain Timor 
untuk dijadikan mas kawin kala itu. Ini 
membuktikan bahwa sejak dahulu Orang 
S owe k  l e b i h  te r b u ka  d a n  b e r ke m ba n g 
dibandingkan suku-suku lain di Papua.
 Fakta inilah mungkin mempengaruhi 
Pemerintah Kolonial Belanda meletakan atau 
mendirikan sekolah di Korido, Supiori Selatan, 
lokasi daratan yang berdekatan dengan orang 
Sowek. Sekolah tersebut, konon kala itu amat 
terkenal dan banyak melahirkan orang-orang 
besar dan berhasil mengisi gerbong birokrasi 
Papua diawal integrasi dengan NKRI. Hal yang 
sama pula mungkin menjadi  penyebab 
dipilihnya Petrus Kafiar, putera Supiori asli 
pertama, yang dipersiapkan sebagai penginjil 
pertama di Tanah Papua. 
 Tidak hanya itu, pada tahun 1980-an, Orang 
Sowek terkenal pula dengan produksi ikan asar 
(ikan garam). Memproduksi ikan asar menjadi 
mata pancaharian banyak warga Supiori guna 
memenuhi kebutuhanakan biaya sekolah anak-
anak mereka. 
 Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan 
bahwa penduduk Supiori terutama sub etnis 
S o w e k ,  d a r i  d a h u l u  t e l a h  m e m i l i k i 
pengetahuan, keterampilan, etos kerja dan etos 

dagang yang sangat potensial untuk menjadi 
modal sosial bila dikelola dengan baik.  
Fenomena ini mestinya cukup memberikan 
gambaran yang detail bagi Pemda Supiori 
dewasa ini untuk meramu kembali kebijakan 
pembangunan daerahnya.  
 Sehubungan dengan itu  beberapa hal perlu 
dilakukan terkait rencana penyusunan RPJMD 
Supiori 2016-2021. Hal tersebut antara lain 
mereformulasi rumusan visi yang tepat. Visi 
Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekarang 
'Sehat, Kenyang dan Pintar' bukan tidak tepat, 
tetapi visi tersebut terkesan 'masyarakat 
dijadikan obyek' yang harus dibangun. Idealnya 
v i s i  y a n g  b a i k  a d a l a h  y a n g  m a m p u 
menggerakkan masyarakat setiap didengar. 
Perlu rumusan visi yang dinamis sesuai dengan 
tahapannya. 
 Pembangunan Supiori perlu berfokus pada 
salah satu komoditias sebagai penggerak.  
Antara perikanan dan pariwisata memang 
keduanya memiliki potensi, tetapi sektor 
perikananlah yang menjanjikan. Mengembang-
kan sektor pariwisata sangat riskan dengan 
kondisi eksternal seperti keamanan dan tingkat 
kemahalan serta ketersediaan sarana dan 
prasarana. Sementara perikanan telah lama 
menjadi basis bagi masyarakat.  
 Selama ini,  terjadi kekeliruan dalam 
merancang program pembangunan. Sebagai 
contoh program pemberian bantuan banyak 
berupa motor temple, perahu dan alat tangkap. 

Padahal yang diperlukan sebenarnya bensin 
murah, supaya mengurangi biaya operasional 
dan mendatangkan keuntungan lebih besar.  
Sentuhan teknologi smart card dan kebijakan 
harga membuka peluang besar pengembangan 
sektor tersebut. Pendekatan manajemen Taksi 
Bluebird seperti yang pernah diterapkan Fadel 
Muhammad ketika mengangkat kehidupan 
nelayan Gorontalo, dapat dijadikan salah 
rujukan.
 Terakhir, Supiori perlu diposisikan bukan 
sebagai daerah transit melainkan daerah 
tujuan. Artinya memang diperlukan sesuatu 
yang unik untuk mendorong orang datang ke 
Supiori. Keunikan yang dimaksud tidak boleh 
mereduksi nilai-nilai universal yang diperlukan 
bagi semua orang. 
 Semua itu bisa terlaksana dengan baik, jika 
m a s ya ra k at  d a n  Pe m d a  S u p i o r i  d a p at 
menyatukan hati dan tekad dalam membangun 
Supiori. Dedikasi tinggi para Pegawai Negeri 
Sipil di kabupaten ini dapat ditunjukkan dengan 
tidak selalu balik ke Biak karena mereka sadar 
bahwa hal itu menimbulkan capital flight yang 
dapat mengurangi uang yang seharusnya 
beredar di Supiori untuk kesejahteraan 
masyarakatnya.

Suku-suku di wilayah ini berkelana 
hingga ke Timor Leste mengambil 
kain Timor untuk dijadikan mas 
kawin kala itu. Ini membuktikan 
bahwa sejak dahulu Orang Sowek 
lebih terbuka dan berkembang 
dibandingkan suku-suku lain 
di Papua.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis adalah anggota Tim Pembahas Perumusan RPJMD 
Kab. Supiori 2016-2021 dan sehari-hari bekerja di Bappeda Provinsi 
Papua. Penulis dapat dihubungi melalui email: 
harimandarif@yahoo.co.id

Sum
ber Foto:  http://visitsupiori.com
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artisipasi atau peran serta warga Pmerupakan salah satu spek yang 
sangat penting dalam pembangunan.

