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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.org 
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. 

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.bakri.org 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. 

31

DAFTAR ISI CONTENTS

3

5

7

9

10

13

15

17

22

24

27

28

29

30

Berkontribusi untuk BaKTINews 

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

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology 
from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, 
and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of  BaKTINews will edit every article for reasons of  space and style. 
BaKTINews does not provide  payment  to  writers  for  articles. 

Menjadi Pelanggan BaKTINews 
Subscribing to BaKTINews 

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode 
pos melalui email baktinews@bakti.org atau SMS 085255776165. 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.org 
or SMS to 085255776165. 
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 diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia.
BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia. 

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia. 

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia. 
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OLEH KAMARUDDIN AZIS

TAMBAK SEHAT 
PERLU KERJASAMA SOSIAL

Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, ketika banyak 
lahan tambak bangkrut dan kering kerontang, pemerintah 
mencari terobosan baru. Ragam strategi telah dicoba, 

salah satunya menawarkan spesies udang baru namanya jenis 
Vannamei. Tentang udang, setelah gencarnya serangan penyakit 
pada budidaya udang windu (Penaeus monodon), ada 
kecenderungan udang bawaan dari luar negeri, seperti                    
L. Vannamei, menjadi komoditas alternatif pada budidaya udang 
di tambak.
 Udang vannamei merupakan udang asli dari negeri jauh di 
bagian barat pantai Amerika Latin,  Peru dan Meksiko. Udang ini 
diyakini dapat dibudidayakan di daerah tropis, seperti Indonesia.  
Walau muncul kekhawatiran bahwa jenis ini tidak akan bertahan 
lama. Sudah banyak pengalaman menunjukkan bahwa spesies 
dari luar (non endemik) kerapkali menjadi sumber penyakit baru. 
Mengadopsi spesies lain untuk menutupi ketidakproduktifan 
spesies sebelumnya merupakan jalan pintas yang banyak terjadi 
di Indonesia.

pencegahan meluasnya penyakit mematikan tersebut.
 Pihak ketiga dapat mendorong kesepakatan di antara 
pelaku usaha misalnya, jadwal bersama di tambak seperti 
pengapuran tambak, tebar serentak, membeli benur atau bibit 
dari hatchery atau penyuplai bibit terakreditasi, sistem 
pengelolaan air dan sebagainya.  Dukungan teknis dari 
perguruan tinggi, instansi terkait, memang tetap diutamakan 
namun tidak bisa melupakan kerja-kerja kolektif pada tingkat 
akar rumput demi merevitalisasi komoditas penyumbang dollar 
tersebut. Diperlukan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan 
skill petani/petambak mengelola arealnya secara dialogis dan 
transformatif.
 Hal lain adalah bahwa selama ini telah banyak pelatihan 
yang diberikan kepada petambak dianggap tidak efektif karena 
cara penyampaiannya tidak sesuai dengan kapasitas peserta.  
Selama ini rendahnya implementasi inovasi hasil penelitian dan 
praktek best management practices (BMP) baik di usaha tambak, 
pada tingkat lapang karena kurang mempertimbangkan 
preferensi petani terhadap karakteristik inovasi dan metode 
petani belajar dalam perencanaan usaha. Banyak yang lalai 
dengan karakteristik teknologi yang mesti mereka anut misalnya 
bagaimana mengetes kualitas air, pemupukan dan sebagainya.
 Akhirnya, jelas sekali bahwa alokasi dana pemerintah dan 
dukungan infrastruktur bukanlah segalanya, merangsang daya 
kritis petambak untuk belajar secara mandiri dan bekerjasama di 
antara mereka lebih penting, dengan kata lain, pemerintah mesti 
merefleksi kembali strategi dan metodologi peningkatan 
kapasitas petambak selama ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Dilema Bisnis Udang
 Di Sulsel, udang dan kakao adalah dua komoditi yang 
bersanding dengan nikel sebagai tiga besar penghasil devisa. Kini, 
tetap menjadi tumpuan namun ada dilema menggelayut. Kedua 
komoditi dirundung duka, digerogoti hama dan penyakit ganas. 
Banyak pelaku bisnis ini meninggalkan lahannya. Luasnya 
hamparan kakao dan tambak udang seakan-akan hanya cerita 
sisa kekayaan belaka. Sebagian besar telah susut produksi.
 Banyak yang paham penyebabnya namun selama 20 tahun 
terakhir,  praktis tidak ada kemajuan berarti dalam memberantas 
serangan hama penyakit pada primadona ekspor tersebut. 
Berbagai metode dan teknologi pencegahan topdown tidak 
berhasil. Dimanakah letak persoalannya? Dan upaya apa yang 
layak ditempuh? Pertanyaan ini diajukan untuk memberi 
kesadaran baru karena selama ini, jauh sebelum terobosan di atas, 
perkembangan sektor perikanan dan perkebunan kita jalan di 
tempat jika dibandingkan kemajuan negara tetangga. Bisnis 
udang di Sulsel sedang di persimpangan jalan.

 Banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa maraknya 
atau meluasnya penyakit ini, dikarenakan sistem usaha yang 
tidak higienis. Jika ini benar, maka akar penyebabnya adalah 
sikap pekebun atau petambak dalam memandang jenis 
komoditi yang dikelolanya. Banyak yang masih tak acuh, karena 
masih mengadopsi cara pandang tradisional. Masih 
menggantungkan pada sikap baik alam. Nampaknya, petambak 
(termasuk petambak) kita tanpa inovasi dan semangat telaten 
dalam merawat.
 Pada beberapa kasus, tambak-tambak semi intensif atau 
tradisional jauh dari penanganan “best management” yang 
memadai. Petambak, nyaris tidak punya waktu untuk melakukan 
perawatan, kontrol kualitas air, pengapuran atau tindakan 
preventif lainnya. Mereka lebih mendahulukan bahan-bahan 
kimia dan pestisida sebagai pembasmi hama dan penyakit.
 Pada usaha tambak, sistem tana guna air yang tidak 
menggunakan filter, sistem perpipaan yang buruk, lemahnya 
kontrol kualitas air kerap menjadi pemicu masuknya hama. Hal 
ini kerap dialami pada tambak-tambak tradisional, usaha dimana 
sebagian warga pedesaan menggantungkan harapannya. 
Jumlah tambak tradisional inilah yang banyak di Indonesia. 
Mereka juga kerap tidak taat musim tebar.  Seringkali, ada yang 
baru menyebar benur sementara di petak lain, sedang panen. 
Ketika tambak lain sedang mengeringkan arealnya, petak lain 
sedang mengisi. Di sinilah kerap terjadi kontaminasi penyakit 
atau hama.

Solusi Alternatif
 Selain menyiapkan anggaran, pemerintah perlu 
menstimulus atau memberi contoh praktik kerjasama antara 
petambak, tidak sekadar menyiapkan skema bantuan dana. 
Salah satunya dengan melibatkan pihak ketiga atau pekerja 
sosial yang akan mamfasilitasi komunikasi dan penguatan 
kapasitas pelaku usaha. Karena dengan melakukan hal itu, upaya 
pengelolaan tambak yang lebih baik akan mengarah pada 

Penulis dapat dihubungi melalui email
daeng_nuntung@gmail.com
blog   www.denun.net
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layak ditempuh? Pertanyaan ini diajukan untuk memberi 
kesadaran baru karena selama ini, jauh sebelum terobosan di atas, 
perkembangan sektor perikanan dan perkebunan kita jalan di 
tempat jika dibandingkan kemajuan negara tetangga. Bisnis 
udang di Sulsel sedang di persimpangan jalan.

 Banyak hasil penelitian menyebutkan bahwa maraknya 
atau meluasnya penyakit ini, dikarenakan sistem usaha yang 
tidak higienis. Jika ini benar, maka akar penyebabnya adalah 
sikap pekebun atau petambak dalam memandang jenis 
komoditi yang dikelolanya. Banyak yang masih tak acuh, karena 
masih mengadopsi cara pandang tradisional. Masih 
menggantungkan pada sikap baik alam. Nampaknya, petambak 
(termasuk petambak) kita tanpa inovasi dan semangat telaten 
dalam merawat.
 Pada beberapa kasus, tambak-tambak semi intensif atau 
tradisional jauh dari penanganan “best management” yang 
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perawatan, kontrol kualitas air, pengapuran atau tindakan 
preventif lainnya. Mereka lebih mendahulukan bahan-bahan 
kimia dan pestisida sebagai pembasmi hama dan penyakit.
 Pada usaha tambak, sistem tana guna air yang tidak 
menggunakan filter, sistem perpipaan yang buruk, lemahnya 
kontrol kualitas air kerap menjadi pemicu masuknya hama. Hal 
ini kerap dialami pada tambak-tambak tradisional, usaha dimana 
sebagian warga pedesaan menggantungkan harapannya. 
Jumlah tambak tradisional inilah yang banyak di Indonesia. 
Mereka juga kerap tidak taat musim tebar.  Seringkali, ada yang 
baru menyebar benur sementara di petak lain, sedang panen. 
Ketika tambak lain sedang mengeringkan arealnya, petak lain 
sedang mengisi. Di sinilah kerap terjadi kontaminasi penyakit 
atau hama.

Solusi Alternatif
 Selain menyiapkan anggaran, pemerintah perlu 
menstimulus atau memberi contoh praktik kerjasama antara 
petambak, tidak sekadar menyiapkan skema bantuan dana. 
Salah satunya dengan melibatkan pihak ketiga atau pekerja 
sosial yang akan mamfasilitasi komunikasi dan penguatan 
kapasitas pelaku usaha. Karena dengan melakukan hal itu, upaya 
pengelolaan tambak yang lebih baik akan mengarah pada 

Penulis dapat dihubungi melalui email
daeng_nuntung@gmail.com
blog   www.denun.net
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untuk memenuhi kebutuhan dari generasi berikut. Lima tahun 
berikutnya, Crossen mendefinisikan pertanian berkelanjutan 
sebagai sebuah sistem yang pastinya dapat memenuhi 
kebutuhan pangan dan serat dan secara sosial dapat diterima 
serta bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. 
 Secara lebih detail, Van Kooten dan Bulte pada tahun 200 
mengelaborasi definisi berkelanjutan dengan elemen-elemen 
seperti peduli terhadap kualitas lingkungan hidup, peduli 
terhadap kesejahteraan generasi mendatang, peduli terhadap 
masalah pertumbuhan penduduk, dan peduli untuk 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan 
sumberdaya.
 Kembali ke Haji Ahyar yang 2alaupun belum begitu 
mengerti apa pertanian yang sehat, namun yang jelas sudah 
dipraktikkan dan inilan konsep pertanian yang diwariskan oleh 
orang tua terdahulu. Melihat apa yang dikerjakan oleh Haji Ahyar 
membuat beberapa kelompok masyarakat di Lombok Tengah 
datang ke kebunnya dan ingin berbagi ilmu. Sampai sekarang 
tidak kurang dari sepuluh lokasi yang sudah dan akan dibina 
mengenai konsep mix farming dan menerapkan prinsip-prinsip 
pertanian berkelanjutan.
 Secara ekologi konsep mix farming memiliki keunggulan. 
Sebuah penelitian yang dilakukan Muliatiningsih pada tahun 
2005 di Kota Mataram menunjukkan daerah ini telah mengalami 

pencemaran tanah dan air oleh zat nitrat (NO3-). Penyebabnya 
adalah karena penggunaan pupuk Urea yang berlebihan oleh 
petani sekitar kota Mataram. Jika hal ini dibiarkan akan 
berdampak kepada kesehatan. Penggunaan zat-zat kimia 
dalam penerapan konsep mix farming sangat minim. Konsep 
ini mengutamakan penggunaan pupuk organik dan pestisida 
biologis. Sedapat mungkin semua kebutuhan untuk penyubur 
dan perlindungan tanaman dapat diambil dari sumber yang 
tersedia di lahan tersebut.
 Kini, tidak hanya kelompok tani dan peternak yang 
datang berbagi ilmu ke kandang Haji Ahyar, beberapa Dinas di 
Lombok Tengah juga sering berkunjung dan berdiskus. Sekitar 
bulan April lalu Badan Penyuluhan Kabupaten Lombok Tengah 
berkunjung ke lahan Haji Ahyar. Semoga konsep kecil ini akan 
mampu diduplikasi di beberapa wilayah, dan yang terpenting 
nilai ekonomis dan ekologinya tetap terjaga seperti yang 
diharapkan. Semoga langkah kecil Haji Ahyar ini dapat menjadi 
pelajaran berharga, berdampak luas, dan bermanfaat bagi 
orang banyak dan lingkungan hidup kita.

agi itu matahari belum keluar dengan sempurna di ufuk Ptimur. Haji Ahyar dengan senyum tersungging memungut 
telur-telur bebek dari kandangnya yang sederhana. 

Alhamdulillah hari ini ada limapuluh dua butir telur, katanya 
dalam hati. Walaupun belum sebanyak telur dari peternakan 
bebek lain yang kandangnya jauh lebih besar dari miliknya, 
namun produksi telur bebek Haji Ahyar terus mengalami 
peningkatan setiap harinya.
 Sore harinya di lahan yang luasnya sektar tiga ribu meter 
persegi itu beberapa wanita sekitar kampung asik 
bercengkrama sambil menanam beberapa cabe, tomat dan 
beberapa sayuran lainnya. Memang, lahan yang dimiliki Haji 
Ahyar tidak begitu luas, namun ktia dapat menjumpai cukup 
banyak jenis tanaman sayuran yang memiliki nilai ekonomi 
tinggi dan bergizi. Lahan itu juga dilengkapi dengan kandang 
ternak bebek dan kambing.
 Ya, semua yang ada di lahan tersebut saling melengkapi. 
Untuk menyuburkan tanaman, Haji Ahyar memanfaatkan kotoran 
bebek dan kambing. Ia memang memilih hanya menggunakan 
pupuk organik dan sedapat mungkin menghindari penggunaan 
zat kimia sebagai penyubur tanah. 

 Kebun Haji Ahyar terletak di belakang rumahnya di 
Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Ia 
dengan sengaja menanam beragam jenis tanaman di kebun itu.  
Ia mengalokasikan duaratus meter persegi untuk area kandang 
bebek dan sekitar seratus meter persegi untuk kandang 
kambing. Sisanya untuk tanaman hortikultura. Di tengah-tengah 
kebun dibangunnya Baruga sekenam untuk menjadi tempat 
diskusi dan untuk menerima tamu.
 Konsep pertanian yang ingin diterapkan oleh Haji ahyar 
adalah pertanian yang ramah lingkungan atau, atau disebutnya 
pertanian yang sehat. Definisi pertanian sehat yang dimaksud 
Haji Ahyar ini merujuk pada sebuah sistem pertanian yang 
berkelanjutan. Pengertian sehat atau berkelanjutan merupakan 
sebuah konsep yang sudah cukup dikenali namun belum banyak 
diterapkan. Walaupun banyak pakar mendefinsikan pertanian 
yang ramah lingkungan ini sebagai sebagai sebuah konsep 
sustainable, tetapi belum ada suatu kesepakatan yang sama 
mengenai definisi baku dari konsep tersebut.  
 Perdebatan diantara para ahl i  tetang konsep 
berkelanjutan ini masih terus berlanjut. Beberapa contoh definisi 
berkelanjutan yang paling sering dikutip antara lain adalah yang 
dik emuk ak an Brundt land (1987) . Ia  menyebutk an 
pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang 
memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi daya dukung 
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 Ya, semua yang ada di lahan tersebut saling melengkapi. 
Untuk menyuburkan tanaman, Haji Ahyar memanfaatkan kotoran 
bebek dan kambing. Ia memang memilih hanya menggunakan 
pupuk organik dan sedapat mungkin menghindari penggunaan 
zat kimia sebagai penyubur tanah. 
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adalah pertanian yang ramah lingkungan atau, atau disebutnya 
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yang ramah lingkungan ini sebagai sebagai sebuah konsep 
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BAPAMDES ASIH TIGASA, 

WAH ARA AIK

ak Tahir memiringkan tubuhnya sambil tersenyum Pmendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 
Bukan berarti yang bersangkutan tidak senang, 

diumurnya yang sudah 82 tahun, pendengaran Ketua Badan 
Perusahaan Air Minum Desa (BAPAMDES) Asih Tigasa ini semakin 
berkurang. Mukanya merengut menandakan bahwa ia sedang 
mencerna baik-baik pertanyaan demi pertanyaan dan obrolan 
yang sedang berlangsung. 
 Beliau menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu ia 
berencana untuk mengundurkan diri. Ia menganggap bahwa 
dirinya sudah cukup tua dan ingin beristirahat dengan anak serta 
cucunya. Tetapi rencana itu akhirnya urung diambilnya. 
Masyarakat Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, 
Kabupaten Lombok Timur, masih sangat memerlukan 
tenaganya. Pengelolaan BAPAMDES Asih Tigasa yang sejak tahun 
2002 memulai pembangunan sebuah bak penampungan baru 
dan pipa-pipa baru untuk keperluan air warga Desa Lendang 
Nangka di empat dusun sangat berhasil dan menciptakan sistem 
penataan air yang berkelanjutan.
 Dimulai dengan 502 kepala rumah tangga, kini sampai 
tahun 2012 PAMDES menyalurkan air kepada 761 pelanggan. 
Setiap pelanggan PAMDES memiliki water meter (yang dapat 
digunakan bersama dua atau tiga keluarga) dan tarif yang 
dikenakan adalah Rp. 200 per kubik meter, nilai yang jauh lebih 
murah dibandingkan tarif PDAM Rp. 600 – 700. Pada mulanya 
tarif yang ditetapkan adalah Rp. 100 namun dinaikkan pada tahu 
2010 setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Rata-rata 
setiap keluarga membayar Rp. 10.000.

 Dari uang yang terkumpul rata-rata sekitar Rp. 6 juta  setiap 
bulan, sebesar 45% diberikan untuk masjid desa Lendang Nangka. 
Setiap bulan, laporan keuangan dibacakan dalam ibadah shalat 
Jumat. Keterbukaan dan pendekatan religius menjadi salah satu 
keberhasilan pelaksanaan sistem manajemen air ini. Masyarakat 
ditanamkan pengertian bahwa mata air adalah 'milik' masjid dan 
karenanya tidak seorang pun yang akan berani mencuri dari 
masjid. “Saat ini kas masjid sudah terkumpul sampai kira-kira Rp. 
60 juta,” ujar Pak Lalu Supratman sebagai bendahara PAMDES Asih 
Tigasa dengan bangga.
 Selebihnya uang yang terkumpul digunakan untuk 
pengelola, dana desa, badan perwakilan desa, dan biaya 
administrasi. “Saat ini PAMDES juga menyisihkan kurang lebih dari 
20% hasil yang sudah dikumpulkan untuk anggaran penanaman 
pohon dan pembersihan,” sambung Pak Subawai salah satu 
teknisi pemeliharaan air PAMDES Asih Tigasa. Mereka menyadari 
bahwa mata air Asih Tigasa yang sekarang menjadi sumber air 
akan terus berlanjut sepanjang mereka merawat daerah sekitar 
mata air. Apalagi isu dan masalah yang sedang dihadapi di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penebangan pohon yang 
semakin berlebihan. Pohon ditebang untuk keperluan 
pembakaran tembakau sejak harga minyak tanah yang sudah 
tidak disubsidi lagi semakin melonjak tinggi.
 Ada banyak manfaat dari perusahaan air ini.  Pertama, 
perusahaan ini berhasil mengurangi derajat konflik masyarakat 
atas sumberdaya air. Pak Tahir dan Pak Supratman bercerita 
bahwa ketika belum ada BAPAMDES, masyarakat di Desa Lendang 
Nangka sering memotong jalur air yang ada sehingga membuat 

masyarakat lain marah dan akhirnya 
t i m b u l a h  k o n f l i k  y a n g  
berkepanjangan. Saat ini BAPAMDES 
Asih Tigasa melayani penyaluran air 
untuk empat k ampung, yaitu 
Kampung Daleman, Bahagia, Masjid 
dan Dalem Lauq. Lalu yang kedua 
adalah manfaat kesehatan. Beberapa 
anggota masyarakat melaporkan 
gangguan pencernaan dan penyakit 
kulit akibat penggunaan air yang 
tidak bersih. Air yang disalurkan 
PAMDES diperiksa secara teratur oleh 
Pusat Kesehatan Masyarakat dan 
t e r b u k t i  m e m i l i k i  d e r a j a t  
kontaminasi yang sangat rendah.
 Sepak terjang BAPAMDES Asih 
Tigasa ternyata buk an hanya 
bermanfaat untuk daerah sekitarnya. 
Sekarang sudah ada empat Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDUS) yang menyadur dan mereplikasi 
sistem pengelolaan air yang dimiliki Asih Tigasa. Keempat Dusun 
itu adalah Dusun Lendang Belu, Glogor, Punik dan Punik Jaya. 
Sebelum membuat BUMDUS, mereka datang belajar ke Desa 
Lendang Nangka untuk melihat bagaimana cara membuat 
sistem pengelolaan air yang baik dan benar. “Bukan hanya dari 
dusun sekitar sini saja, PDAM Jawa Timur, Pemerintah Provinsi 
NTT dan beberapa orang peneliti dari Australia belajar dan studi 
banding kesini,” sambung Pak Lalu Supratman. Rata-rata mereka 
ingin tahu bagaimana cara pembagian air dan membuat 
masyarakat mau menjalankan sistem tersebut.
 Dalam keberhasilan yang sudah diraih bukan berarti tidak 
ada tantangan yang sedang dihadapi. Saat ini BAPAMDES Asih 
Tigasa tidak lagi menerima pelanggan baru karena keterbatasan 
daya tampung reservoir dan perkembangan penduduk Desa 
Lendang Nangka yang cukup cepat. Saat ini penggunaan air 
bersih untuk desa dan irigasi masih cukup berimbang dengan 
laju pertumbuhan penduduk Desa Lendang Nangka. Selain itu 
tantangan lain yang dihadapi adalah ketika musim penghujan 

datang. Proses perawatan dan pemeliharaan sedikit sulit ketika 
saluran-saluran pipa terkena longsor lalu pipa akan tergerus 
sehingga kemungkinan rusak akan lebih besar.
 Mendengar keterbatasan yang sedang dihadapi oleh 
BAPAMDES Asih Tigasa, pemerintah daerah NTB menyalurkan 
bantuan sebesar Rp.180 juta untuk perluasan reservoir. Saat ini 
reservoir sedang dalam proses renovasi, yang tadinya reservoir 
beukuran 3x5 meter akan diperluas menjadi 6x9 meter. Hal ini 
menjadi salah satu rencana ke depan yang akan dilakukan oleh 
BAPAMDES Asih Tigasa. Bila reservoir sudah jadi, BAPAMDES 
berencana untuk memperluas usahanya. Selain menambah 
pelanggan, mereka mempunyai rencana untuk membuat air 
kemasan. 
 Sudah ada perusahaan swasta yang mengajak 
bekerjasama. Namun ajakan tersebut masih ditolak, walaupun 
tawaran yang ada memang sejalan dengan rencana BAPAMDES, 
hanya mereka masih menunggu sampai reservoir jadi. 
Rencananya bila sudah selesai renovasi, air kemasan tersebut 
akan dipasarkan ke Kawasan Timur Indonesia dan ke luar negeri 
bila perlu. Kalau hal ini benar-benar diwujudkan, diperkirakan 

akan melibatkan banyak sumber daya 
manusia di Desa Lendang Nangka dan pasti 
akan berpengaruh pada kesejahteraan 
warganya juga untuk warga desa lain sekitar 
Desa Lendang Nangka.
 Dengan senyum lepas Pak Tahir dan 
Pak Supratman kembali teringat ketika 
mereka bercerita di  depan ratusan 
undangan dan peserta Acara Forum 
Kawasan Timur Indonesia V di Ambon tahun 
2010 lalu. Mereka tak menduga apa yang 
mereka lakukan bisa mengubah kehidupan 
warga Desa Lendang Nangka. Wah Ara Aik 
yang artinya sudah ada air menandakan 
bahwa pengelolaan air bukan hanya pada 
saat ini saja, tetapi untuk masa yang akan 
datang dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Praktik 
Cerdas yang pernah diangkat dalam Forum KTI, 
Anda dapat menghubungi kami melalui 
email pada alamat info@bakti.org

INFORMASI LEBIH LANJUT

FOR MORE INFORMATION

OLEH STEVENT FEBRIANDY

Terlindung oleh rimbun pepohonan, mata air 
di Desa Lendang Nangka mengalir untuk 
menghidupi penduduk. Di bawah manajemen 
BAPAMDES Asih Tigasa, sumber vital ini 
dapat diakses lewat pipa di empat kampung.

WAH ARA AIK

Pak Tahir (tengah) dan rekan pengurus BAPAMDES Asih Tigasa. 

  Mei - Juni 2012   Mei - Juni 2012

PRAKTIK CERDAS TERKINI
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BAPAMDES ASIH TIGASA, 

WAH ARA AIK

ak Tahir memiringkan tubuhnya sambil tersenyum Pmendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 
Bukan berarti yang bersangkutan tidak senang, 

diumurnya yang sudah 82 tahun, pendengaran Ketua Badan 
Perusahaan Air Minum Desa (BAPAMDES) Asih Tigasa ini semakin 
berkurang. Mukanya merengut menandakan bahwa ia sedang 
mencerna baik-baik pertanyaan demi pertanyaan dan obrolan 
yang sedang berlangsung. 
 Beliau menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu ia 
berencana untuk mengundurkan diri. Ia menganggap bahwa 
dirinya sudah cukup tua dan ingin beristirahat dengan anak serta 
cucunya. Tetapi rencana itu akhirnya urung diambilnya. 
Masyarakat Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, 
Kabupaten Lombok Timur, masih sangat memerlukan 
tenaganya. Pengelolaan BAPAMDES Asih Tigasa yang sejak tahun 
2002 memulai pembangunan sebuah bak penampungan baru 
dan pipa-pipa baru untuk keperluan air warga Desa Lendang 
Nangka di empat dusun sangat berhasil dan menciptakan sistem 
penataan air yang berkelanjutan.
 Dimulai dengan 502 kepala rumah tangga, kini sampai 
tahun 2012 PAMDES menyalurkan air kepada 761 pelanggan. 
Setiap pelanggan PAMDES memiliki water meter (yang dapat 
digunakan bersama dua atau tiga keluarga) dan tarif yang 
dikenakan adalah Rp. 200 per kubik meter, nilai yang jauh lebih 
murah dibandingkan tarif PDAM Rp. 600 – 700. Pada mulanya 
tarif yang ditetapkan adalah Rp. 100 namun dinaikkan pada tahu 
2010 setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Rata-rata 
setiap keluarga membayar Rp. 10.000.

 Dari uang yang terkumpul rata-rata sekitar Rp. 6 juta  setiap 
bulan, sebesar 45% diberikan untuk masjid desa Lendang Nangka. 
Setiap bulan, laporan keuangan dibacakan dalam ibadah shalat 
Jumat. Keterbukaan dan pendekatan religius menjadi salah satu 
keberhasilan pelaksanaan sistem manajemen air ini. Masyarakat 
ditanamkan pengertian bahwa mata air adalah 'milik' masjid dan 
karenanya tidak seorang pun yang akan berani mencuri dari 
masjid. “Saat ini kas masjid sudah terkumpul sampai kira-kira Rp. 
60 juta,” ujar Pak Lalu Supratman sebagai bendahara PAMDES Asih 
Tigasa dengan bangga.
 Selebihnya uang yang terkumpul digunakan untuk 
pengelola, dana desa, badan perwakilan desa, dan biaya 
administrasi. “Saat ini PAMDES juga menyisihkan kurang lebih dari 
20% hasil yang sudah dikumpulkan untuk anggaran penanaman 
pohon dan pembersihan,” sambung Pak Subawai salah satu 
teknisi pemeliharaan air PAMDES Asih Tigasa. Mereka menyadari 
bahwa mata air Asih Tigasa yang sekarang menjadi sumber air 
akan terus berlanjut sepanjang mereka merawat daerah sekitar 
mata air. Apalagi isu dan masalah yang sedang dihadapi di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penebangan pohon yang 
semakin berlebihan. Pohon ditebang untuk keperluan 
pembakaran tembakau sejak harga minyak tanah yang sudah 
tidak disubsidi lagi semakin melonjak tinggi.
 Ada banyak manfaat dari perusahaan air ini.  Pertama, 
perusahaan ini berhasil mengurangi derajat konflik masyarakat 
atas sumberdaya air. Pak Tahir dan Pak Supratman bercerita 
bahwa ketika belum ada BAPAMDES, masyarakat di Desa Lendang 
Nangka sering memotong jalur air yang ada sehingga membuat 

masyarakat lain marah dan akhirnya 
t i m b u l a h  k o n f l i k  y a n g  
berkepanjangan. Saat ini BAPAMDES 
Asih Tigasa melayani penyaluran air 
untuk empat k ampung, yaitu 
Kampung Daleman, Bahagia, Masjid 
dan Dalem Lauq. Lalu yang kedua 
adalah manfaat kesehatan. Beberapa 
anggota masyarakat melaporkan 
gangguan pencernaan dan penyakit 
kulit akibat penggunaan air yang 
tidak bersih. Air yang disalurkan 
PAMDES diperiksa secara teratur oleh 
Pusat Kesehatan Masyarakat dan 
t e r b u k t i  m e m i l i k i  d e r a j a t  
kontaminasi yang sangat rendah.
 Sepak terjang BAPAMDES Asih 
Tigasa ternyata buk an hanya 
bermanfaat untuk daerah sekitarnya. 
Sekarang sudah ada empat Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDUS) yang menyadur dan mereplikasi 
sistem pengelolaan air yang dimiliki Asih Tigasa. Keempat Dusun 
itu adalah Dusun Lendang Belu, Glogor, Punik dan Punik Jaya. 
Sebelum membuat BUMDUS, mereka datang belajar ke Desa 
Lendang Nangka untuk melihat bagaimana cara membuat 
sistem pengelolaan air yang baik dan benar. “Bukan hanya dari 
dusun sekitar sini saja, PDAM Jawa Timur, Pemerintah Provinsi 
NTT dan beberapa orang peneliti dari Australia belajar dan studi 
banding kesini,” sambung Pak Lalu Supratman. Rata-rata mereka 
ingin tahu bagaimana cara pembagian air dan membuat 
masyarakat mau menjalankan sistem tersebut.
 Dalam keberhasilan yang sudah diraih bukan berarti tidak 
ada tantangan yang sedang dihadapi. Saat ini BAPAMDES Asih 
Tigasa tidak lagi menerima pelanggan baru karena keterbatasan 
daya tampung reservoir dan perkembangan penduduk Desa 
Lendang Nangka yang cukup cepat. Saat ini penggunaan air 
bersih untuk desa dan irigasi masih cukup berimbang dengan 
laju pertumbuhan penduduk Desa Lendang Nangka. Selain itu 
tantangan lain yang dihadapi adalah ketika musim penghujan 

datang. Proses perawatan dan pemeliharaan sedikit sulit ketika 
saluran-saluran pipa terkena longsor lalu pipa akan tergerus 
sehingga kemungkinan rusak akan lebih besar.
 Mendengar keterbatasan yang sedang dihadapi oleh 
BAPAMDES Asih Tigasa, pemerintah daerah NTB menyalurkan 
bantuan sebesar Rp.180 juta untuk perluasan reservoir. Saat ini 
reservoir sedang dalam proses renovasi, yang tadinya reservoir 
beukuran 3x5 meter akan diperluas menjadi 6x9 meter. Hal ini 
menjadi salah satu rencana ke depan yang akan dilakukan oleh 
BAPAMDES Asih Tigasa. Bila reservoir sudah jadi, BAPAMDES 
berencana untuk memperluas usahanya. Selain menambah 
pelanggan, mereka mempunyai rencana untuk membuat air 
kemasan. 
 Sudah ada perusahaan swasta yang mengajak 
bekerjasama. Namun ajakan tersebut masih ditolak, walaupun 
tawaran yang ada memang sejalan dengan rencana BAPAMDES, 
hanya mereka masih menunggu sampai reservoir jadi. 
Rencananya bila sudah selesai renovasi, air kemasan tersebut 
akan dipasarkan ke Kawasan Timur Indonesia dan ke luar negeri 
bila perlu. Kalau hal ini benar-benar diwujudkan, diperkirakan 

akan melibatkan banyak sumber daya 
manusia di Desa Lendang Nangka dan pasti 
akan berpengaruh pada kesejahteraan 
warganya juga untuk warga desa lain sekitar 
Desa Lendang Nangka.
 Dengan senyum lepas Pak Tahir dan 
Pak Supratman kembali teringat ketika 
mereka bercerita di  depan ratusan 
undangan dan peserta Acara Forum 
Kawasan Timur Indonesia V di Ambon tahun 
2010 lalu. Mereka tak menduga apa yang 
mereka lakukan bisa mengubah kehidupan 
warga Desa Lendang Nangka. Wah Ara Aik 
yang artinya sudah ada air menandakan 
bahwa pengelolaan air bukan hanya pada 
saat ini saja, tetapi untuk masa yang akan 
datang dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Praktik 
Cerdas yang pernah diangkat dalam Forum KTI, 
Anda dapat menghubungi kami melalui 
email pada alamat info@bakti.org

INFORMASI LEBIH LANJUT

FOR MORE INFORMATION

OLEH STEVENT FEBRIANDY

Terlindung oleh rimbun pepohonan, mata air 
di Desa Lendang Nangka mengalir untuk 
menghidupi penduduk. Di bawah manajemen 
BAPAMDES Asih Tigasa, sumber vital ini 
dapat diakses lewat pipa di empat kampung.