 Partisipasi dan peran serta warga dapat 
dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti 
sumbangan pikiran atau pendapat dalam 
b e n t u k  p e n i l a i a n  d a n  k r i t i k  y a n g 
membangun, usul dan saran, serta aksi 
nyata melalui sumbangan tenaga maupun 
material dalam bentuk uang dan lain-lain.
 Partisipasi atau peran serta warga ini 
menunjukkan rasa kepemilikan dari warga 

a t a u  m a s y a r a k a t  t e r h a d a p  p r o g r a m 
pembangunan di lingkungannya. Dengan 
partisipasi dan rasa kepemilikan yang tinggi, 
suatu program pembangunan dapat terjamin 
keberlanjutan-nya.
 Namun seringkali partisipasi warga menjadi 
suatu hal yang sangat sulit. Ada beberapa hal 
yang dapat menjadi penyebabnya. Namun salah 

satu aspek penting yang dapat mempengaruhi 
partisipasi warga adalah ada atau tidaknya 
transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah 
setempat.
 Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas 
pemerintah menyebabkan masyarakat menjadi 
mudah curiga, jika ada program pembangunan 
di desa dan apatis berpartisipasi dalam program 
pembangunan tersebut.
 “Selama ini, kami hanya dilibatkan dalam 
Musrenbang, selanjutnya dana itu disetujui 
berapa dan kapan dilaksanakan juga kami tidak 
tau apa-apa”, ujar seorang ibu rumah tangga di 
desa Nita.
 Hal ini juga dirasakan oleh Antonius Luju 
s e b e l u m  m e n jad i  Ke p a l a  D esa  Ni t a  d i 
Kabupaten Sikka.
 Berangkat dari kegelisahan tersebut, sejak 
menjabat sebagai kepala desa Nita pada 2014 
silam, Antonius Luju mulai menginisiasi 
transparansi dan akuntabilitas pemerintah 
d e s a .  S a l a h  s a t u n y a  a d a l a h  d e n g a n 
mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan 
B e l a n ja  D esa  ( A P B D es )  d a n  I n fo r m a s i 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) ke 
semua warga masyarakat di Desa Nita.
 Informasi mengenai APBDes dibuat dalam 
bentuk leaflet dan dibagikan ke setiap kepala 
keluarga (KK) di desa Nita yang berjumlah 826 
KK. Pada tahun 2016, program kerja dan 
anggaran yang termuat dalam APBDes dipajang 
dalam bentuk baliho berukuran kurang lebih 
3x6 meter di halaman kantor desa Nita.
 Selain itu, informasi mengenai APBDes dan 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa Nita 
juga dipublikasikan melalui website Desa Nita 
(http://desanita.id/desain.php?hal=brd) dan 
m e d i a  s o s i a l  s e p e r t i  face b o o k  ( ht t p s : 
//www.facebook.com/rumahdesa.nita?fref 
=ts). Pemerintah Desa Nita juga mengganti 
nama Kantor Desa dengan sebutan Rumah Desa 
Nita, dan menyediakan halaman Rumah Desa 
Nita untuk digunakan warga.
 Inisiatif transparansi dan akuntabilitas 
pemerintah Desa Nita juga diperkuat dengan 
kehadiran program 'Suara dan Aksi Warga 

TRANSPARANSI 
DAN 

AKUNTABILITAS 
PENENTU 

PARTISIPASI 
WARGA DESA

Layanan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hal
penting bagi Program ini.
Source https://www.youtube.com/watch?v=44wyIMYPmWU
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artisipasi atau peran serta warga Pmerupakan salah satu spek yang 
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Negara untuk Akuntabilitas Pemerintah dan 
Peningkatan Layanan Dasar' yang dilakukan 
bersama Wahana Visi Indonesia sejak 2014.   
 Program ini menggunakan pendekatan 
Suara dan Aksi Warga Negara untuk mendorong 
keterlibatan warga desa dalam menilai kinerja 
layanan dasar di Desa Nita, terutama layanan 
kesehatan ibu dan anak yang dilakukan di 
Posyandu, Polindes, Poskesdes dan Puskesmas 
yang terletak di desa itu.
 Melalui program ini, warga desa diajak untuk 
memahami standar layanan kesehatan ibu dan 
a n a k  y a n g  d i t e t a p k a n  p e m e r i n t a h , 
menyampaikan pandangan mengenai layanan 
kesehatan ibu dan anak yang ideal, memberikan 
penilaian terhadap layanan kesehatan ibu dan 
anak di desa mereka, serta menyampaikan usul 
dan saran untuk perbaikan layanan kesehatan 
ibu dan anak di  desa mereka.
 Berbagai inisiatif  dan program yang 
dilakukan di Desa Nita ini telah membawa 
beberapa perubahan. Salah satunya adalah 
meningkatnya partisipasi warga di Desa Nita 
dalam berbagai bentuk seperti pemikiran, 
tenaga dan material.

 Saat ini, semakin banyak warga yang terlibat 
dalam program pembangunan di Desa Nita. 
Warga juga semakin berani menyampaikan 
masukan untuk perbaikan layanan dasar di 
Desa Nita, secara khusus layanan kesehatan ibu 
dan anak.
 Seorang ibu berujar, “Dulu, kalau ada 
pertemuan di kantor desa, kalau ada dialog 
dengan orang kesehatan, biar yang kami 
ra s a k a n  i t u  s a n gat  m e n g ga n g g u ,  m a u 
ungkapkan tapi kami rasa takut. Takut nanti 
diomeli dan kalau tidak datang periksa, nanti 
dimarahi. Jadi kami pendam saja”.
 Namun setelah hadirnya Suara dan Aksi 
Warga (WVI), apa yang dirasakan dan dialami 
dapat lontarkan semua. Dan semuanya diterima 
baik oleh orang kesehatan, termasuk bidan. 
Sebelumnya warga t idak berani  untuk 
memberikan penilaian, namun sebaliknya 
mereka dapat melakukan penilaian kepada 
warga.
 Kini semua dapat saling menilai untuk 
melakukan perubahan bersama menuju yang 
lebih baik. Sebagai gambaran, dahulu bidan 
kurang ramah terhadap pasien, apa lagi kalau 