WAH ARA AIK

Pak Tahir (tengah) dan rekan pengurus BAPAMDES Asih Tigasa. 

  Mei - Juni 2012   Mei - Juni 2012
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K
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P e r e m p u a n  m e r a w a t  t r a n s p a r a n s i  d a n  
akuntabilitasnya sebagai lembaga publik dan negara. 

Konsultasi juga bagian dari mekanisme kerja Komnas 
Perempuan memberikan laporan pertanggungjawaban atas 
kerja-kerja yang dilakukan sepanjang tahun. Sebagai sebuah 
tradisi yang dikembangkan sejak tahun 2003, keterlibatan 
segenap mitra Komnas Perempuan baik dari gerakan 
perempuan, komunitas korban, eksekutif, legislatif, yudikatif, 
jaringan dan mekanisme regional dan internasional sangatlah 
penting. 
 Akhir tahun 2011 lalu, dalam forum konsultasi publik 
Komnas Perempuan memaparkan capaian dan tantangan kerja 
tahun 2011. Rumusan capaian tersebut berdasarkan lima tujuan 
strategis Komnas Perempuan tahun 2010- 2014. Kelima capaian 
tersebut yakni: Pertama, Komnas Perempuan berhasil 
mendorong penyempurnaan dan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan sesuai standar 
konstitusional dan HAM Internasional. 
 Tahun 2011, Komnas Perempuan bersama dengan 
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 
Perhimpunan Advokat Indonesia menandatangani MoU untuk 
kerjasama di bidang pendidikan bagi aparat penegak hukum, 
membangun sistem peradilan pidana terpadu penanganan 
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT PKKTP), serta 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penanganan 
kasus kekerasan. Selain itu, Komnas Perempuan bersama 
jaringan kelompok kerja di Papua juga berhasil mendorong 
pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang 
Pemulihan bagi Perempuan Korban Pelanggaran HAM di Papua. 
Isu strategis kedua adalah mengembangkan kapasitas korban 
dalam mengakses haknya atas kebenaran, keadilan, dan 
pemulihan. Dalam hal ini Komnas Perempuan mendorong upaya 
memorialisasi khususnya bagi perempuan korban pelanggaran 
HAM tragedi Mei 1998, melalui kegiatan Napak Reformasi. 
Memorialisasi adalah upaya merawat ingatan publik atas 
terjadinya pelanggaran HAM masa lalu, sebagai bagian 
komitmen pemenuhan hak korban agar pelanggaran HAM 
serupa tidak berulang di masa depan. Memorialisasi bisa 
dilakukan dalam bentuk fisik, atau peringatan secara rutin pada 
tanggal terjadinya pelanggaran HAM.
 Komnas Perempuan juga mengembangkan pemulihan 
dalam makna luas misalnya melalui program Anyam Noken 
untuk mengintegrasikan konsep pemulihan berbasis komunitas 
dalam proses pendokumentasian kasus kekerasan terhadap 
perempuan di Papua. Hal lain adalah Komnas Perempuan 
melakukan pemetaan awal tentang kerentanan perempuan 
pada kekerasan akibat pemiskinan dan juga kajian kekerasan 

terhadap perempuan berbasis budaya. Selain itu, juga penguatan 
forum belajar pengada layanan yang saat ini beranggotakan 131 
lembaga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 
 Ketiga, Komnas Perempuan terus menyebarluaskan 
pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dan 
diskriminasi terhadap perempuan kepada kelompok masyarakat. 
Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi yang 
terlibat dalam kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan, dari 37 lembaga pada tahun 2010, menjadi 51 
lembaga di tahun 2011. Dokumentasi Komnas Perempuan juga 
banyak menjadi sumber referensi, rujukan, baik oleh akademisi, 
pemerintah dan legislatif dalam menentukan kebijakan. 
 Capaian kerja untuk tujuan strategis empat adalah Komnas 
Perempuan berhasil membangun konsep sinergitas kerja antara 
mekanisme HAM di tingkat nasional, regional dan internasional. 
Juga sinergitas jaringan gerakan perempuan di tingkat regional 
dan internasional. Komnas Perempuan juga berhasil menggelar 
Sidang HAM pertama kali yang melibatkan tiga NHRI. 
 Isu strategis kelima adalah kokohnya Komnas Perempuan 
sebagai salah satu institusi nasional HAM yang independen, 
efektif, terpercaya, partisipatif, dan akuntabel. Pada tingkatan ini 
Komnas Perempuan telah memberikan laporan independen 
kepada Komite CEDAW dan kepada Dewan HAM untuk UPR. 
Dalam laporan eksternal evaluator internasional, Komnas 
Perempuan juga kerap dianggap sebagai role model Lembaga 
Independen Hak Asasi Manusia. 
 Meski beberapa capaian mewarnai perjalanan kerja 
Komnas Perempuan tahun 2011, berbagai tantangan juga hadir. 
Misalnya keterbatasan pemahaman dari berbagai pihak tentang 
arti penting lembaga HAM. Belum adanya mekanisme untuk 
memastikan adopsi temuan dan rekomendasi lembaga HAM 
menjadi kendala tersendiri untuk efektifitas kerja Komnas 
Perempuan. Belum sempurnanya sistem otonomi daerah dan 
melemahnya dukungan pada lembaga pengada layanan berbasis 
komunitas juga bagian dari tantangan yang diharapkan menjadi 
fokus Komnas Perempuan ke depan. Komnas Perempuan 
berharap semua pihak mendukung dan bekerjasama dalam 
menghadapi berbagai tantangan demi pemenuhan hak-hak 
perempuan korban kekerasan, dan hak perempuan pada 
umumnya.

GENDER PEMBANGUNAN DAN 

Penulis adalah Asisten Pimpinan Bidang Kelembagaan dan Hubungan 
Internasional. Tulisan ini juga dapat dibaca di Newsletter Komnas 
Perempuan pada link berikut
http://www.komnasperempuan.or.id/publikasi/newsletter/edisi%208/
NEWSLETTER%20KP%20EDISI%208%20JAN%2012-CETAK.pdf

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Meneguhkan Peran 
Komnas Perempuan

Sebagai Mekanisme HAM Perempuan 

ingkungan yang asri dan nyaman tidak hanya enak Ldipandang, namun juga secara tak langsung dapat 
menentramkan bahkan meningkatkan produktivitas 

warganya. Mungkin ini yang menjadi dasar pemikiran yang 
dipegang teguh oleh Vera Losu dalam memimpin Kelurahan 
Kairagiweru Lingkungan IV Kota Manado. 
 Sebagai seoarang Kepala Lingkungan yang juga adalah 
ibu rumah tangga, ia menyadari benar bahwa lingkungan yang 
asri hanya bisa diperoleh dengan kerja keras dan kesadaran 
kolektif para warga. Lingkungan yang asri tidak sekadar 
banyaknya pohon dan tanaman bunga yang tertata rapih di tiap 
pekarangan, tapi juga pada cara mengelola sampah, 
memanfaatkan kompos, dan perilaku warga yang sadar 
kebersihan dan cinta perdamaian.
 Program Manado Green and `Clean telah dimulai sejak  
Januari 2011 telah dimplementasikan mulai dari tingkat  
L ingkungan, Kecamatan dan Kota Manado. Dalam 
pelaksanaannya, program ini membutuhkan pendampingan 
secara intensif, khususnya dalam mengaktifkan kerja bakti yang 
rutin diadakan setiap minggu pada tingkat Lingkungan maupun 
Kelurahan. Program ini juga mendorong warga Kota Manado  
untuk mengelola sampah, termasuk membuat dan 
m e m a n f a a t k a n  k o m p o s . P a r a  p e n d a m p i n g  j u g a  
memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru pengelolaan sampah, 
seperti Bank Sampah, selain memperkenalkan cara mengenali 
dan memilah sampah kering dan sampah basah.
 Ibu bernama lengkap Vera Thelly Losu adalah figur yang 
patut menjadi panutan karena motivasi yang diberikannya 
kepada warga Lingkungan yang dipimimpinnya ternyat berhasil 
menghantarkan mereka menjadi juara Program Manado Green 
and Clean. Keberhasilan seorang Kepala Lingkungan yang nota 
bene adalah satu-satunya Kepala Lingkungan Perempuan di 
Kota Manado ini menjadikan Lokasi Komplek Pemda 
Kairagiweru Lingkungan IV diapresiasi  sangat baik oleh Tim 
Penilai mulai dari Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Balai 
Lingkungan Hidup Kota Manado, Swara Parangpuan Sulut, 
Unilever dan Media Harian Manado Pos. 
 Berbagai tahapan yang diikuti Masyarakat Kairagiweru 
Lingkungan IV berbuah hasil. Mulai dari kegiatan penghijauan, 
kebersihan, pengolalahan sampah, penataan drainase yang 
benar, penggunaan kompos. Vera mendorong terbentuknya 
kader pengolahan sampah dengan membentuk Bank Sampah. 

Ia juga memberikan informasi mengenai pentingnya memilah 
sampah kering dari sampah basah dan tak henti-hentinya 
menyosialisasikan Program Manada Green and Clean kepada 
kelompok PKK, Lurah, Camat, Dasa Wisma, dan Tokoh Agama.
 Terpilihnya Kairagiweru Lingkungan IV sebagai wilayah 
terbaik Manado Green and Clean 2011 menarik perhatian 
banyak kalangan. Setelah menerima penghargaan dalam acara 
Apresiasi dan Gathering Manado Green and Clean 2011, wilayah 
ini langsung kedatangan tamu kehormatan. Seluruh pemangku 
kepentingan Manado Green and Clean berkunjung, diantaranya 
ada Wakil Walikota, Harley Mangindaan, Territory Sales 
Supervisor PT Unilever Indonesia, Tony Lekong beserta para 
Asisten Area Sales Manager, Satrio Sumonoaji, Pimpinan Redaksi 
Manado Post dan Marlon Summaraw. 
 Kepala Lingkungan setempat mengakui sejak mengikuti 
program MaGC warganya makin sadar tentang pentingnya 
menciptakan wilayah yang bersih dan hijau. Saat ini warga 
semakin memahami pentingnya pemilahan sampah dengan 
membentuk sistem bank sampah. Selain itu, warga juga 
menggalakkan penghijauan dengan memperbanyak 
pembibitan untuk segala macam jenis tanaman.
 Tertarik pada keberhasilan Vera Losu memotivasi 
warganya hingga berhasil menjuarai Program Manado Green 
and Clean ini mendorong Forum Kawasan Timur Wilayah 
Sulawesi Utara untuk mengadakan Diskusi Praktek Cerdas 
dengan mengangkat figur Kepala Lingkungan Perempuan Ibu 
Vera Thelly Losu. Sebagai satu-satunya Kepala Lingkungan 
perempuan di antara 100 Kepala Lingkungan lain tentu tidak 
sedikit tantangan yang dihadapinya. Tentu banyak kiat yang 
dilakukan oleh Vera Losu dalam memotivasi warganya dalam 
menghijaukan dan menjaga kebersihan lingkungannya. 
BaKTINews edisi berikut akan membahas lebih detail mengenai 
kiat-kiat Vera Losu dalam meraih juara satu Manado Green and 
Clean, sebuah penghargaan tertinggi kebersihan dan 
penghijauan di Kota Manado. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program Manado Green and Clean, 
Anda dapat menghubungi Vivi George melalui email 
george_vivi@hotmail.com atau viviteskri_g@yahoo.co.uk

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

GREEN AND CLEAN 
DI MATA VERA LOSU

MANADO 

OLEH VIVI GEORGE

  Mei - Juni 2012   Mei - Juni 2012

FORUM KTI WILAYAH SULAWESI UTARA

OLEH YULIANTI MUTMAINNAH
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 Akhir tahun 2011 lalu, dalam forum konsultasi publik 
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tahun 2011. Rumusan capaian tersebut berdasarkan lima tujuan 
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mendorong penyempurnaan dan harmonisasi peraturan 
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Pemulihan bagi Perempuan Korban Pelanggaran HAM di Papua. 
Isu strategis kedua adalah mengembangkan kapasitas korban 
dalam mengakses haknya atas kebenaran, keadilan, dan 
pemulihan. Dalam hal ini Komnas Perempuan mendorong upaya 
memorialisasi khususnya bagi perempuan korban pelanggaran 
HAM tragedi Mei 1998, melalui kegiatan Napak Reformasi. 
Memorialisasi adalah upaya merawat ingatan publik atas 
terjadinya pelanggaran HAM masa lalu, sebagai bagian 
komitmen pemenuhan hak korban agar pelanggaran HAM 
serupa tidak berulang di masa depan. Memorialisasi bisa 
dilakukan dalam bentuk fisik, atau peringatan secara rutin pada 
tanggal terjadinya pelanggaran HAM.
 Komnas Perempuan juga mengembangkan pemulihan 
dalam makna luas misalnya melalui program Anyam Noken 
untuk mengintegrasikan konsep pemulihan berbasis komunitas 
dalam proses pendokumentasian kasus kekerasan terhadap 
perempuan di Papua. Hal lain adalah Komnas Perempuan 
melakukan pemetaan awal tentang kerentanan perempuan 
pada kekerasan akibat pemiskinan dan juga kajian kekerasan 

terhadap perempuan berbasis budaya. Selain itu, juga penguatan 
forum belajar pengada layanan yang saat ini beranggotakan 131 
lembaga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 
 Ketiga, Komnas Perempuan terus menyebarluaskan 
pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dan 
diskriminasi terhadap perempuan kepada kelompok masyarakat. 
Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi yang 
terlibat dalam kampanye 16 hari Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan, dari 37 lembaga pada tahun 2010, menjadi 51 
lembaga di tahun 2011. Dokumentasi Komnas Perempuan juga 
banyak menjadi sumber referensi, rujukan, baik oleh akademisi, 
pemerintah dan legislatif dalam menentukan kebijakan. 
 Capaian kerja untuk tujuan strategis empat adalah Komnas 
Perempuan berhasil membangun konsep sinergitas kerja antara 
mekanisme HAM di tingkat nasional, regional dan internasional. 
Juga sinergitas jaringan gerakan perempuan di tingkat regional 
dan internasional. Komnas Perempuan juga berhasil menggelar 
Sidang HAM pertama kali yang melibatkan tiga NHRI. 
 Isu strategis kelima adalah kokohnya Komnas Perempuan 
sebagai salah satu institusi nasional HAM yang independen, 
efektif, terpercaya, partisipatif, dan akuntabel. Pada tingkatan ini 
Komnas Perempuan telah memberikan laporan independen 
kepada Komite CEDAW dan kepada Dewan HAM untuk UPR. 
Dalam laporan eksternal evaluator internasional, Komnas 
Perempuan juga kerap dianggap sebagai role model Lembaga 
Independen Hak Asasi Manusia. 
 Meski beberapa capaian mewarnai perjalanan kerja 
Komnas Perempuan tahun 2011, berbagai tantangan juga hadir. 
Misalnya keterbatasan pemahaman dari berbagai pihak tentang 
arti penting lembaga HAM. Belum adanya mekanisme untuk 
memastikan adopsi temuan dan rekomendasi lembaga HAM 
menjadi kendala tersendiri untuk efektifitas kerja Komnas 
Perempuan. Belum sempurnanya sistem otonomi daerah dan 
melemahnya dukungan pada lembaga pengada layanan berbasis 
komunitas juga bagian dari tantangan yang diharapkan menjadi 
fokus Komnas Perempuan ke depan. Komnas Perempuan 
berharap semua pihak mendukung dan bekerjasama dalam 
menghadapi berbagai tantangan demi pemenuhan hak-hak 
perempuan korban kekerasan, dan hak perempuan pada 
umumnya.

GENDER PEMBANGUNAN DAN 

Penulis adalah Asisten Pimpinan Bidang Kelembagaan dan Hubungan 
Internasional. Tulisan ini juga dapat dibaca di Newsletter Komnas 
Perempuan pada link berikut
http://www.komnasperempuan.or.id/publikasi/newsletter/edisi%208/
NEWSLETTER%20KP%20EDISI%208%20JAN%2012-CETAK.pdf
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ingkungan yang asri dan nyaman tidak hanya enak Ldipandang, namun juga secara tak langsung dapat 
menentramkan bahkan meningkatkan produktivitas 

warganya. Mungkin ini yang menjadi dasar pemikiran yang 
dipegang teguh oleh Vera Losu dalam memimpin Kelurahan 
Kairagiweru Lingkungan IV Kota Manado. 
 Sebagai seoarang Kepala Lingkungan yang juga adalah 
ibu rumah tangga, ia menyadari benar bahwa lingkungan yang 
asri hanya bisa diperoleh dengan kerja keras dan kesadaran 
kolektif para warga. Lingkungan yang asri tidak sekadar 
banyaknya pohon dan tanaman bunga yang tertata rapih di tiap 
pekarangan, tapi juga pada cara mengelola sampah, 
memanfaatkan kompos, dan perilaku warga yang sadar 
kebersihan dan cinta perdamaian.
 Program Manado Green and `Clean telah dimulai sejak  
Januari 2011 telah dimplementasikan mulai dari tingkat  
L ingkungan, Kecamatan dan Kota Manado. Dalam 
pelaksanaannya, program ini membutuhkan pendampingan 
secara intensif, khususnya dalam mengaktifkan kerja bakti yang 
rutin diadakan setiap minggu pada tingkat Lingkungan maupun 
Kelurahan. Program ini juga mendorong warga Kota Manado  
untuk mengelola sampah, termasuk membuat dan 
m e m a n f a a t k a n  k o m p o s . P a r a  p e n d a m p i n g  j u g a  
memperkenalkan inisiatif-inisiatif baru pengelolaan sampah, 
seperti Bank Sampah, selain memperkenalkan cara mengenali 
dan memilah sampah kering dan sampah basah.
 Ibu bernama lengkap Vera Thelly Losu adalah figur yang 
patut menjadi panutan karena motivasi yang diberikannya 
kepada warga Lingkungan yang dipimimpinnya ternyat berhasil 
menghantarkan mereka menjadi juara Program Manado Green 
and Clean. Keberhasilan seorang Kepala Lingkungan yang nota 
bene adalah satu-satunya Kepala Lingkungan Perempuan di 
Kota Manado ini menjadikan Lokasi Komplek Pemda 
Kairagiweru Lingkungan IV diapresiasi  sangat baik oleh Tim 
Penilai mulai dari Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Balai 
Lingkungan Hidup Kota Manado, Swara Parangpuan Sulut, 
Unilever dan Media Harian Manado Pos. 
 Berbagai tahapan yang diikuti Masyarakat Kairagiweru 
Lingkungan IV berbuah hasil. Mulai dari kegiatan penghijauan, 
kebersihan, pengolalahan sampah, penataan drainase yang 
benar, penggunaan kompos. Vera mendorong terbentuknya 
kader pengolahan sampah dengan membentuk Bank Sampah. 

Ia juga memberikan informasi mengenai pentingnya memilah 
sampah kering dari sampah basah dan tak henti-hentinya 
menyosialisasikan Program Manada Green and Clean kepada 
kelompok PKK, Lurah, Camat, Dasa Wisma, dan Tokoh Agama.
 Terpilihnya Kairagiweru Lingkungan IV sebagai wilayah 
terbaik Manado Green and Clean 2011 menarik perhatian 
banyak kalangan. Setelah menerima penghargaan dalam acara 
Apresiasi dan Gathering Manado Green and Clean 2011, wilayah 
ini langsung kedatangan tamu kehormatan. Seluruh pemangku 
kepentingan Manado Green and Clean berkunjung, diantaranya 
ada Wakil Walikota, Harley Mangindaan, Territory Sales 
Supervisor PT Unilever Indonesia, Tony Lekong beserta para 
Asisten Area Sales Manager, Satrio Sumonoaji, Pimpinan Redaksi 
Manado Post dan Marlon Summaraw. 
 Kepala Lingkungan setempat mengakui sejak mengikuti 
program MaGC warganya makin sadar tentang pentingnya 
menciptakan wilayah yang bersih dan hijau. Saat ini warga 
semakin memahami pentingnya pemilahan sampah dengan 
membentuk sistem bank sampah. Selain itu, warga juga 
menggalakkan penghijauan dengan memperbanyak 
pembibitan untuk segala macam jenis tanaman.
 Tertarik pada keberhasilan Vera Losu memotivasi 
warganya hingga berhasil menjuarai Program Manado Green 
and Clean ini mendorong Forum Kawasan Timur Wilayah 
Sulawesi Utara untuk mengadakan Diskusi Praktek Cerdas 
dengan mengangkat figur Kepala Lingkungan Perempuan Ibu 
Vera Thelly Losu. Sebagai satu-satunya Kepala Lingkungan 
perempuan di antara 100 Kepala Lingkungan lain tentu tidak 
sedikit tantangan yang dihadapinya. Tentu banyak kiat yang 
dilakukan oleh Vera Losu dalam memotivasi warganya dalam 
menghijaukan dan menjaga kebersihan lingkungannya. 
BaKTINews edisi berikut akan membahas lebih detail mengenai 
kiat-kiat Vera Losu dalam meraih juara satu Manado Green and 
Clean, sebuah penghargaan tertinggi kebersihan dan 
penghijauan di Kota Manado. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program Manado Green and Clean, 
Anda dapat menghubungi Vivi George melalui email 
george_vivi@hotmail.com atau viviteskri_g@yahoo.co.uk
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a Tuo, 65, menatap tegas papan tulis berukuran 30 x 40 Lsentimeter di depan kelas. Tutornya sedang menulis sebaris 
huruf di papan tulis. Ia mulai menulis ulang kata-kata 

tersebut ke bukunya. Terkadang ia mengeluh saat sang tutro 
menuliskan kata-kata yang tidak relevan. “Tolong ajarkan 
bagaimana cara menulis laut, ikan, dan jaring”, kata nelayan ini, 
memohon pada tutornya untuk mengajarkan kata-kata yang bisa 
membantu pekerjaan mereka. Sang tutor dengan senang hati 
menuruti permintaan La Tuo.
 Ia adalah seorang warga Desa Sampaga, di Mamuju, Sulawesi 
Barat – dan saat ini sedang belajar membaca dan berhitung. Ia tidak 
sendirian. Ada 15 orang dewasa lainnya yang juga belajar pada hari 
Minggu yang lalu. Usia mereka bervariasi mulai dari 30 hingga 60an 
tahun, laki-laki dan perempuan. Partisipan perempuan tampak 
lebih antusias. Kebanyakan dari partisipan perempuan 
menggendong anaknya yang masih balita. Kadang-kadang anak-
anak itu mengganggu jalannya pelajaran, yang juga mengganggu 
ibunya. “Itulah sebabnya, kamu tidak bersekolah kalau sudah tua 
dan punya anak”, ujar seorang partisipan, disusul oleh tawa seisi 
kelas. 
 Kelas itu menggunakan fasilitas bekas pakai. Kursi kayu dan 
pelasik dipinjam dari warga desa. Mejanya terbuat dari papan. 
Tidak ada sekolah; kelas mereka berpindah dari rumah seorang 
warga ke warga lainnya.
 Walaupun siswa-siswanya tidak lagi muda, namun ambisi 
mereka kuat. “Saya mau jadi pintar, saya ingin bisa membaca dan 
berhitung seperti anak saya,” kata La Tuo. Saat ditanyai apakah ia 
merasa takut, ia tertawa. “Tidak ada kata takut sedikitpun untuk 
belajar”, katanya. La Tuo mengakui ia belum pernah mengenyam 
pendidikan. Saat masih muda, orangtuanya tidak mampu 
membiayainya sekolah.
 Yuliana, 30, dari Desa Kakulassang di Tommo memiliki 
perspektif yang berbeda. Yuliana mengaku merasa malu berada di 
tengah orang-orang yang bisa membaca. “Saya sering kali diajak ke 
pertemuan di balai desa. Tapi karena saya tidak pandai membaca, 
saya jadi takut untuk pergi”, ungkapnya.
 Setelah tiga bulan, Yuliana kini sudah lebih percaya diri untuk 
menghadirii berbagai acara di alai Desa. Ia mulai menghubungkan 
huruf, dan bisa membaca beberapa kalimat walaupun terkadang 
masih sedikit tersendat. Namun Yuliana kini dapat membubuhi 
tandatangan dan membaca kwitansi. “Sekarang kalau saya mau 
membeli kue di pasar, saya tidak bingung lagi”, katanya gembira.
 Pemberantasan buta aksara di provinsi ini dipimpin oleh 
Dinas Pendidikan Sulawesi Barat bersama Yayasan Karangpuang. 
Yayasan ini adalah sebuah organisasi non-profit yang 
mengkampanyekan pendidikan dan kesehatan. Dinas Pendidikan 
telah bekerja sama dengan LSM ini sejak tahun 2009. Keduanya 
berkomitmen kuat untuk menghapus buta aksara di daerah 
tersebut.
 Yayasan Karampuang berfokus pada kabupaten-kabupaten 
di Sulawesi Barat; Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Pada selang 
waktu 2009 dan 2010, jumlah siswa yang berhasil dijaring 

 
 La Tuo, 65, looks sternly at the 30 X 40-centimeter board 
at the front of the class. His tutor is in the middle of writing a 
series of letters on the board. He begins copying the words into 
his book. He complains sometimes when the tutor writes words 
which aren't relevant to him. "P1ease show us how to write 
ocean, fish _and net," said the fisherman, pleading with his 
tutor to teach words that would help his profession. The tutor 
happily obeys La Tuo's wishes.
 He is a villager from Sampaga in Mamuju, West 
Sulawesi—and is currently learning how to read and count. He 
is not alone. There are 15 others who studied together Sunday 
last week. Their ages vary from their 30s until their 60s, both 
sexes. The women participants struggle more. Many of the 
women come to the class carrying children under 5 years old in 
their arms. Occasionally the children disrupt the class, which 
distracts the mother. "That is why you do not study when you 
are old and have children," another student jokingly said, 
followed by laughter from the whole class.
 The class uses makeshift facilities. Wooden chairs and 
plastic chairs are borrowed from other residents. The tables are 
planks of wood. There is no school; their classes move from one 
person's house to another.
 Although the students aren't young, their ambition is 
unwavering. "I want to be intelligent, I want to be able to read 
and to count like my children," said La Tuo. When asked if he 
was scared, he laughed. “There is not one word too scary for me 
to learn," he said. La Tuo admits he has never been educated. 
When he was young, his parents couldn't afford to send him to 
school.
  Yuliana, 30, from the village of Kakulassang in Tommo 
has a different perspective. Yuliana concedes that she is 
embarrassed around people who can read. “I often get invited 
to meetings in the village hall. But because of my lack of 
reading skills, I am too scared to go," she said.
 After three months, Yuliana acknowledges she now has 
the confidence to go to events in the Balai. She has begun to 

tergolong tinggi, yakni 11.786 orang. Sekitar 6.740 di antaranya 
adalah perempuan.

 Program Officer Yayasan Karampuang Sri 
Ayuningsih, 26, disapa Yuyun oleh masyarakat, merasakan 

bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengajak orang 
agar mau belajar. “Awalnya mereka tidak mau untuk 

belajar karena merasa malu dengan usia mereka”, kata 
Yuyun. Untuk mengajak mereka, Yuyun mencoba 

beberapa strategi. Ia perhatikan, kebanyakan 
masyarakat patuh pada pemerintah setempat. 
Oleh karena itu, timnya mengajak para kepala 
desa untuk meyakinkan warganya. Mereka jgua 
mengajak para pemuka agama untuk 
membantu mereka.
 Menurut Yuyun, terdapat sejumlah alasan 
mengapa warga enggan belajar, kebanyakan 
adalah masalah ekonomi. Sebagian besar 
warga bekerja sebagai petani dan nelayan. 
“Mereka merasa belajar itu hanya buang 
waktu dan pemasukan saja”, ujarnya.
Mereka lalu merekrut beberapa guru dan 
lulusan SMA untuk menjadi tutor. Selanjutnya 
membentuk beberapa kelompok belajar di 

setiap desa. Kenyataannya, walaupun 
kelompok belajar telah terbentuk, Yuyun 

mengaku masih sedikit yang menghadiri 
pertemuan belajar, karena warga terlalu sibuk. 

Untuk mengatasi ini, para guru mendatangi 
langsung setiap rumah untuk meyakinkan warga 

agar kembali hadir di pertemuan belajar. “Kami 
membuat jadwal belajar yang baru agar semua orang 

bisa hadir”, tutur Yuyun.
 Koordinator Pendidikan Yayasan Karampuang 

Andry Pramono melakukan pendekatan lain. Dinas Pendidikan 
melansir program bernama Upaya Melek Eksara Independen, yang 

didesain untuk melatih para calon wirausahawan muda. “Untuk 
mengikuti training ini, pesertanya harus bisa membaca”, jelas Andi. Para 
warga yang ingin mengikuti program ini jadi termotivasi untuk belajar 
membaca.
 Setiap tiga bulan Yayasan Karampuang mengevaluasi para siswa. 
Mereka yang lulus tes akan mendapatkan sertifikat untuk 
menunjukkan kemampuan mereka dalam membaca. Sertifikat 
tersebut diserahkan kepada para siswa agar mereka dapat mengikuti 
pelatihan kewirausahaan. Kelas membaca bagi orang dewasa digelar 
di kolong rumah warga di Desa Kal-culassang, Sulawesi Barat.
 Kepala Dinas Pendidikan Drs. Muhammad Jamil B. M.Pd 
mengatakan sejak mereka memulai program ini bersama LSM, angkat 
buta aksara di provinsi ini berkurang dramatis. Tahun 2008, jumlah 
warga yang buta aksara di Sulawesi Barat berkisar 10.6 persen. Di tahun 
2010, jumlahnya menurun hingga 6,4 persen. “Dalam memberantas 
buta aksara, saya bekerja bersama LSM, sebab kami memiliki visi yang 
sama”, ungkapnya. Jamil menjelaskan mereka pernah berkolaborasi 
dengan mahasiswa, namun saat itu mereka hanya ingin mencapai 
tujuan mereka sendiri. 
 Menurut Jamil, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sangat 
bergantung pada latar belakang pendidikan masyarakat. “Jika para 
petani tidak memiliki pendidikan yang baik, mereka hanya bisa 
mempraktikkan teknik pertanian manual”, imbuhnya. Jamil berharap 
dapat mengurangi angka buta aksara di daerah tersebut hingga tahun 
2014.

connect letters, and can read sentences although it is still a 
bit stagnant. But Yuliana is content as she now has her own 
signature and can read receipts. "Now when I want to buy a 
cake at a market there won't be any more confusion," she 
said cheerfully.
 Illiteracy eradication in the province has been 
spearheaded by the West Sulawesi Education Agency along 
with the Karampuang Foundation. The foundation is an 
NGO that campaigns for education and health. The agency 
established a relationship with this NGO in 2009. Both are 
heavily committed to wiping out illiteracy in the region.
 The Karanipuang Foundation is focused in three West 
Sulawesi districts; Marnuju, North Mamuju and Mamasa. 
Between 2009 and 2010, the number of-students they 
catered for was as high as 11,786 people. Some 6,740 of them 
were women.
 Karampuang Foundation Program Officer Sri 
Ayuningsih, 26, known as Yuyun in the community, concedes 
it's not been easy to persuade people to study. "From the 
beginning, they didn't want to learn as they felt embarrassed 
by how old they were,” she said. To tempt them, Yuyun tried a 
number at strategies. She noted that in most cases the 
citizens listen to their local government. So her team got 
every village leader involved to help convince the people. 
They also asked a number of religious leaders to assist in their 
pursuit.
  According to Yuyun, there are a number of reasons the 
residents were wary, albeit mainly economic. A large number 
of them work as farmers and fisherman. "They feel   they 
study it would be a waste of time and their earnings," she 
said.
 They recruited a number of teachers and high school 
graduates to be the tutors. They then set up study groups in 
each village. In fact, even when these were-formed, Yuyun 
admits they still had a low attendance rate, as the pupils were 
too busy. To counter this, the tutors went directly to the 
houses to convince them to come back. "We made a new 
study schedule so everyone was able to attend," said Yuyun.
 Karampuang Foundation Education Coordinator 
Andry Pramono had another approach. The Education 
Agency devised a program called Independent Business 
Literacy, which is designed for candidates who want 
entrepreneurship training. "However the condition is you 
have to be literate to do the gourse," clarified Andry The 
residents' desire to participate in this program made them 
want to learn how to read.
 Every three months the Karampuang Foundation 
evaluates the students. If they pass they are given a 
certificate to show they can read. The certificate is handed to 
them so they can then do the entrepreneurship training. A 
class for illiterate adults held below a resident's house in Kal-
culassang village, West Sulawesi.
 Head of the Education Agency Drs. Muhammad Jamil 
B. M.Pd said that since they started working with the NGO, 
the rate of illiteracy in the province has dramatically 
decreased. In 2008, the population of illiterate residents in 
West Sulawesi was 10.6 percent. In 2010, the rate went down 
to 6.4 percent. "In eradicating illiteracy, I worked with the 
NGO, because we have the same vision," he said. Jamil said 
that they collaborated with university students once, but 
most of them only wanted to fulfill their own objectives.
 According to Jamil, economic growth in West Sulawesi 
depends greatly on the community's educational 
background. “If the farmers don't have sufficient schooling, 
then they could only perform manual farming," he said. 
Jamil hopes to have completely wiped out illiteracy in his 
local area by 2014.
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Rolling Back 

the Years

Belajar itu tidak mengenal batas, beberapa orang dewasa 
mulai belajar di dalam kelas di seluruh Sulawesi Barat. 
Mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan pada 
masa kanak-kanak sekarang berkesempatan untuk 
mengejar tahun-tahun yang hilang.