ada ibu hamil datang terlambat. Namun 
sekarang, kendati datang terlambat tetap 
dilayani dengan senyum.
 Usulan warga untuk peningkatan layanan 
kesehatan ibu dan anak juga mendapat 
tanggapan yang baik dari pemerintah Desa Nita. 
Melalui usulan dari warga, Pemerintah Desa 
Nita telah menambahkan bidan desa menjadi 4 
orang untuk memberikan pelayanan di Polindes 
dan Poskesdes.
 Pemerintah Desa Nita juga mengalokasikan 
anggaran untuk membantu pembiayan bahan 
habis pakai yang digunakan dalam persalinan. 
Sebelumnya, bahan habis pakai tersebut hanya 
ditanggung oleh ibu yang akan bersalin. Saatini, 
pemerintah Desa Nita menanggung setengah 

biaya bahan habis pakai.
 “Perubahan desa dengan menindak lanjuti 
masukan masyarakat secara serius,” kata 
Yasnita Fransiska, bidan di Desa Nita.
 “Para ibu yang akan melahirkan harus 
membeli paket persalinan. Dengan adanya 
masukan masyarakat,  pemerintah desa 
sekarang membantu membayar separuh 
biayanya.
 Perubahan paling jelas yang terjadi setelah 
adanya program ini adalah tersedianya akses 
pelayanan secara aktif memadai, meningkatnya 
partisipasi warga desa Nita dan meningkatnya 
angka penggunaan layanan desa.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Cerita perubahan layanan kesehatan ibu dan anak di Desa Nita dapat 
dilihat juga di laman http://www.worldbank.org/in/news/feature/
2015/10/16/stronger-community-voices-improve-maternal-and-
child-health-in-indonesia

“Dulu, kalau ada pertemuan di kantor 
desa, kalau ada dialog dengan orang 
kesehatan, biar yang kami rasakan 
itu sangat mengganggu, mau 
ungkapkan tapi kami rasa takut. 
Takut nanti diomeli dan kalau tidak 
datang periksa, nanti dimarahi. Jadi 
kami pendam saja”

Inisiatif transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa 
Nita, salah satunya memberi kesempatan warganya 
memberikan pendapat atas layanan kesehatan lewat 
Kartu Penilaian yang disediakan(kiri) Aktivitas 
penimbangan Balita di Puskesmas Desa Nita (kanan)
Source https://www.youtube.com/watch?v=44wyIMYPmWU
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 Kebutuhan infrastruktur di Asia 
yang sedang berkembang dan Pasifik 
sampai dengan 2030 akan melebihi 
$22,6 triliun, atau $1,5 triliun per 
tahun, jika ingin mempertahankan 
momentum pertumbuhan di kawasan 
ini, demikian ungkap laporan terbaru 
dari Asian Development Bank (ADB). 
Angka ini diperkirakan akan lebih 
tinggi hingga mencapai lebih dari $26 
triliun, atau $1,7 triliun per tahun, 
apabila biaya mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim juga diperhitungkan.

  No.   April - Mei 2017 136   No.   April - Mei 2017 136

 L a p o r a n  b e r t a j u k  M e e t i n g  A s i a ' s 
Infrastructure Needs berfokus pada infrastruktur 
listrik, transportasi, telekomunikasi, serta air dan 
sanitasi di kawasan Asia dan Pasifik. Laporan 
tersebut mengkaji infrastruktur dan investasi 
saat ini secara menyeluruh, beserta kebutuhan 
investasi di masa yang akan datang, serta 
mekanisme pembiayaannya.
 “Kebutuhan akan infrastruktur di wilayah 
Asia dan Pasifik jauh lebih besar daripada 
pasokan yang tersedia saat ini,” kata Presiden 
ADB Takehiko Nakao. “Asia memerlukan 
infrastruktur baru dan diperbaiki, yang akan 
menentukan standar kualitas, mendorong 

Kebutuhan 
Infrastruktur Asia 

Melebihi  
$1,7 Triliun 
Per Tahun; 

Dua Kali Lipat 
Perkiraan 

Sebelumnya

pertumbuhan ekonomi,  dan merespons 
t a nt a n ga n  g l o ba l  ya n g  m e n d esa k  ya i t u 
perubahan iklim.”
 Pembangunan infrastruktur di 45 negara 
yang tercakup dalam laporan ini naik pesat 
selama beberapa dekade terakhir, dan telah 
m e n d o ro n g  p e r t u m b u h a n ,  m e n g u ra n g i 
kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup. 
Na m u n ,  m a s i h  t e r d a p a t  k e s e n j a n g a n 
infrastruktur yang besar: Lebih dari 400 juta 
orang belum mendapatkan listrik, 300 juta 
belum dapat mengakses air minum aman, serta 
sekitar 1,5 miliar belum dapat mengakses 
sanitasi dasar. Banyak perekonomian di kawasan 
ini yang kekurangan pelabuhan, jalur kereta, dan 
jalan yang memadai, yang berfungsi untuk 
menghubungkan perekonomian tersebut ke 
pasar domestik dan global secara efisien.
 “ADB bertekad untuk terus bekerja sama 
d e n ga n  n e ga ra - n e ga ra  a n g go t a nya  d a n 
memanfaatkan 50 tahun pengalaman dan 
keahlian kami untuk memenuhi kebutuhan 
infrastruktur kawasan ini. Karena sektor swasta 
p e n t i n g  u n t u k  m e n g i s i  k e s e n j a n g a n 
infrastruktur, ADB akan mendorong kebijakan 
yang ramah investasi, serta reformasi regulasi 
dan kelembagaan, guna mengembangkan 
berbagai proyek yang layak bagi kerjasama 
publik-swasta (KPS),” jelas Mr. Nakao.
 ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan 
untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan 
Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian 
lingkungan hidup, dan integrasi kawasan.  
Didirikan tahun 1966, ADB telah menandai 50 
tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini. 
ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya 
berada di kawasan Asia dan Pasifik termasuk 
Indonesia.  

Intisari Laporan Meeting Asia's
Infrastructure Needs
 Kawasan Asia yang sedang berkembang perlu 
berinvestasi sebesar $26 triliun selama 2016-
2030, atau $1,7 triliun per tahun, jika ingin 
mempertahankan momentum pertumbuhan, 
memberantas kemiskinan, dan merespons 
perubahan ikl im (perkiraan yang telah 
disesuaikan yaitu dengan memasukkan 
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memberantas kemiskinan, dan merespons 
perubahan ikl im (perkiraan yang telah 
disesuaikan yaitu dengan memasukkan 

Su
m

be
r F

ot
o 

Do
k.

 A
si

an
 D

ev
el

op
m

en
t B

an
k

MANILA, FILIPINA (28 Februari 2017)

Media Release 
Asian Development Bank



35 36BaKTINews BaKTINews

Oleh SOFIA SIAHAYA

Bagi Ibu Nini, kekuatan KK (Kelompok Konstituen) terletak pada 
keanggotaannya yang sebagian besar perempuan. Sementara 
pembentukan kelompok-kelompok sebelumnya sebagian besar 
beranggotakan laki-laki. Dengan begitu, perempuan diberi ruang yang lebih 
baik untuk mengembangkan diri dan mengubah pola pikir.

 Ibu Nini adalah Ketua Seksi Data dan Informasi pada KK  Walang Hatukau Negeri 
Batu Merah.  Ibu Nini selain sebagai Ketua Seksi Data dan Informasi, beliau juga  
adalah Ketua RT.004/RW 01 Negeri Batu Merah. Ia berjuang membantu masyarakat 
dalam pengurusan BPJS dan Akta Kelahiran anak bagi keluarga miskin. 
 Ibu Nini, lahir dan dibesarkan di Buton, Sulawesi Selatan, sehingga tentu tahu dan 
paham perilaku masyarakat selain masyarakat Ambon. Ibu Nini juga rajin membaca, 
suatu aktivitas yang belum tentu dilakukan secara rajin oleh setiap orang yang 
bersekolah tinggi.  

 
Perempuan

 Pelopor
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perhitungan biaya mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim). Jika tidak memperhitungkan 
biaya tersebut, akan diperlukan $22.6 triliun, 
at au  $ 1 , 5  t r i l i u n  p e r  t a hu n  ( p e r k i ra a n 
dasar/baseline).
 Dari kebutuhan total yang sudah disesuaikan 
untuk iklim selama 2016-2030, diperlukan $14,7 
triliun untuk investasi di sektor listrik dan $8,4 
triliun untuk sektor transportasi. Investasi untuk 
sektor telekomunikasi akan mencapai $2,3 
triliun, sementara sektor air dan sanitasi akan 
memerlukan $800 miliar selama periode 
tersebut.
 Asia Timur akan mengambil porsi hingga 
61% dari kebutuhan investasi yang sudah 
disesuaikan dengan perubahan iklim hingga 
2030. Namun apabila ditinjau dari persentase 
terhadap PDB, sub-kawasan Pasifik memimpin 
dengan kebutuhan investasi senilai 9,1% dari 
total PDB-nya. Yang berikutnya adalah Asia 
Selatan pada 8,8%, Asia Tengah 7,8%, Asia 
Tenggara 5,7%, dan Asia Timur senilai 5,2% PDB.
 Perkiraan senilai $1,7 triliun per tahun ini 
mencapai lebih dari dua kali lipat perkiraan ADB 
sebelumnya pada 2009, yaitu sebesar $750 
miliar. Dimasukkannya investasi yang berkaitan 
dengan iklim adalah faktor utama penyumbang 
kenaikan tersebut. Faktor yang lebih penting lagi 
adalah pertumbuhan pesat yang diperkirakan 
akan terus berlanjut di kawasan ini, sehingga 
mendorong kebutuhan infrastruktur baru.  
Dimasukkannya seluruh 45 negara anggota ADB 
di kawasan Asia yang sedang berkembang 
(dibandingkan dengan 39 negara pada laporan 
2009), serta penggunaan harga 2015 (versus 
harga 2008) juga menjelaskan peningkatan 
tersebut.
 Saat ini, kawasan ini menginvestasikan 
sekitar $881 miliar per tahun pada infrastruktur 
(dihitung berdasarkan 25 perekonomian dengan 
data memadai, yang mencakup 96% dari 
penduduk kawasan ini). Kesenjangan investasi 
i n f ra s t r u k t u r - y a i t u  p e r b e d a a n  a n t a ra 
kebutuhan investasi dan tingkat investasi saat 
ini-setara dengan 2,4% dari proyeksi PDB (yang 
sudah disesuaikan untuk iklim) selama periode 5 
tahun dari 2016 sampai 2020.
 Dalam skenario yang telah disesuaikan untuk 
iklim, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki 
kesenjangan 1,2% dari PDB. Apabila RRT tidak 