Learning has no boundaries, with classes for illiterate adults 
opening up throughout West Sulawesi. People who missed 
out on an education as a child now have the chance to make 
up on lost years.

CATATAN EDITOR   EDITOR’S NOTE
Selalu menarik untuk menyimak perkembangan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah terpencil di Kawasan 
Timur Indonesia. Di Sulawesi Barat, salah satu upaya yang ditempuh adalah menuntaskan buta aksara, khususnya pada medio 
september 2011 kelompok orang dewasa. Tulisan ini telah dimuat di Majalah Tempo Edisi Bahasa Inggris dan kami laporkan kembali 
sebagai inspirasi untuk menuntaskan buta aksara dari Mamuju untuk Anda.

It's always interesting to hear of efforts to improve human resources in isolated areas in eastern Indonesia. In Sulawesi Barat one such 
program is fighting adult illiteracy. This article was originally published in Tempo English Edition and we are reprinting it in order to 
share this inspiring story from Mamuju.
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a Tuo, 65, menatap tegas papan tulis berukuran 30 x 40 Lsentimeter di depan kelas. Tutornya sedang menulis sebaris 
huruf di papan tulis. Ia mulai menulis ulang kata-kata 

tersebut ke bukunya. Terkadang ia mengeluh saat sang tutro 
menuliskan kata-kata yang tidak relevan. “Tolong ajarkan 
bagaimana cara menulis laut, ikan, dan jaring”, kata nelayan ini, 
memohon pada tutornya untuk mengajarkan kata-kata yang bisa 
membantu pekerjaan mereka. Sang tutor dengan senang hati 
menuruti permintaan La Tuo.
 Ia adalah seorang warga Desa Sampaga, di Mamuju, Sulawesi 
Barat – dan saat ini sedang belajar membaca dan berhitung. Ia tidak 
sendirian. Ada 15 orang dewasa lainnya yang juga belajar pada hari 
Minggu yang lalu. Usia mereka bervariasi mulai dari 30 hingga 60an 
tahun, laki-laki dan perempuan. Partisipan perempuan tampak 
lebih antusias. Kebanyakan dari partisipan perempuan 
menggendong anaknya yang masih balita. Kadang-kadang anak-
anak itu mengganggu jalannya pelajaran, yang juga mengganggu 
ibunya. “Itulah sebabnya, kamu tidak bersekolah kalau sudah tua 
dan punya anak”, ujar seorang partisipan, disusul oleh tawa seisi 
kelas. 
 Kelas itu menggunakan fasilitas bekas pakai. Kursi kayu dan 
pelasik dipinjam dari warga desa. Mejanya terbuat dari papan. 
Tidak ada sekolah; kelas mereka berpindah dari rumah seorang 
warga ke warga lainnya.
 Walaupun siswa-siswanya tidak lagi muda, namun ambisi 
mereka kuat. “Saya mau jadi pintar, saya ingin bisa membaca dan 
berhitung seperti anak saya,” kata La Tuo. Saat ditanyai apakah ia 
merasa takut, ia tertawa. “Tidak ada kata takut sedikitpun untuk 
belajar”, katanya. La Tuo mengakui ia belum pernah mengenyam 
pendidikan. Saat masih muda, orangtuanya tidak mampu 
membiayainya sekolah.
 Yuliana, 30, dari Desa Kakulassang di Tommo memiliki 
perspektif yang berbeda. Yuliana mengaku merasa malu berada di 
tengah orang-orang yang bisa membaca. “Saya sering kali diajak ke 
pertemuan di balai desa. Tapi karena saya tidak pandai membaca, 
saya jadi takut untuk pergi”, ungkapnya.
 Setelah tiga bulan, Yuliana kini sudah lebih percaya diri untuk 
menghadirii berbagai acara di alai Desa. Ia mulai menghubungkan 
huruf, dan bisa membaca beberapa kalimat walaupun terkadang 
masih sedikit tersendat. Namun Yuliana kini dapat membubuhi 
tandatangan dan membaca kwitansi. “Sekarang kalau saya mau 
membeli kue di pasar, saya tidak bingung lagi”, katanya gembira.
 Pemberantasan buta aksara di provinsi ini dipimpin oleh 
Dinas Pendidikan Sulawesi Barat bersama Yayasan Karangpuang. 
Yayasan ini adalah sebuah organisasi non-profit yang 
mengkampanyekan pendidikan dan kesehatan. Dinas Pendidikan 
telah bekerja sama dengan LSM ini sejak tahun 2009. Keduanya 
berkomitmen kuat untuk menghapus buta aksara di daerah 
tersebut.
 Yayasan Karampuang berfokus pada kabupaten-kabupaten 
di Sulawesi Barat; Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. Pada selang 
waktu 2009 dan 2010, jumlah siswa yang berhasil dijaring 

 
 La Tuo, 65, looks sternly at the 30 X 40-centimeter board 
at the front of the class. His tutor is in the middle of writing a 
series of letters on the board. He begins copying the words into 
his book. He complains sometimes when the tutor writes words 
which aren't relevant to him. "P1ease show us how to write 
ocean, fish _and net," said the fisherman, pleading with his 
tutor to teach words that would help his profession. The tutor 
happily obeys La Tuo's wishes.
 He is a villager from Sampaga in Mamuju, West 
Sulawesi—and is currently learning how to read and count. He 
is not alone. There are 15 others who studied together Sunday 
last week. Their ages vary from their 30s until their 60s, both 
sexes. The women participants struggle more. Many of the 
women come to the class carrying children under 5 years old in 
their arms. Occasionally the children disrupt the class, which 
distracts the mother. "That is why you do not study when you 
are old and have children," another student jokingly said, 
followed by laughter from the whole class.
 The class uses makeshift facilities. Wooden chairs and 
plastic chairs are borrowed from other residents. The tables are 
planks of wood. There is no school; their classes move from one 
person's house to another.
 Although the students aren't young, their ambition is 
unwavering. "I want to be intelligent, I want to be able to read 
and to count like my children," said La Tuo. When asked if he 
was scared, he laughed. “There is not one word too scary for me 
to learn," he said. La Tuo admits he has never been educated. 
When he was young, his parents couldn't afford to send him to 
school.
  Yuliana, 30, from the village of Kakulassang in Tommo 
has a different perspective. Yuliana concedes that she is 
embarrassed around people who can read. “I often get invited 
to meetings in the village hall. But because of my lack of 
reading skills, I am too scared to go," she said.
 After three months, Yuliana acknowledges she now has 
the confidence to go to events in the Balai. She has begun to 

tergolong tinggi, yakni 11.786 orang. Sekitar 6.740 di antaranya 
adalah perempuan.

 Program Officer Yayasan Karampuang Sri 
Ayuningsih, 26, disapa Yuyun oleh masyarakat, merasakan 

bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengajak orang 
agar mau belajar. “Awalnya mereka tidak mau untuk 

belajar karena merasa malu dengan usia mereka”, kata 
Yuyun. Untuk mengajak mereka, Yuyun mencoba 

beberapa strategi. Ia perhatikan, kebanyakan 
masyarakat patuh pada pemerintah setempat. 
Oleh karena itu, timnya mengajak para kepala 
desa untuk meyakinkan warganya. Mereka jgua 
mengajak para pemuka agama untuk 
membantu mereka.
 Menurut Yuyun, terdapat sejumlah alasan 
mengapa warga enggan belajar, kebanyakan 
adalah masalah ekonomi. Sebagian besar 
warga bekerja sebagai petani dan nelayan. 
“Mereka merasa belajar itu hanya buang 
waktu dan pemasukan saja”, ujarnya.
Mereka lalu merekrut beberapa guru dan 
lulusan SMA untuk menjadi tutor. Selanjutnya 
membentuk beberapa kelompok belajar di 

setiap desa. Kenyataannya, walaupun 
kelompok belajar telah terbentuk, Yuyun 

mengaku masih sedikit yang menghadiri 
pertemuan belajar, karena warga terlalu sibuk. 

Untuk mengatasi ini, para guru mendatangi 
langsung setiap rumah untuk meyakinkan warga 

agar kembali hadir di pertemuan belajar. “Kami 
membuat jadwal belajar yang baru agar semua orang 

bisa hadir”, tutur Yuyun.
 Koordinator Pendidikan Yayasan Karampuang 

Andry Pramono melakukan pendekatan lain. Dinas Pendidikan 
melansir program bernama Upaya Melek Eksara Independen, yang 

didesain untuk melatih para calon wirausahawan muda. “Untuk 
mengikuti training ini, pesertanya harus bisa membaca”, jelas Andi. Para 
warga yang ingin mengikuti program ini jadi termotivasi untuk belajar 
membaca.
 Setiap tiga bulan Yayasan Karampuang mengevaluasi para siswa. 
Mereka yang lulus tes akan mendapatkan sertifikat untuk 
menunjukkan kemampuan mereka dalam membaca. Sertifikat 
tersebut diserahkan kepada para siswa agar mereka dapat mengikuti 
pelatihan kewirausahaan. Kelas membaca bagi orang dewasa digelar 
di kolong rumah warga di Desa Kal-culassang, Sulawesi Barat.
 Kepala Dinas Pendidikan Drs. Muhammad Jamil B. M.Pd 
mengatakan sejak mereka memulai program ini bersama LSM, angkat 
buta aksara di provinsi ini berkurang dramatis. Tahun 2008, jumlah 
warga yang buta aksara di Sulawesi Barat berkisar 10.6 persen. Di tahun 
2010, jumlahnya menurun hingga 6,4 persen. “Dalam memberantas 
buta aksara, saya bekerja bersama LSM, sebab kami memiliki visi yang 
sama”, ungkapnya. Jamil menjelaskan mereka pernah berkolaborasi 
dengan mahasiswa, namun saat itu mereka hanya ingin mencapai 
tujuan mereka sendiri. 
 Menurut Jamil, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sangat 
bergantung pada latar belakang pendidikan masyarakat. “Jika para 
petani tidak memiliki pendidikan yang baik, mereka hanya bisa 
mempraktikkan teknik pertanian manual”, imbuhnya. Jamil berharap 
dapat mengurangi angka buta aksara di daerah tersebut hingga tahun 
2014.

connect letters, and can read sentences although it is still a 
bit stagnant. But Yuliana is content as she now has her own 
signature and can read receipts. "Now when I want to buy a 
cake at a market there won't be any more confusion," she 
said cheerfully.
 Illiteracy eradication in the province has been 
spearheaded by the West Sulawesi Education Agency along 
with the Karampuang Foundation. The foundation is an 
NGO that campaigns for education and health. The agency 
established a relationship with this NGO in 2009. Both are 
heavily committed to wiping out illiteracy in the region.
 The Karanipuang Foundation is focused in three West 
Sulawesi districts; Marnuju, North Mamuju and Mamasa. 
Between 2009 and 2010, the number of-students they 
catered for was as high as 11,786 people. Some 6,740 of them 
were women.
 Karampuang Foundation Program Officer Sri 
Ayuningsih, 26, known as Yuyun in the community, concedes 
it's not been easy to persuade people to study. "From the 
beginning, they didn't want to learn as they felt embarrassed 
by how old they were,” she said. To tempt them, Yuyun tried a 
number at strategies. She noted that in most cases the 
citizens listen to their local government. So her team got 
every village leader involved to help convince the people. 
They also asked a number of religious leaders to assist in their 
pursuit.
  According to Yuyun, there are a number of reasons the 
residents were wary, albeit mainly economic. A large number 
of them work as farmers and fisherman. "They feel   they 
study it would be a waste of time and their earnings," she 
said.
 They recruited a number of teachers and high school 
graduates to be the tutors. They then set up study groups in 
each village. In fact, even when these were-formed, Yuyun 
admits they still had a low attendance rate, as the pupils were 
too busy. To counter this, the tutors went directly to the 
houses to convince them to come back. "We made a new 
study schedule so everyone was able to attend," said Yuyun.
 Karampuang Foundation Education Coordinator 
Andry Pramono had another approach. The Education 
Agency devised a program called Independent Business 
Literacy, which is designed for candidates who want 
entrepreneurship training. "However the condition is you 
have to be literate to do the gourse," clarified Andry The 
residents' desire to participate in this program made them 
want to learn how to read.
 Every three months the Karampuang Foundation 
evaluates the students. If they pass they are given a 
certificate to show they can read. The certificate is handed to 
them so they can then do the entrepreneurship training. A 
class for illiterate adults held below a resident's house in Kal-
culassang village, West Sulawesi.
 Head of the Education Agency Drs. Muhammad Jamil 
B. M.Pd said that since they started working with the NGO, 
the rate of illiteracy in the province has dramatically 
decreased. In 2008, the population of illiterate residents in 
West Sulawesi was 10.6 percent. In 2010, the rate went down 
to 6.4 percent. "In eradicating illiteracy, I worked with the 
NGO, because we have the same vision," he said. Jamil said 
that they collaborated with university students once, but 
most of them only wanted to fulfill their own objectives.
 According to Jamil, economic growth in West Sulawesi 
depends greatly on the community's educational 
background. “If the farmers don't have sufficient schooling, 
then they could only perform manual farming," he said. 
Jamil hopes to have completely wiped out illiteracy in his 
local area by 2014.
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Rolling Back 

the Years

Belajar itu tidak mengenal batas, beberapa orang dewasa 
mulai belajar di dalam kelas di seluruh Sulawesi Barat. 
Mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan pada 
masa kanak-kanak sekarang berkesempatan untuk 
mengejar tahun-tahun yang hilang.

Learning has no boundaries, with classes for illiterate adults 
opening up throughout West Sulawesi. People who missed 
out on an education as a child now have the chance to make 
up on lost years.

CATATAN EDITOR   EDITOR’S NOTE
Selalu menarik untuk menyimak perkembangan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah terpencil di Kawasan 
Timur Indonesia. Di Sulawesi Barat, salah satu upaya yang ditempuh adalah menuntaskan buta aksara, khususnya pada medio 
september 2011 kelompok orang dewasa. Tulisan ini telah dimuat di Majalah Tempo Edisi Bahasa Inggris dan kami laporkan kembali 
sebagai inspirasi untuk menuntaskan buta aksara dari Mamuju untuk Anda.

It's always interesting to hear of efforts to improve human resources in isolated areas in eastern Indonesia. In Sulawesi Barat one such 
program is fighting adult illiteracy. This article was originally published in Tempo English Edition and we are reprinting it in order to 
share this inspiring story from Mamuju.
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Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan Papua 
tidak terlepas dari sejarah panjang konflik di Papua, sejak 
tahun 1963 hingga sekarang. Meski pemerintahan 

Indonesia berganti dari waktu ke waktu dan gelombang 
reformasi sosial di Indonesia sejak tahun 1998 sampai ke Papua 
hingga melahirkan status Otonomi Khusus bagi Papua di tahun 
2001, namun tampaknya pemerintah Indonesia menganggap 
keamanan di Papua belum kondusif. Hal ini terlihat dari kuatnya 
pendekatan keamanan teritorial di Papua yang diberlakukan 
hingga kini. Pendekatan keamanan teritorial cenderung 
berdampak negatif terhadap penduduk sipil, termasuk 
perempuan dan anak. Tak terkecuali bagi perempuan Papua. 
Sejumlah perempuan Papua telah mengalami berbagai bentuk 
kekerasan berbasis jender selama empat dekade terakhir, 
khususnya dalam konteks pendekatan keamanan yang 
dipraktikkan di Papua. Namun demikian, pengalaman kekerasan 
telah menempa perempuan Papua untuk semakin jernih 
memahami persoalan yang dialaminya dan semakin kuat 
bertahan hidup dalam kondisi yang serba tidak menentu.