dihitung, kesenjangan tersebut akan naik jauh 
lebih tinggi, yaitu menjadi 5% dari proyeksi PDB 
untuk 24 perekonomian lainnya. Refomasi di 
sektor keuangan publik dapat menghasilkan 
pendapatan tambahan yang diperkirakan 
mampu menjembatani sekitar 40% kesenjangan 
t e r s e b u t  ( a t a u  2 %  d a r i  P D B )  b a g i  2 4 
perekonomian ini. Agar sektor swasta dapat 
mengisi kesenjangan yang tersisa (3% dari PDB), 
sektor ini perlu meningkatkan investasi dari 
sekitar $63 miliar saat ini hingga mencapai $250 
miliar per tahun untuk periode 2016-2020.
 Reformasi  regulasi  dan kelembagaan 
diperlukan, agar investasi di infrastruktur dapat 
lebih menarik bagi investor swasta dan mampu 
menciptakan berbagai proyek yang layak bagi 
kerjasama publik-swasta (KPS). Berbagai negara 
perlu menjalankan reformasi yang berkaitan 
dengan KPS, seperti mengeluarkan aturan 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n  u n t u k  K P S , 
m e ra m p i n g k a n  p ro s e s  p e n ga d a a n  d a n 
penawaran KPS, menetapkan mekanisme 
penyelesaian sengketa, dan mendirikan unit 
independen yang mengurus KPS. Pendalaman 
pasar modal juga diperlukan guna menyalurkan 
tabungan yang bernilai cukup besar di kawasan 
ini menjadi investasi infrastruktur yang 
produktif.
 B a n k  p e m b a n g u n a n  m u l t i l a t e r a l 
( m u l t i l a t e ra l  d e vel o p m e n t  b a n k s / M D B ) 
termasuk ADB telah mendukung kira-kira 2,5% 
dari investasi infrastruktur di Asia yang sedang 
berkembang. Jika investasi di RRT dan India tidak 
dihitung, kontribusi MDB naik melebihi 10%. 
Proporsi pembiayaan MDB yang masuk ke proyek 
infrastruktur sektor swasta kini semakin besar. 
Selain pembiayaan, MDB berperan penting di 
Asia  dengan membagikan keahlian dan 
pengetahuannya untuk mengidentifikasi, 
merancang, dan melaksanakan proyek yang baik. 
Keahlian dan pengetahuan ini bermanfaat dalam 
meningkatkan skala operasi, memadukan 
teknologi yang lebih canggih dan lebih bersih ke 
dalam proyek, serta merampingkan prosedur. 
MDB juga mendorong kebijakan yang ramah 
i nvest a s i ,  s e r t a  re fo r m a s i  re g u l a s i  d a n 
kelembagaan.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Silakan kunjungi www.adb.org untuk mengunduh laporan ini
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 Perempuan bernama lengkap Nini Kusniaty, 
dilahirkan di Palopo 11 Pebruari 1962 dan ibu 5 
anak perempuan 3 dan laki-laki 2 ini, adalah tipe 
perempuan mandiri dan kritis. PNS pada Kanwil 
Bea Cukai di Ambon. Ia juga mengerjakan 
beberapa pekerjaan di luar tugasnya sebagai ibu 
rumah, ibu Nini juga membuka warung di wilayah 
RT nya di kawasan Pasar Mardika.

Aktif Membantu Warga
 Setelah mengikuti banyak kegiatan yang telah 
dilakukan oleh Yayasan Arika Mahina dengan 
Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia 
untuk Penanggulangan Kemiskinan), dengan 5 isu 
di antaranya masalah kekerasan terhadap 
perempuan, masalah-masalah jaminan sosial dan 
kesehatan seperti BPJS, Raskin, dan juga kesehatan 
reproduksi.
 Sebagai Seksi Data dan Informasi KK Walang 
Hatukau, Negeri (Desa) Batu Merah, Kecamatan 
Sirimau, Ambon, ibu Nini mengharapkan agar 
masyarakat dapat tahu dan sadar mengenai hak-
haknya. Menurutnya, selama ini sebagian 
masyarakat diam dan tidak berbuat apa-apa, 
padahal mereka diperlakukan tidak adil. Misalnya, 
ada warga yang tidak mendapat rastra (besar 

sejahtera) dulu raskin (beras miskin), padahal 
pantas mendapatkan. Ada juga warga yang 
mendapat rastra, padahal secara ekonomi lebih 
baik. Bagi ibu Nini, ini sangat tidak adil karena 
memperlakukan orang-orang kecil semakin 
tersisih.
 Menurut Ibu Nini, masyarakat tidak tahu, atau 
kalau tahu pun tidak berani menyampaikan. 
Akhirnya, masalah-masalah tersebut tidak pernah 
diselesaikan, atau mungkin juga sengaja dibiarkan 
terus-menerus, karena juga ada orang-orang yang 
memperoleh keuntungan dari masalah-masalah 
itu. Karena itu, harus ada yang menyampaikan 
masalah-masalah tersebut kepada pemerintah.
 Setelah mengikuti kegiatan yang di lakukan 
Ya y a s a n  A r i k a  M a h i n a  p a d a  s a a t  i t u 
mendatangkan petugas BPJS Kesehatan untuk 
melakukan sosialisai kepada KK Walang Hatukau 
di Negeri Batu Merah banyak sekali pola pikirnya 
dibukakan tentang pentingnya BPJS Kesehatan, 
sehinga timbul niat untuk memberitahukan untuk 
warganya tentang pentingnya BPJS Kesehatan.
 Itulah yang mendorong ibu Nini untuk 
melakukan sosialisai BPJS Kesehatan kepada 
masyarakat dan juga membantu masyarakat yang 
mau  mengurus  BPJS  Kesehatan.  Setelah 

menjelaskan pentingnya BPJS Kesehatan kepada 
masyarakat pada bulan Juli s.d.Agustus 2015. 
Sebagai Ketua RT ibu Nini merasa senang dapat 
membantu program pemerintah dan yang telebih 
penting  dapat  membantu  masyarakat  di 
lingkungan RT-nya dalam pengurusan BPJS 
Kesehatan. Sampai sekarang ibu Nini masih 
memberikan pengertian kepada masyarakatnya 
tentang BPJS Kesehatan.
 Selain masalah BPJS ibu Nini juga membantu 
ibu-ibu melahirkan yang ditangani oleh “mama 
biang” (dukun beranak). Biasanya saat ibu-ibu 
yang melahirkan di tangani oleh mama biang 
mengalami kesulitan untuk mengurus Akte 
Kelahiran. Melihat masalah yang terjadi, maka saat 
terjadi kelahiran yang ditanggani oleh mama 
biang, maka Ibu Nini dan teman temannya 
menemui pihak Puskesmas sehingga Puskesmas 
memberikan rekomendasinya bahwa mama biang 
adalah orang yang telah dilatih oleh Petugas 
Puskesmas, sebab jika tidak ada rekomendasi dari 
Puskesmas, maka anak tersebut sangat sulit untuk 
mendapatkan akte kelahiran. Apa yang dilakukan 
ibu Nini sangat membantu masyarakat di 
lingkungaannya.  Sampai saat ini ibu Nini telah 
mengurus 30 akte kelahiran buat anak-anak yang 
ada di lingkungannya.

Perempuan Harus Jadi Pelopor
 Ibu Nini berpendapat bahwa perempuan 
mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-
laki, hanya kesempatan perempuan lebih sedikit, 
di samping masyarakat masih menganggap 
perempuan hanya cocok dan pantas bekerja di 
rumah. Masyarakat masih melihat perempuan 
secara negatif bila bekerja di luar rumah, padahal 
kenyataannya ibu-ibu yang berdagang di pasar, 
penjual ikan, penjual jamu dan lainnya, itu 
umumnya perempuan, dan pekerjaan tersebut 
berlangsung di luar rumah.

 Demikian juga kalau terjadi kekerasan di dalam 
rumah tangga (KDRT), baik korbannya perempuan 
maupun anak, tetangga dan masyarakat diam. 
Yang lebih salah lagi, kalau ada KDRT, maka yang 
salah juga perempuan. Jadi perempuan itu selalu 
salah.  
 Sejak dipercaya menjadi Ketua Seksi Data dan 
Informasi, Ibu Nini ingin menjembatani keluhan 
warga terkait dengan pelayanan sosial dan juga, 
masalah lain yang selalu dikeluhkan warga di 
lingkunganya, yang begitu rumit karena RT-nya di 
kawasan Pasar Mardika.
 KK di Negeri Batu Merah dinamakan “Walang 
Hatukau”. Walang Hatukau adalah nama tempat 
di Negeri Batu Merah yang digunakan sebagai 
tempat untuk berkumpul. Dengan memberi nama 
sesuai dengan nama yang dihormati oleh warga 
Batu Merah, diharapkan KK Walang Hatukau bisa 
berbuat  lebih baik  bagi  perempuan dan 
masyarakat.Karena itu, yang diperlukan adalah 
mengubah pola pikir perempuan. Perempuan 
harus tahu dan sadar bahwa mereka mempunyai 
hak-hak dan tidak boleh diperlakukan sewenang-
wenang. 
 Ibu Nini menjelaskan, Yayasan Arika Mahina 
bekerjasama dengan Yayasan BaKTI melalui 
P r o g r a m  M A M P U  t e l a h  m e m f a s i l i t a s i 
pembentukan dan penguatan KK sejak awal 2014. 
Dengan  adanya  KK,  warga  lebih  mudah 
berhubungan dengan wakil mereka di parlemen 
maupun  membangun  hubungan  dengan 
pemerintah. Bagi Ibu Nini, kekuatan KK terletak 
pada keanggotaannya yang sebagian besar 
perempuan. Sementara pembentukan kelompok-
ke l o m p o k  s e b e l u m ny a  s e b a g i a n  b e s a r 
beranggotakan laki-laki.  Dengan begitu, 
perempuan diberi ruang yang lebih baik untuk 
mengembangkan diri dan mengubah pola pikir.
 Sebelum tergabung dengan program MAMPU 
ibu Nini memang adalah seorang RT dan 
mengetahui banyak masalah, tetapi setelah 
tergabung dengan KK telah mendorongnya 
melalui peningkatan kapasitas dan wawasan yang 
diberikan oleh program MAMPU ibu Nini dapat 
melakukan advokasi dengan didukung oleh 
keluarga  dan teman-teman kelompok.
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INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program
MAMPU-Yayasan BaKTI anda dapat menghubungi 
email info@bakti.or.id

Perempuan mempunyai 
kemampuan yang sama dengan 
laki-laki, hanya kesempatan 
perempuan lebih sedikit, di 
samping masyarakat masih 
menganggap perempuan hanya 
cocok dan pantas bekerja di 
rumah

 Yayasan BaKTIFoto  Dok.
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Ya y a s a n  A r i k a  M a h i n a  p a d a  s a a t  i t u 
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menjelaskan pentingnya BPJS Kesehatan kepada 
masyarakat pada bulan Juli s.d.Agustus 2015. 
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tentang BPJS Kesehatan.
 Selain masalah BPJS ibu Nini juga membantu 
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Kelahiran. Melihat masalah yang terjadi, maka saat 
terjadi kelahiran yang ditanggani oleh mama 
biang, maka Ibu Nini dan teman temannya 
menemui pihak Puskesmas sehingga Puskesmas 
memberikan rekomendasinya bahwa mama biang 
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Perempuan Harus Jadi Pelopor
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P r o g r a m  M A M P U  t e l a h  m e m f a s i l i t a s i 
pembentukan dan penguatan KK sejak awal 2014. 
Dengan  adanya  KK,  warga  lebih  mudah 
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perempuan. Sementara pembentukan kelompok-
ke l o m p o k  s e b e l u m ny a  s e b a g i a n  b e s a r 
beranggotakan laki-laki.  Dengan begitu, 
perempuan diberi ruang yang lebih baik untuk 
mengembangkan diri dan mengubah pola pikir.
 Sebelum tergabung dengan program MAMPU 
ibu Nini memang adalah seorang RT dan 
mengetahui banyak masalah, tetapi setelah 
tergabung dengan KK telah mendorongnya 
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keluarga  dan teman-teman kelompok.
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MAMPU-Yayasan BaKTI anda dapat menghubungi 
email info@bakti.or.id
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 Yayasan BaKTIFoto  Dok.
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LBI ini merupakan hasil studi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 
(Seknas FITRA) yang didukung oleh The Ford Foundation (FF). Laporan ini disusun oleh Tim 
Seknas FITRA yang dikoordinir oleh Misbahul Hasan dan kontribusi berbagai pihak.