     Duabelas lembaga yang bekerja untuk HAM dan keadilan 
gender di Papua, dalam kerjasama dengan Komnas Perempuan 
dan ICTJ Jakarta, didukung oleh Majelis Rakyat Papua, telah 
melakukan pendokumentasian fakta kekerasan terhadap 
perempuan Papua. Pendokumentasian dilakukan selama kurang 
lebih delapanbelas bulan di sepuluh kabupaten propinsi Papua 
dan Papua Barat. Pendokumentasian melalui proses pencarian 
dan pengumpulan fakta untuk mendapatkan gambaran utuh dan 
menyeluruh realita kekerasan dan diskriminasi terhadap 
perempuan Papua, sekaligus mengidentifikasi kondisi 
pemenuhan HAM mereka. Selain menerapkan standard 
pendokumentasian HAM internasional, pendokumentasian 
dilakukan dengan menggunakan paradigma dan metodologi 
feminis. 
    Dipandu oleh beberapa pertanyaan kunci, dokumentator 
merekam pengalaman perempuan korban melalui proses 
mendengar tuturan perempuan korban. Dari sebanyak 261 kasus 
yang didokumentasi, tim mengidentifikasi tiga tipologi kekerasan 
yaitu: pertama, Kekerasan yang Didukung dan Dilakukan oleh 
Negara. 
 Berangkat dari keseluruhan temuan pendokumentasian ini, 

Tim Dokumentator mencatat bahwa perempuan Papua diperhadapkan pada kondisi yang membuat posisi 
mereka terjepit dan menjadikan mereka sebagai sasaran utama kekerasan. Pendekatan keamanan teritorial 

oleh negara yang mengedepankan kekerasan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya berbagai 
bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual ketika operasi keamanan digelar. 

Pada saat yang bersamaan, perempuan Papua juga diperhadapkan pada diskriminasi dalam adat 
budaya Papua yang mengakibatkan pembiaran kekerasan terhadap perempuan. 

 Perubahan sosial di Papua juga mengakibatkan terjadinya pergeseran pola relasi antara 
laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, fakta kekerasan terhadap perempuan bukan hal yang 

menjadi perhatian dalam adat. Diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks budaya Papua 
juga terjadi dalam ruang domestik, antara lain pembagian kerja, pola pengasuhan anak, 

pembagian hak kepemilikan dan warisan serta pengambilan keputusan dalam keluarga. 
 Perempuan Papua rentan mengalami kasus-kasus kekerasan, penelantaran karena suami 

memilih hidup bersama atau mengawini perempuan lain, praktik kawin tukar yang sudah 
diatur adat, sementara pada saat yang sama adat tidak memberi perlindungan terhadap 
para perempuan tersebut. Perempuan Papua juga rentan mengalami kekerasan berbasis 
gender dalam konteks konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan 
kekuasaan dari tingkat lokal sampai nasional. Salah satu contoh yang menonjol adalah 
meningkatnya kekerasan terhadap perempuan karena poligami dan perselingkuhan 
para suami karena pengaruh perilaku konsumtif dan konsumsi minuman keras 
dikalangan laki-laki yang memiliki akses besar pada dana kontan pasca pemberlakuan 
Otonomi Khusus di Papua. 
 Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di berbagai wilayah 
pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan daerah industri. Dalam konteks 
meluasnya industri ekstraktif di Papua, perempuan mengalami berbagai bentuk 
kekerasan, hak-haknya atas hidup tidak terlindungi sama sekali. Mereka kehilangan 
hak atas tanah adat, terusir dari tanah adat, tidak dapat mengakses kesempatan kerja 
baru karena para investor mempekerjakan tenaga dari luar Papua. Perempuan Papua 
juga terpapar berbagai dampak kerusakan ekologis dan masalah sosial lain sebagai 

dampak dibukanya daerah industri di wilayahnya. 
 Tidak adanya respon dan kemauan politik yang serius dari pihak Pemerintah untuk 

mengatasi konflik di Papua secara umum, atau masalah kekerasan terhadap 
perempuan secara khusus mendorong langgengnya kekerasan terhadap 

perempuan. Sampai sekarang belum satu pun kasus-kasus kekerasan negara yang 
dialami perempuan sampai pada proses hukum. Termasuk kekerasan yang terjadi 
dalam rumah tangga. Meski sudah ada UU PKDRT, namun belum ada 

implementasi yang jelas bagi perempuan korban di Papua. 
 Trauma dan ketidak-berdayaan berlapis yang tumpang-
tindih tidak tertangani menimbulkan siklus viktimisasi. 
Penderitaan berkepanjangan selama masa konfl ik  
menyebabkan trauma berlapis. Pada saat yang sama tekanan 
psiko-sosial menyebabkan perempuan korban makin kesulitan 
dari segi keberdayaan ekonomi, akses pendidikan termasuk 
melindungi dirinya dari persoalan sosial lainnya seperti 
penularan HIV/AIDS, masalah poligami dan MIRAS. Semua ini 
membuat perempuan terjerumus dalam siklus penderitaan 
yang panjang.  Berangkat dari suara para perempuan korban dan 
penyintas kekerasan yang telah didengar, dihimpun dalam 
laporan ini, maka tim dokumentator merekomendasikan 
beberapa hal, adalah sebagai berikut. 
 Pemerintah Pusat agar menunjukkan kemauan politik, 
mengerahkan sumberdaya dan mengambil tindakan untuk: 
meninjau kebijakan dan pelaksanaan keamanan di Tanah Papua; 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil dan 
perempuan; menghukum dan memecat pelaku pelanggaran 
HAM; menghapus stigma 'seperatis' 'makar' dan 'subversif' pada 
pihak-pihak yang bekerja untuk pemenuhan HAM dan hak-hak 
perempuan di Papua; menjalankan kewajiban untuk 
mengungkapkan kebenaran dan mengakui kekerasan negara 
yang telah diderita oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan 
perempuan Papua pada khususnya; membentuk Pengadilan 
HAM di Papua, sesuai UU Otsus dan UU Pengadilan HAM Berat 
26/2000, dan memastikan diadilinya para pelaku kejahatan 
berat, termasuk kejahatan seksual dan kekerasan lainnya yang 
dialami perempuan Papua; membuat program pemulihan untuk 
korban, khususnya memberikan pengakuan, reparasi dan 
rehabilitasi pada korban DOM; melakukan dialog yang adil, 
damai dan demokratis dengan masyarakat Papua; mendorong 
perlindungan hak-hak perempuan, hak atas kesehatan, 
perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak 
ekonomi dan tenaga kerja perempuan asli Papua; serta 
menghapus diskriminasi ras dan perempuan, diskriminasi 
terhadap perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS.
 TNI dan Polri agar memberikan sanksi bagi aparat pelaku 
kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta 
menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan 
penanganannya; memberi pengakuan dan pemulihan/reparasi 
pada korban kekerasan, termasuk rehabilitasi bagi anak-anak 
yang lahir dari kekerasan seksual oleh aparat keamanan dan 
memberi pendidikan HAM berbasis jender kepada anggotanya 
di semua tingkatan; membuat kebijakan untuk mencegah 
eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan lokal; 
memastikan penegakkan hukum dalam penanganan kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dan 
kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT 23/2004 
dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, KUHAP, UU 7/1984 
tentang Ratifikasi CEDAW, dengan antara lain 
m e m b u a t  m e k a n i s m e  d a n  
p e n d i d i k a n  k h u s u s  t e n t a n g  
undangundang tersebut.
 Komisi Nasional Hak Asasi 
M anusia  (Komnas  HAM)  agar  
m e n i n d a k l a n j u t i  l a p o r a n  
pendokumentasian ini dengan 
mengembangkan investigasi HAM 
yang mengintegrasikan persepektif 
adil gender, menganalisisnya dengan 
sudut pandang HAM Berbasis Gender 
d a n  m e l a k u k a n  p e n y i d i k a n  
pelanggaran HAM Adhoc di Papua; 
mendorong pemerintah pusat untuk 
segera membentuk Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi di Tanah Papua 
 Komisi Nasional Anti Kekerasan 
t e r h a d a p  Pe r e m p u a n  ( K o m n a s  
P e r e m p u a n )  a g a r  m e n d u k u n g  
pembangunan jaringan rumah aman 
u n t u k  p e r e m p u a n  d i  P a p u a ;  

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

mengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan-
laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasi ke mekanisme 
HAM internasional; memfasilitasi dan mendukung advokasi 
nasional dan internasional untuk tindak lanjut rekomendasi 
Laporan ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, 
serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menunjukkan 
komitmen politik untuk menjalankan amanat UU Otsus dan 
melindungi hak-hak dasar masyarakat Papua, dengan segera 
menjamin perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan 
laki-laki dalam menyampaikan pendapat di lembaga 
pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Konstitusi 
dan memutuskan untuk kepentingan publik/bersama; 
 Majelis Rakyat Papua agar menunjukkan keberpihakan 
pada korban dengan mendesak pemerintah daerah dan DPR 
Privinsi dan Kabupaten agar: menghasilkan kebijakan daerah 
termasuk Perdasus perlindungan hak-hak dasar perempuan 
Papua serta Perdasus pemenuhan HAM perempuan korban 
kekerasan dan pelanggaran HAM; mengalokasikan anggaran 
untuk kepentingan perempuan korban; melakukan 
pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan 
dan pemenuhan HAM perempuan Papua.
 Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota agar memastikan penjaminan hak-hak 
perempuan dalam rancangan Perdasus dan Perdasi dan segera 
menetapkan Perda perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan 
perempuan dalam konteks pengelolaan dan konflik SDA, Perda 
tentang tenaga kerja perempuan asli Papua, Perda pembatasan 
miras, Perda Khusus mengatasi HIV-AIDS di kalangan 
perempuan, anak dan pemuda; serta berdasarkan masukan MRP, 
segera merumuskan dan menetapkan Perda Khusus 
pemenuhan HAM perempuan korban.
 Kelompok Agama, Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil 
agar mengatasi stigma, diskriminasi dan pengucilan terhadap 
perempuan dan anak korban kekerasan dan pelanggaran HAM 
yang seringkali dilakukan oleh komunitas dengan legitimasi 
nilai-nilai dan tradisi adat; serta mendorong perubahan perilaku 
diskriminatif dalam masyarakat terhadap perempuan korban 
kekerasan, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan kelompok 
rentan lainnya.

GENDER

KESAKSIAN PEREMPUAN PAPUA 
KORBAN KEKERASAN & 
PELANGGARAN HAM, 1963-2009

Tulisan ini adalah Ringkasan Eksekutif dari sebuah buku berjudul 
Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan 
Pelanggaran HAM, 1963-2009. 

Buku ini merupakan hasil Pendokumentasian Bersama 
Kelompok Kerja 

Pendokumentasian yang dilakukan pada tahun 
2009-2010 tentang 
Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan 
Papua
Kegiatan Pendokumentasian dan Produksi 
Laporan dalam kerja sama 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan 
(Komnas Perempuan), Pokja Perempuan Majelis 
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Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan Papua 
tidak terlepas dari sejarah panjang konflik di Papua, sejak 
tahun 1963 hingga sekarang. Meski pemerintahan 

Indonesia berganti dari waktu ke waktu dan gelombang 
reformasi sosial di Indonesia sejak tahun 1998 sampai ke Papua 
hingga melahirkan status Otonomi Khusus bagi Papua di tahun 
2001, namun tampaknya pemerintah Indonesia menganggap 
keamanan di Papua belum kondusif. Hal ini terlihat dari kuatnya 
pendekatan keamanan teritorial di Papua yang diberlakukan 
hingga kini. Pendekatan keamanan teritorial cenderung 
berdampak negatif terhadap penduduk sipil, termasuk 
perempuan dan anak. Tak terkecuali bagi perempuan Papua. 
Sejumlah perempuan Papua telah mengalami berbagai bentuk 
kekerasan berbasis jender selama empat dekade terakhir, 
khususnya dalam konteks pendekatan keamanan yang 
dipraktikkan di Papua. Namun demikian, pengalaman kekerasan 
telah menempa perempuan Papua untuk semakin jernih 
memahami persoalan yang dialaminya dan semakin kuat 
bertahan hidup dalam kondisi yang serba tidak menentu.

     Duabelas lembaga yang bekerja untuk HAM dan keadilan 
gender di Papua, dalam kerjasama dengan Komnas Perempuan 
dan ICTJ Jakarta, didukung oleh Majelis Rakyat Papua, telah 
melakukan pendokumentasian fakta kekerasan terhadap 
perempuan Papua. Pendokumentasian dilakukan selama kurang 
lebih delapanbelas bulan di sepuluh kabupaten propinsi Papua 
dan Papua Barat. Pendokumentasian melalui proses pencarian 
dan pengumpulan fakta untuk mendapatkan gambaran utuh dan 
menyeluruh realita kekerasan dan diskriminasi terhadap 
perempuan Papua, sekaligus mengidentifikasi kondisi 
pemenuhan HAM mereka. Selain menerapkan standard 
pendokumentasian HAM internasional, pendokumentasian 
dilakukan dengan menggunakan paradigma dan metodologi 
feminis. 
    Dipandu oleh beberapa pertanyaan kunci, dokumentator 
merekam pengalaman perempuan korban melalui proses 
mendengar tuturan perempuan korban. Dari sebanyak 261 kasus 
yang didokumentasi, tim mengidentifikasi tiga tipologi kekerasan 
yaitu: pertama, Kekerasan yang Didukung dan Dilakukan oleh 
Negara. 
 Berangkat dari keseluruhan temuan pendokumentasian ini, 

Tim Dokumentator mencatat bahwa perempuan Papua diperhadapkan pada kondisi yang membuat posisi 
mereka terjepit dan menjadikan mereka sebagai sasaran utama kekerasan. Pendekatan keamanan teritorial 

oleh negara yang mengedepankan kekerasan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya berbagai 
bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual ketika operasi keamanan digelar. 

Pada saat yang bersamaan, perempuan Papua juga diperhadapkan pada diskriminasi dalam adat 
budaya Papua yang mengakibatkan pembiaran kekerasan terhadap perempuan. 