http://www.batukarinfo.com/referensi/laporan-local-budget-index-2017-hasil-penelitian-
di-70-kabupaten-kota

Artikel
Peran Kader Desa Demit, 
Mendorong Kolaborasi Untuk 
Perbaikan Pendidikan di Desanya 

“Banyak yang terpilih tapi sedikit yang 
terpanggil. Banyak yang mau bergerak tapi 
sedikit yang peduli”

 Sebuah motto yang penuh makna yang diyakini oleh Wulan, 
Kader Desa Demit, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, 
Kalimantan Barat. Di usianya yang masih muda, Wulan terpilih 
sebagai Kader Desa untuk program KIAT Guru (Kinerja dan 
Akuntabilitas Guru) di desa tempat kelahirannya. Tidak mudah 
menemukan Kader Muda potensial yang tetap memilih tinggal di 
desa dan mengabdi untuk daerahnya, dan salah satunya yang 
peduli adalah Wulan.

http://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/peran-
kader-desa-demit-mendorong-kolaborasi-untuk-perbaikan-
pendidikan-di-desanya

Referensi

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

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

Menghirup Kedamaian di Pulau Osi

 Jembatan panjang menuju Pulau Osi, Kecamatan Seram Barat, 
Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Minggu (15/1). Pulau Osi 
kini menjadi obyek wisata yang digemari para pemburu pesona 
Nusantara. Namun, akses jalan menuju tempat itu belum 
diperhatikan pemerintah.
 Namun, untuk menikmati keindahan dan kedamaian itu perlu 
lewat jalan panjang dengan moda kendaraan bersambung.
 Bagian barat Pulau Seram, Maluku, Januari lalu terasa panas. 
Suhunya sekitar 32 derajat celsius. Tak banyak pohon rimbun 
berdiri di sisi jalan perbukitan selepas dari Piru, ibu kota 
Kabupaten Seram Bagian Barat. Lebih banyak dominasi pohon 
kayu putih setinggi kurang dari 2 meter yang mulai menghijau 
setelah hangus dilahap api tahun lalu.

http://www.batukarinfo.com/news/menghirup-kedamaian-
di-pulau-osi

 Laporan AAD ini merupakan bagian dari Local Budget Study (LBS) hasil kerja Sekretariat 
Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dengan dukungan The 
Ford Foundation (FF). Laporan ini disusun oleh Tim Seknas FITRA
 Laporan AAD 2016 ini didedikasikan untuk perbaikan pengelolaan anggaran daerah yang lebih 
demokratis, efisien, dan efektif.

http://www.batukarinfo.com/referensi/laporan-analisis-anggaran-daerah-2016-hasil-
penelitian-di-70-kabupatenkota

Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian 
di 70 Kabupaten/Kota

Laporan Local Budget Index 2017 Hasil Penelitian 
di 70 Kabupaten/ Kota

Kegiatan di BaKTI

o b at  L e m I NA  u nt u k  p e r t a m a  ka l i nya Smengadakan pelatihan fasilitator edukasi 
pencegahan kekerasan seksual, bertempat di 

Ruang pertemuan BaKTI Makassar. Jika sebelumnya 
kegiatan edukasi dengan tajuk Aku Sayang Badanku 
(ASB) hanya dilaksanakan di sekolah dasar dengan 
pemateri Psikolog, kali ini materi diberikan untuk 
relawan Sobat LemINA yang diharapkan bisa 
membantu peran psikolog dalam memberikan materi 
edukasi bagi anak.
 Materi pertama dibawakan oleh Ibu Syawaliah 
Gismin,S.Psi,M.Psi,Spsikolog mengenai seks dan 
seksualitas yang sering disalah artikan. Perempuan 
yang berprofesi sebagai dosen ini juga memaparkan 
data-data mengenai angka kekerasan seksual yang 
terus meningkat. Sesi selanjutnya dibawakan oleh 
Ibu Titin Florentina, S.Psi,M.Psi.,Spsikolog. Pada sesi 
ini Ibu Titin memaparkan materi-materi yang 
diberikan untuk anak sekolah dasar dengan tetap 
memperhatikan usia anak berdasarkan teori 
psikologi perkembangan.
 Sesi ketiga adalah role play yang dilakukan oleh 
salah seorang relawan yang hadir. Melalui role play 

Pelatihan Fasilitator 
Aku Sayang Badanku (ASB) : 

Bersama mencegah
 kekerasan seksual

9 April 2017

Tahun ini kembali BaKTI 
menggelar kelas bimbingan 
p e n g i s i a n  f o r m u l i r 

beasiswa Australia Award 2017. Jika 
sebelumnya BaKTI bekerjasama 
dengan Ambassador Australia 
Award Sulselbar, tahun ini kegiatan terlaksana 
dengan menggandeng Ikatan Alumni Mahasiswa 
Australia (IKAMA) Sulsel. Untuk IKAMA sendiri 
kelas bimbingan ini merupakan salah satu kegiatan 
dari program kerja IKAMA Care. Hadir mewakili 
IKAMA di kelas bimbingan ini adalah Ibu Siti 
Syahreny, Nana Saleh dan Muhammad Firdaus.
 Kegiatan yang berlangsung di bulan April ini 
dilaksanakan 3 kali yakni tanggal 3, 10 dan 18 April 

18 April 2017

ini, fasilitator memberikan arahan mengenai kalimat 
serta tindakan yang tidak boleh dilakukan di depan 
anak, seperti melabeli anak ‘bohong’ atau ‘nakal’ atau 
melakukan kontak fisik seperti mencubit atau 
memukul anak.  Sebanyak 19 relawan ikut dalam 
pelatihan ini.
 Relawan yang telah dilatih ini nantinya akan 
menjadi fasilitator Kegiatan Aku Sayang Badanku 
yang akan terus di laksanakan di sekolah dasar. Sejak 
tahun 2014 sampai saat ini kegiatan Edukasi 
pencegahan kekerasan seksual Aku Sayang Badanku 
telah dilaksanakan di sembilan sekolah dasar dan 
enam kali focus group discussion yang meliputi kota 
Makassar, Sungguminasa dan Kota Masamba. 
Selanjutnya kegiatan seperti ini akan dilakukan di 
berbagai sekolah bekerjasama dengan Ikatan 
Psikolog Klinis (IPK).

Kelas Bimbingan 
pengisian formulir 
beasiswa 
Australian Awards 
2017

2017 dengan mengambil tempat di ruang pertemuan 
BaKTI.  Total jumlah peserta yang hadir sebanyak 68 
orang yang terdiri 26 peserta perempuan dan 43 
peserta laki-laki.  Pendaftaran akhir beasiswa ini 
akan ditutup tanggal 30 April 2017. Semua peserta 
yang mendaftar dihimbau untuk menghindari 
mengirimkan formulir tepat di tanggal 30 agar 
kendala teknis yang mungkin terjadi di saat-saat 
akhir yang dapat mengakibatkan file tidak terkirim 
bisa dihindari. 
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InfoBuku

Dalam kumpulan Opini ini, Edi Purwanto mengemukakan serangkaian pertanyaan mengenai 
masa depan hutan Indonesia tanpa memojokkan pihak manapun. Dalam setiap artikel, ia 
menggaris bawahi dengan suatu argumen yang “to the point” dan berlandaskan bukti ilmiah. Pada 
saat yang sama, ia berani berkata apa adanya. Kombinasi inilah yang membuat opini-opininya 
menjadi sangat menarik. 

Infografis merupakan sebuah medium penyampaian pesan yang menyajikan informasi yang 
kompleks berisi data atau angka-angka dalam bentuk presentasi yang merupakan gabungan 
antara naratif dan elemen-elemen desain seperti foto dan ilustrasi gambar, agar informasi data 
menjadi mudah dicerna dipahami oleh publik. Buku infografis ini menceritakan pembelajaran di 5 
wilayah pembangunan tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan, pelaksanaan Perwujudan Generasi 
Emas untuk Provinsi di Papua. Potret ini menjadi gambaran hasil pelaksanaan tiga tahun gerakan 
Bangkit Mandiri dan Sejahtera harapan seluruh masyarakat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua).

Potret Capaian Gerakan Bangkit Mandiri Sejahtera Papua 
2013-2016

Managing Indonesia's Remaining Forests
   PENULIS Edi Purwanto

Terima Kasih kepada Pusdalisbang (Pusat Data dan Analisa Pembangunan Provinsi Papua), 
Tropenbos Internasional Indonesia atas sumbangan buku untuk Perpustakaan Yayasan BaKTI.

Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.

Ketika VOC berhasil memenangkan Perang Mengkasar dan membentuk kelompok politik 
Makassar dan kelompok politik Bugis, Mandar berada di persimpangan jalan. Pada awalnya, 
karena Mandar berpihak pada Kerajaan Makassar dalam Perang Makassar, maka kerajaan-
kerajaan di Mandar digolongkan kepada kelompok politik Makassar. Namun kemudian ketika 
kerajaan Bone bergiat memperluas pengaruh politik ke Mandar, ia mengklaim penduduk di 
daerah itu masuk kategori Bugis Mandar. Nanti pada tahu 1970-an baru Mandar dinyatakan 
menjadi satu etnis di Sulawesi Selatan.Meskipun mengenakan nuansa keetnisan, masyarakat 
daerah ini tergolong masyarakat yang terbuka dan dengan senang hati menerima kehadiran etnis 
lain sehingga di daerah ini terdapat kelompok orang Bugis, Makassar, Toraja, Cina, Arab, Jawa, dan 
lainnya.

Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat
PENULIS  Edward L. Poelinggomang

Sulawesi Tengah mempunyai banyak suku bangsa yang mendiaminya. Keanekaragaman 
masyarakat Sulawesi Tengah inilah menjadikan Sulawesi Tengah sebagai masyarakat yang 
multietnik. Salah satu etnik yang masih memelihara dengan kuat adat istiadat  adalah Kaili. Akan 
tetapi akibat perkembangan zaman yang cukup pesat banyak nilai hidup masyarakat daerah yang 
mulai terkikis. Dikhawatirkan budaya suku Kaili yang terpelihara pun lambat laun dapat hilang. 
Untuk itulah, demi pencegahan perlu segera dilakukan penginventarisasian. Langkah awal 
penyelamatan adalah menyusun sebuah kamus bahasa Indonesia – Kaili Dialek Tara.

Kamus Bahasa Indonesia – Kaili Tara
   PENULIS Deni Karsana, Siti fatinah, dan Aminah
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