 Perubahan sosial di Papua juga mengakibatkan terjadinya pergeseran pola relasi antara 
laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, fakta kekerasan terhadap perempuan bukan hal yang 

menjadi perhatian dalam adat. Diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks budaya Papua 
juga terjadi dalam ruang domestik, antara lain pembagian kerja, pola pengasuhan anak, 

pembagian hak kepemilikan dan warisan serta pengambilan keputusan dalam keluarga. 
 Perempuan Papua rentan mengalami kasus-kasus kekerasan, penelantaran karena suami 

memilih hidup bersama atau mengawini perempuan lain, praktik kawin tukar yang sudah 
diatur adat, sementara pada saat yang sama adat tidak memberi perlindungan terhadap 
para perempuan tersebut. Perempuan Papua juga rentan mengalami kekerasan berbasis 
gender dalam konteks konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan 
kekuasaan dari tingkat lokal sampai nasional. Salah satu contoh yang menonjol adalah 
meningkatnya kekerasan terhadap perempuan karena poligami dan perselingkuhan 
para suami karena pengaruh perilaku konsumtif dan konsumsi minuman keras 
dikalangan laki-laki yang memiliki akses besar pada dana kontan pasca pemberlakuan 
Otonomi Khusus di Papua. 
 Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di berbagai wilayah 
pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan daerah industri. Dalam konteks 
meluasnya industri ekstraktif di Papua, perempuan mengalami berbagai bentuk 
kekerasan, hak-haknya atas hidup tidak terlindungi sama sekali. Mereka kehilangan 
hak atas tanah adat, terusir dari tanah adat, tidak dapat mengakses kesempatan kerja 
baru karena para investor mempekerjakan tenaga dari luar Papua. Perempuan Papua 
juga terpapar berbagai dampak kerusakan ekologis dan masalah sosial lain sebagai 

dampak dibukanya daerah industri di wilayahnya. 
 Tidak adanya respon dan kemauan politik yang serius dari pihak Pemerintah untuk 

mengatasi konflik di Papua secara umum, atau masalah kekerasan terhadap 
perempuan secara khusus mendorong langgengnya kekerasan terhadap 

perempuan. Sampai sekarang belum satu pun kasus-kasus kekerasan negara yang 
dialami perempuan sampai pada proses hukum. Termasuk kekerasan yang terjadi 
dalam rumah tangga. Meski sudah ada UU PKDRT, namun belum ada 

implementasi yang jelas bagi perempuan korban di Papua. 
 Trauma dan ketidak-berdayaan berlapis yang tumpang-
tindih tidak tertangani menimbulkan siklus viktimisasi. 
Penderitaan berkepanjangan selama masa konfl ik  
menyebabkan trauma berlapis. Pada saat yang sama tekanan 
psiko-sosial menyebabkan perempuan korban makin kesulitan 
dari segi keberdayaan ekonomi, akses pendidikan termasuk 
melindungi dirinya dari persoalan sosial lainnya seperti 
penularan HIV/AIDS, masalah poligami dan MIRAS. Semua ini 
membuat perempuan terjerumus dalam siklus penderitaan 
yang panjang.  Berangkat dari suara para perempuan korban dan 
penyintas kekerasan yang telah didengar, dihimpun dalam 
laporan ini, maka tim dokumentator merekomendasikan 
beberapa hal, adalah sebagai berikut. 
 Pemerintah Pusat agar menunjukkan kemauan politik, 
mengerahkan sumberdaya dan mengambil tindakan untuk: 
meninjau kebijakan dan pelaksanaan keamanan di Tanah Papua; 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil dan 
perempuan; menghukum dan memecat pelaku pelanggaran 
HAM; menghapus stigma 'seperatis' 'makar' dan 'subversif' pada 
pihak-pihak yang bekerja untuk pemenuhan HAM dan hak-hak 
perempuan di Papua; menjalankan kewajiban untuk 
mengungkapkan kebenaran dan mengakui kekerasan negara 
yang telah diderita oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan 
perempuan Papua pada khususnya; membentuk Pengadilan 
HAM di Papua, sesuai UU Otsus dan UU Pengadilan HAM Berat 
26/2000, dan memastikan diadilinya para pelaku kejahatan 
berat, termasuk kejahatan seksual dan kekerasan lainnya yang 
dialami perempuan Papua; membuat program pemulihan untuk 
korban, khususnya memberikan pengakuan, reparasi dan 
rehabilitasi pada korban DOM; melakukan dialog yang adil, 
damai dan demokratis dengan masyarakat Papua; mendorong 
perlindungan hak-hak perempuan, hak atas kesehatan, 
perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak 
ekonomi dan tenaga kerja perempuan asli Papua; serta 
menghapus diskriminasi ras dan perempuan, diskriminasi 
terhadap perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS.
 TNI dan Polri agar memberikan sanksi bagi aparat pelaku 
kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta 
menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan 
penanganannya; memberi pengakuan dan pemulihan/reparasi 
pada korban kekerasan, termasuk rehabilitasi bagi anak-anak 
yang lahir dari kekerasan seksual oleh aparat keamanan dan 
memberi pendidikan HAM berbasis jender kepada anggotanya 
di semua tingkatan; membuat kebijakan untuk mencegah 
eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan lokal; 
memastikan penegakkan hukum dalam penanganan kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dan 
kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT 23/2004 
dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, KUHAP, UU 7/1984 
tentang Ratifikasi CEDAW, dengan antara lain 
m e m b u a t  m e k a n i s m e  d a n  
p e n d i d i k a n  k h u s u s  t e n t a n g  
undangundang tersebut.
 Komisi Nasional Hak Asasi 
M anusia  (Komnas  HAM)  agar  
m e n i n d a k l a n j u t i  l a p o r a n  
pendokumentasian ini dengan 
mengembangkan investigasi HAM 
yang mengintegrasikan persepektif 
adil gender, menganalisisnya dengan 
sudut pandang HAM Berbasis Gender 
d a n  m e l a k u k a n  p e n y i d i k a n  
pelanggaran HAM Adhoc di Papua; 
mendorong pemerintah pusat untuk 
segera membentuk Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi di Tanah Papua 
 Komisi Nasional Anti Kekerasan 
t e r h a d a p  Pe r e m p u a n  ( K o m n a s  
P e r e m p u a n )  a g a r  m e n d u k u n g  
pembangunan jaringan rumah aman 
u n t u k  p e r e m p u a n  d i  P a p u a ;  

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

mengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan-
laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasi ke mekanisme 
HAM internasional; memfasilitasi dan mendukung advokasi 
nasional dan internasional untuk tindak lanjut rekomendasi 
Laporan ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, 
serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menunjukkan 
komitmen politik untuk menjalankan amanat UU Otsus dan 
melindungi hak-hak dasar masyarakat Papua, dengan segera 
menjamin perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan 
laki-laki dalam menyampaikan pendapat di lembaga 
pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Konstitusi 
dan memutuskan untuk kepentingan publik/bersama; 
 Majelis Rakyat Papua agar menunjukkan keberpihakan 
pada korban dengan mendesak pemerintah daerah dan DPR 
Privinsi dan Kabupaten agar: menghasilkan kebijakan daerah 
termasuk Perdasus perlindungan hak-hak dasar perempuan 
Papua serta Perdasus pemenuhan HAM perempuan korban 
kekerasan dan pelanggaran HAM; mengalokasikan anggaran 
untuk kepentingan perempuan korban; melakukan 
pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan 
dan pemenuhan HAM perempuan Papua.
 Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota agar memastikan penjaminan hak-hak 
perempuan dalam rancangan Perdasus dan Perdasi dan segera 
menetapkan Perda perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan 
perempuan dalam konteks pengelolaan dan konflik SDA, Perda 
tentang tenaga kerja perempuan asli Papua, Perda pembatasan 
miras, Perda Khusus mengatasi HIV-AIDS di kalangan 
perempuan, anak dan pemuda; serta berdasarkan masukan MRP, 
segera merumuskan dan menetapkan Perda Khusus 
pemenuhan HAM perempuan korban.
 Kelompok Agama, Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil 
agar mengatasi stigma, diskriminasi dan pengucilan terhadap 
perempuan dan anak korban kekerasan dan pelanggaran HAM 
yang seringkali dilakukan oleh komunitas dengan legitimasi 
nilai-nilai dan tradisi adat; serta mendorong perubahan perilaku 
diskriminatif dalam masyarakat terhadap perempuan korban 
kekerasan, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan kelompok 
rentan lainnya.
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Laporan tahunan Asian Development Outlook (ADO) menyajikan analisis komprehensif 
performa ekonomi dalam beberapa tahun terakhir disertai dengan prakiraan dua tahun ke 
depan kondisi ekonomi 45 negara di Asia dan Pasifik yang mendorong pembangunan Asia.

The annual Asian Development Outlook (ADO) provides a comprehensive analysis of economic 
performance for the past year and offers forecasts for the next 2 years for the 45 economies in Asia and the 
Pacific that make up developing Asia.

Ringkasan
Summary 

 Tanpa mengecilkan demand global yang lemah, Asian Development Outlook 2012 
memperkirakan perkembangan Asia akan sangat menjaga momentum pertumbuhannya dalam dua tahun ke depan, dengan menekan 
inflasi bagi kebanyakan ekonomi regional, walaupun para engambil kebijakan perlu mewaspadai kenaikan harga minyak akibat 
ancaman gangguan suplai minyak.
 Laporan ini menilai resiko terbesar adalah pada ketidakpastian terkait resolusi masalah utang yang parah di zona Eropa. Tanpa 
kejadian di luar dugaan, pembangunan Asia dapat mempertahankan efek aliran perdagangan dan pasar finansialnya. 
 Babakan tematik dalam laporan ini melihat ketidaksetaraan yang meluas: tanpa memandang keberhasilan besar Asia dalam 
meningkatkan standard hidup dan mengurangi kemiskinan, perbedaan pemasukan yang semakin besar dapat memperlambat 
kemajuan. Para pengambil kebijakan regional perlu memastikan manfaat pertumbuhan dapat lebih merata.

 Despite weak global demand, Asian Development Outlook 2012 expects that developing Asia will largely maintain its growth momentum 
in the next couple of years, in an environment of easing inflation for most regional economies, although policy makers must be alert to further 
oil-price spikes arising from threats of oil supply disruptions.
 The report sees that the greatest risk to the outlook is the uncertainty surrounding the resolution of sovereign debt problems in the 
eurozone. Still, in the absence of any sudden shocks, developing Asia can manage the effects on its trade flows and financial markets.
The theme chapter looks at widening inequality: in spite of developing Asia's great success in raising living standards and reducing poverty, 
swelling income disparity threaten to undermine the pace of progress. Regional policy makers need to ensure that the benefits of growth are 
widely shared.

Laporan ini dapat diunduh pada link berikut / This report can be downloaded at following link
http://www.batukar.info/referensi/asian-development-outlook-2012-confronting-rising-inequality-asia 
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Asian Development Outlook 2012: 
Confronting Rising Inequality in Asia

Ringkasan
Summary 

Laporan Pengembangan Manusia tahun ini berfokus pada tantangan pembangunan yang 
setara dan berkelanjutan. Laporan ini melihat bagaimana degradasi lingkungan 
meningkatkan ketidaksetaraan melalui berbagai dampak buruk bagi masyarakat miskin 

dan bagaimana ketidakadilan dalam pembangunan manusia memperkuat degradasi 
lingkungan.
 Pengembangan manusia, yang mana tentang memperluas pilihan-pilihan manusia, membangun 
dan berbagi sumberdaya alam. Meningkatkan pengembangan manusia membutuhkan 
keberlanjutan – pada tingkat lokal, nasional, dan global – dan ini dapat dan harus dilakukan dalam 
cara-cara yang setara dan menguatkan.
 Kami ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik 
benar-benar diperhatikan dalam keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Dan kami mengacu 
pada pola-pola yang memungkinkan orang, komunitas, dan negara dan masyarakat internasional 

untuk mengangkat keberanjutan dan kesetaraan agar semuanya dapat saling memperkuat secara mutual.

 This year's Report focuses on the challenge of sustainable and equitable progress. A joint lens shows how environmental degradation 
intensifies inequality through adverse impacts on already disadvantaged people and how inequalities in human development amplify 
environmental degradation.
 Human development, which is about expanding people's choices, builds on shared natural resources. Promoting human development 
requires addressing sustainability-locally, nationally and globally-and this can and should be done in ways that are equitable and 
empowering.
 We seek to ensure that poor people's aspirations for better lives are fully taken into account in moving towards greater environmental 
sustainability. And we point to pathways that enable people, communities, countries and the international community to promote 
sustainability and equity so that they are mutually reinforce.

Laporan ini dapat diunduh pada link berikut / This report can be downloaded at following link
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf

Ringkasan
Summary 

Akses terhadap konektivitas broadband adalah passport bangsa ini  menunju masyarakat 
informasi global dan ekonomi pengetahuan-masa depan. Namun, adopsi dan 
penggunaan teknologi broadband saat ini masih sangat tidak seimbang. Akhir tahun 2009, 

negara-negara di Amerika Utara dan Uni Eropa memiliki lebih 50 persen dari 1 trilyun kepemilikan 
broadband yang mobile dan fixed di dunia, sedangkan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara hanya 
memiliki kurang dari 3 persen. Pengalaman dengan telepon genggam juga menunjukkan potensi 
pertumbuhan dalam sektor teknologi komunikasi dan informasi di negara-negara berkembang. 
Hampir 75 persen dari kepemilikan telepon genggam berada di negara-negara berpendapatan 
sedang dan rendah, yang mana juga turut mendorong lahirnya banyak inovasi menarik dan manfaat 
pembangunan ekonomi yang signifikan.
 Kenyataannya, semakin banyak negara yang mencari tambahan pengembangan broadband. 
Untuk membantu pemerintah dalam mendesain program-program mereka, volume ini menawarkan 
beberapa contoh dan ide dari pasar broadband yang sukses: khususnya di Korea, Finlandia, Perancis, 

Jepang, Swedia, Inggris, dan Amerika. Mengembangkan broadband tidak lantas menjadi solusi universal namun lebih pada 
menyediakan banyak kebijakan dan program-program terorganisir dalam sebuah kerangka strategis yang memungkinkan berbagai 
solusi diciptakan untuk memenuhi kondisi-kondisi tertentu sebuah negara. Hal mendasar dari pengembangan yang teridentifikasi 
adalah sangat berguna di mana-mana sebab berfokus pada meningkatkan insentif dan iklim yang baik untuk investasi sektor swasta. Ini 
adalha kebijakan yang dapat dimanfaatkan bahkan oleh negara-negara dengan sumberdaya terbatas. 

 Access to broadband connectivity is a country's passport to the global information society and knowledge economy—the future. 
However, the adoption and use of broadband technology today remains extremely uneven and threatens to create a new digital divide. At the 
end of 2009, countries in North America and the European Union accounted for more than 50 percent of the world's 1 billion fixed and mobile 
broadband subscriptions, but South Asia and Sub-Saharan Africa together accounted for less than 3 percent. The experience with mobile 
telephony though shows the potential for growth in the information and communication technology sector in developing countries. Almost 75 
percent of the world's mobile telephone subscriptions are in low- and middle-income countries, which have also promoted exciting 
innovations and realized significant economic development benefits.
 In fact, a growing number of countries are seeking to spur broadband development. To aid governments as they design their own 
programs, this volume offers examples and ideas from some of the most successful broadband markets: particularly the Republic of Korea, but 
also Finland, France, Japan, Sweden, the United Kingdom, and the United States. Building Broadband does not suggest a universal solution but 
rather provides a long list of policies and programs organized within a strategic framework that allows solutions tailored to country 
circumstances. The essential building blocks identified are useful everywhere because they focus on improving incentives and the climate for 
private investment. This is a policy that even countries with very limited resources will be able to exploit.

Laporan ini dapat diunduh pada link berikut / This report can be downloaded at following link
http://siteresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Resources/
BuildingBroadband_cover.pdf

Building Broadband: 
Strategies and Policies for 
the Developing World
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Laporan tahunan Asian Development Outlook (ADO) menyajikan analisis komprehensif 
performa ekonomi dalam beberapa tahun terakhir disertai dengan prakiraan dua tahun ke 
depan kondisi ekonomi 45 negara di Asia dan Pasifik yang mendorong pembangunan Asia.

The annual Asian Development Outlook (ADO) provides a comprehensive analysis of economic 
performance for the past year and offers forecasts for the next 2 years for the 45 economies in Asia and the 
Pacific that make up developing Asia.
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 Tanpa mengecilkan demand global yang lemah, Asian Development Outlook 2012 
memperkirakan perkembangan Asia akan sangat menjaga momentum pertumbuhannya dalam dua tahun ke depan, dengan menekan 
inflasi bagi kebanyakan ekonomi regional, walaupun para engambil kebijakan perlu mewaspadai kenaikan harga minyak akibat 
ancaman gangguan suplai minyak.
 Laporan ini menilai resiko terbesar adalah pada ketidakpastian terkait resolusi masalah utang yang parah di zona Eropa. Tanpa 
kejadian di luar dugaan, pembangunan Asia dapat mempertahankan efek aliran perdagangan dan pasar finansialnya. 
 Babakan tematik dalam laporan ini melihat ketidaksetaraan yang meluas: tanpa memandang keberhasilan besar Asia dalam 
meningkatkan standard hidup dan mengurangi kemiskinan, perbedaan pemasukan yang semakin besar dapat memperlambat 
kemajuan. Para pengambil kebijakan regional perlu memastikan manfaat pertumbuhan dapat lebih merata.

 Despite weak global demand, Asian Development Outlook 2012 expects that developing Asia will largely maintain its growth momentum 
in the next couple of years, in an environment of easing inflation for most regional economies, although policy makers must be alert to further 
oil-price spikes arising from threats of oil supply disruptions.
 The report sees that the greatest risk to the outlook is the uncertainty surrounding the resolution of sovereign debt problems in the 
eurozone. Still, in the absence of any sudden shocks, developing Asia can manage the effects on its trade flows and financial markets.
The theme chapter looks at widening inequality: in spite of developing Asia's great success in raising living standards and reducing poverty, 
swelling income disparity threaten to undermine the pace of progress. Regional policy makers need to ensure that the benefits of growth are 
widely shared.

Laporan ini dapat diunduh pada link berikut / This report can be downloaded at following link
http://www.batukar.info/referensi/asian-development-outlook-2012-confronting-rising-inequality-asia 
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Ringkasan
Summary 

Laporan Pengembangan Manusia tahun ini berfokus pada tantangan pembangunan yang 
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meningkatkan ketidaksetaraan melalui berbagai dampak buruk bagi masyarakat miskin 
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lingkungan.
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 Kami ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik 
benar-benar diperhatikan dalam keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Dan kami mengacu 
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untuk mengangkat keberanjutan dan kesetaraan agar semuanya dapat saling memperkuat secara mutual.

 This year's Report focuses on the challenge of sustainable and equitable progress. A joint lens shows how environmental degradation 
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environmental degradation.
 Human development, which is about expanding people's choices, builds on shared natural resources. Promoting human development 
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http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf
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memiliki kurang dari 3 persen. Pengalaman dengan telepon genggam juga menunjukkan potensi 
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elama ini penataan dan penempatan guru menjadi 

Ssesuatu yang “tertutup” dan merupakan wilayah yang 
tabu untuk diketahui oleh semua orang. Distribusi guru 

memang merupakan hak Dinas Pendidikan atau Badan 
Kepegawaian Daerah. Jangankan diketahui pihak lain, Guru 
yang bersangkutan pun sering kali hanya bisa menerima 
Keputusan sepihak atas penempatannya. Ada sebuah 
perubahan yang menarik dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan 
terkait distribusi guru. Jika dulu hanya pihak-pihak tertentu 
yang mengetahui perihal distribusi guru, kini tidak lagi. 
 Melalui serangkaian kegiatan pendampingan teknis yang 
telah dilakukan dalam Program KINERJA-USAID di Kabupaten 
Luwu Utara sejak awal 2011, ditemukan beberapa masalah 
krusial. Satu di antaranya adalah masalah data guru yang tidak 
ter-update. Serangkaian kegiatan diskusi, lokakarya, dan 
pelatihan dilakukan untuk sekaligus memastikan data telah 
ter-update. Perlahan, timbul komitmen dari para pemangku 
kepentingan untuk mulai membenahi masalah distribusi guru 
yang bertugas di Kabupaten Luwu Utara dalam sebuah 
program yang dinamakan Distribusi Guru Proporsional (DGP).   
 Program Distribusi Guru Proporsional menjadi sangat 
berarti karena terkait dengan Peraturan Bersama 5 Menteri 
Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. 
Dalam Keputusan tersebut, Bupati/Walikota bertanggung 
jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru 
PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh daerah, 
baik di daerah yang kelebihan dan kekurangan tenaga guru 
PNS.  
 Saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas 
Pendidikan dan Olahraga Daerah (Dikorda) tengah 
menyiapkan beberapa langkah penataan guru termasuk 
memeprsiapkan kebijakan (Peraturan Bupati) tentang 
pendistribusian guru yang harus berdasar data terkini dan 

telah dianalisis. "Terkait dengan 
Peraturan Bersama 5 Menteri ini 
s a n g a t l a h  p e n t i n g  k a r e n a  
menyangkut pendidikan," kata 
Bupati Luwu Utara dalam sebuah 
diskusi terbatas yang bertema 
Kesiapan Pemerintah Kabupaten 
L u w u  U t a r a  d a l a m  M e n g -
implementasi Peraturan Bersama 5 
Menteri di Warkop Media Center 
Masamba, akhir Februari silam.
 Harapan Bupati Luwu Utara ini 
mendapatkan respon yang positif 
dari kalangan DPRD. Selama ini 
DPRD juga merasakan bahwa 
kebijakan penataan guru selama ini 
kurang didasarkan atas data yang 
ternalisis, akan tetapi lebih banyak 
karena faktor kedekatan dan 
kepentingan dari berbagai pihak. 
A k i b a t ny a  g u r u  m e n u m p u k  
diwilayah perkotaan dan kurang 
tersebar di wilayah perdesaan, 
pesisir maupun daerah terpencil.

 Menurut anggota Endang Sri Hartati, ini merupakan salah 
satu wujud nyata upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
yang perlu diapresiasi. "Ini bisa menjadi yang pertama namun 
juga bisa jadi yang terakhir. Hal yang terpenting adalah kita 
sudah menunjukkan kesungguhan dan kepedulian kita untuk 
menegakkan peraturan pemerintah dalam hal penataan dan 
pemerataan distribusi guru PNS," jelasnya. Endang juga 
mengakui masalah primordial memang selalu melekat dalam 
pendistribusian guru bukan  hanya di Luwu Utara, tapi di hampir 
semua daerah di Indonesia. 

INFORMASI LEBIH LANJUT

FOR MORE INFORMATION

Penulis ada Program Coordinator pada Program KINERJA USAID 
di Sulawesi Selatan 
dan dapat dihubungi melalui email 
hsusanto@kinerja.or.id

MITRA INTERNASIONAL

OLEH HERRY SUSANTO

 Sementara itu, Nasrum Muluk yang mewakili kalangan NGO 
dalam pertemuan itu mengingatkan Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara agar memberi perhatian serius atas data pendidikan. Segenap 
pemangku kepentingan perlu membenahi database pendidikan 
agar siap menerapkan Peraturan Bersama 5 Menteri. Dengan 
demikian, berbagai masalah dapat dieliminir sejak awal. "Misalnya, 
Dikorda seharusnya telah memiliki informasi mengenai di sekolah 
mana saja jumlah gurunya berlebih dan sekolah mana yang 
mengalami kekurangan guru. Jika benar-benar serius menerapkan 
Peraturan Bersama 5 Menteri, informasi-informasi tersebut perlu di 
back up dengan regulasi di tingkat lokal, seperti Perda atau Peraturan 
Bupati," ujar Nasrum Muluk yang juga menjabat Ketua Lapenmas 
Kabupaten Luwu Utara. 
 Dalam proses analisis data untuk kegiatan penataan guru 
proporsional maka telah disepakati untuk penerapannya pada 3 
Kecamatan sebagai pilot project  di Kabupaten Luwu Utara 
berdasarkan data system padati webb dan NUPTK (Nomor Unik 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). Kecamatan percontohan 
tersebut mewakili daerah perkotaan (Kec. Sukamaju), Daerah Pesisir 
(Kec. Malangke Barat) dan Daerah Pegunungan (Kec. Seko). Atas dasar 
daerah percontohan inilah nantinya akan dikembangkan dan 
dilakukan penataan secara berjenjang untuk seluruh Kecamatan.
 Sebagai gambaran kondisi di Luwu Utara saat ini, masih terjadi 
kekurangan tenaga guru PNS pada tingkat kabupaten sebanyak 591 
orang, jika guru kelas non PNS dihitung dalam proses belajar 
mengajar maka terdapat kelebihan guru kelas sebanyak 46 orang. 
Hasilnya terdapat kekurangan jumlah guru PNS yang cukup besar di 
Kecamatan Sukamaju kurang105 tenaga guru, Kecamatan Malangke 
Barat  kurang 78 orang, dan Kecamatan Seko kurang 74 orang. Jika 
guru Non PNS ikut dihitung dalam penghitung kelebihan dan 
kekurangan tenaga guru, maka Kecamatan Sukamaju kekurangan 22 
orang tenaga guru, Kecamatan Seko kurang 32 orang, dan di 
Kecamatan Malangke Barat kelebihan 37 orang.

�Penempatan Guru masih sesuka hati. 
Kita tidak boleh seperti itu lagi. 
Harus berdasarkan data  
yang valid dan analisis� 
Arifin Junaidi � Bupati.
Pada Workshop Distribusi Guru di Masamba-Luwu Utara, 
15 Februari 2012.

 Selama pendampingan bantuan teknis program, 
beberapa perubahan sikap mulai terlihat diiringi 
dengan dan komitmen yang lebih baik dari seluruh 
pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya 
adalah adanya Komitmen Bupati, Wakil Bupati untuk 
Penyiapan Kebijakan Perbup Tentang kebijakan 
Pelaksanaan Distribusi Guru Secara Proporsional 
(DGP) PNS berbasis data. Selain itu, Dinas Pendidikan 
telah mendukng penuh seluruh kegiatan PTD dengan 
memasukkannya sebagai usulan kegaitan yang 
diekspose pada Musrenbang Kabupaten. 
 Adapun tantangan yang dihadapi antara lain 
adalah dalam internalisasi proses pada semua semua 
stakeholder pendidikan (institu-tionalization). Kelak 
kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian yang 
terintegrasi antara proses perencanaan dan 
penganggaran. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga 
menjadi tantangan karena konsekuensi dari distribusi 
guru adalah kemampuan anggaran daerah dalam 
menyediakan sarana, prasarana pendidikan, mutu dan 
kualitas guru, reward dan punishment.

KECAMATAN MALANGKE BARAT 

KECAMATAN SEKO KECAMATAN SUKAMAJU

�Data kepegawaian 
termasuk kebutuhan 
guru hanya dimiliki 
BKD dan sangat sulit diakses� 
Endang Sri Hartati, A.md 
Anggota Komisi I DPRD Luwu Utara (Partai Hanura).

Sebaran Guru 
berdasarkan 
kualifikasi 
pendidikan pada 
beberapa kecamatan 
contoh di Luwu Utara
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Keragaman Hayati Laut adalah tema dari 
Hari Keragaman Hayati Sedunia tahun ini. 
Penetapan keragaman hayati laut sebagai 

tema Hari Keragaman Hayati 2012 membuka 
kesempatan bagi Badan-Badan Konvensi 
Keragaman Hayati dan siapa saja yang tertarik 
pada kehidupan laut, untuk tidak hanya memiliki 
kesadaran yang lebih baik akan berbagai isu 
namun juga meningkatkan tindakan nyata.

Berapa Banyak Kehidupan 
di Dalam Laut?  
 Dari tahun 2000 hingga 2010, sebuah kolaborasi ilmuwan internasional yang 
luar biasa diadakan untuk mengetahui berapa banyak kehidupan di dalam laut. 
 Sebuah Sensus Hayati Laut diadakan dengan melibatkan 2.700 ilmuwan dari 
80 negara yang berpartisipasi dalam 540 ekspedisi di seluruh dunia. Mereka 
melakukan sensus di permukaan laut hingga ke bagian laut yang paling dalam dan 
gelap, mendata berbagai makhluk hidup di laut-laut tropis hingga di samudra es di 
Artik dan Antartika.
 Saat Sensus selesai, sebanyak 1.200 spesies baru berhasil ditambahkan; para 
ilmuwan masih terus bekerja mengidentifikasi 5.000 spesimen untuk menentukan 
apakah spesimen itu adalah jenis-jenis yang baru. Perkiraan jenis hayati laut yang 

telah diketahui – jenis-jenis yang telah diidentifikasi dan dan yang telah 
terdokumentasi namun masih dalam proses pengklasifikasian-telah 

bertambah sebagai hasil dari Sensus ini, dan sekarang tercatat 250.000 jenis. 
(Jumlah total ini belum termasuk beberapa hayati mikrobial misalnya 

berbagai jenis virus laut). Dalam laporan finalnya, tim Sensus 
memperkirakan setidaknya ada satu juta spesies baru. Beberapa anggota 

tim lainnya memperkirakan dua kali lebih banyak.

Keragaman Hayati Laut 
dan Pesisir
 Lautan mencakup 71 persen dari permukaan bumi dan 
melingkupi 90 persen habitat di planet ini. Lautan menjadi 
tempat hidup bagi paus biru, satwa terbesar yang hidup di 
Bumi dan trilyunan mikroorganisme. 
       Manusia hidup di daerah pesisir dan mengambil 
sumberdaya laut sejak ribuan tahun lalu; kini diperkirakan 
41 persen populasi bumi hidup dalam rentang wilayah 100 
km dari pesisir dan sektor perikanan menyediakan lebih 
dari 15 persen asupan kebutuhan protein hewani bagi 
manusia.

 Namun, walaupun mengambil banyak keuntungan dari lautan dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya, lautan 
dan kehidupan di dalamnya tidak selalu mendapatkan manfaat dari perhatian manusia. Over eksploitasi komersil terhadap 
sumberdaya ikan berlangsung sangat masif dan diperkirakan 13 persen perikanan global telah jatuh. Antara 30 hingga 50 
persen dari habitat laut penting seperti rumput laut, mangrove, dan terumbu karang tengah menderita kerusakan. 
Pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan laut bertambah panas dan masam dengan konsekuensi yang kita sendiri 
telah mulai rasakan. 
 Namun masih ada harapan. Di 
berbagai belahan dunia, pemulihan 
populasi dan jenis tengah diupayakan oleh 
berbagai komunitas dan pemerintah; 
sebagian besar area tengah ditetapkan 
statusnya sebagai kawasan lindung; dan 
K o n v e s i  K e r a g a m a n  h a y a t i  y a n g  
menghasilkan seperangkat target spesifik 
yang mewajibkan pemangku kepentingan 
pada berbagai tingkat untuk bekerja sama 
melindungi keragaman hayati yang ada di 
laut, bagi kebaikan dirinya sendiri dan 
kemaslahatan umat manusia di seluruh 
dunia.

Kenapa Kita 
Harus Peduli 
 Bagi banyak masyarakat pesisir, 
lestarinya ekosistem laut dan pesisir dan 
keragaman hayatinya adalah hal yang 
mendasar bagi kelangsungan nutrisi, 
spiritual, sosial, dan kepercayaannya. 

The United Nations proclaimed May 22
 The International Day for Biological Diversity (IDB) to 
increase understanding and awareness of biodiversity 
issues. 

 Marine Biodiversity is the theme for this year's International Day for Biological 
Diversity (IDB). Designation of IDB 2012 on the theme of marine ecosystems provides 
Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD) and everyone interested in marine 
life, the opportunity to raise awareness of the issue and increase practical action.

How Much Life 
Is in the Sea? 
 From 2000 to 2010, an unprecedented worldwide collaboration by scientists 
around the world set out to try and determine how much life is in the sea. 
 Dubbed the 'Census of Marine Life', the effort involved 2,700 scientists from over 80 
nations, who participated in 540 expeditions around the world. They studied surface 
seawater and probed the deepest, darkest depths of the ocean, sailed tropical seas and 
explored ice-strewn oceans in the Arctic and Antarctic. 
 By the time the Census ended, it had added 1,200 species to the known roster of life 
in the sea; scientists are still working their way through another 5,000 specimens to 
determine whether they are also newly-discovered species. The estimate of the number of 
known marine species - the species that have been identified and the ones that have been 
documented but await classification - has increased as a direct result of the Census efforts, 
and is now around 250,000. (This total does not include some microbial life forms such as 
marine viruses.) In its final report, the Census team suggested it could be at least a million. 
Some think the figure could be twice as high.

Marine and Coastal 
Biodiversity 
 The ocean covers 71 percent of the surface area of the globe, and constitutes over 90 
percent of the habitable space on the planet. It contains the blue whale, the largest animal 
ever to have lived on Earth, and billions upon billions of the tiniest: there are more 
microorganisms in the sea than there are stars in the Universe. 
 People have lived near and fished from the ocean for thousands of years; today, an 
estimated 41 percent of the world's population lives within 100 km of the coast, and 
fisheries provide over 15 percent of the dietary intake of animal protein. 
 However, although humanity has frequently benefited from the bounty of the 
ocean and the wildlife it contains, the ocean and the marine wildlife have not always 
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Penetapan keragaman hayati laut sebagai 
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Boronga ri Kajang 
Hutan di Kajang

FORUM KTI  JARINGAN PENELITI

S
uku Kajang Tana Toa berada di Kabupaten 
Bulukumba yang berjarak sekitar 200 km dari Kota 
Makassar Sulawesi Selatan. Masyarakat suku 

Kajang beragama Islam, namun dalam praktik 
keseharian, mereka masih dapat dikatakan animisme 
karena menganut ajaran Patuntung. 
 Suku Kajang Tana toa diatur oleh kelembagaan 
adat Ammatoa. Entah sejak kapan lembaga adat ini 
memiliki struktur yang lengkap. Namun yang pasti, 
kelembagaan adat Ammatoa hingga saat ini tetap 
terpelihara di tengah banyaknya tekanan yang 
berusaha mengubah bahkan menghilangkannya. 
 Masyarakat suku Kajang percaya bahwa hutan 
m e n g a n d u n g  k e k u a t a n  g a i b  y a n g  d a p a t  
mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan 
bencana apabila tidak dijaga kelestariannya. Keyakinan 
ini diwariskan secara turun temurun. 
 Sejak kecil, anak-anak Suku Kajang Tana Toa diajar 
untuk mensakralkan hutan (dalam bahasa Kajang 
disebut borong) dengan tidak sembarangan masuk ke 
dalam hutan. Proses doktrinisasi ini diperkuat melalui 
berbagai ritual yang secara langsung bersentuhan 
dengan hutan. Keyakinan ini terus terjaga, terutama 
banyak sekali kejadian aneh yang selalu dikaitkan 
dengan keberhasilan atau kesalahan masyarakat Suku 
Kajang dalam menjaga hutan. 
 Keberadaan hutan selalu dianggap penting oleh 
pemangku adat suku Kajang Tana Toa (Galla' Kajang). 

Para Galla' Kajang sangat meyakini kekuatan gaib 
yang bersumber dari hutan, mereka percaya air 

dari dalam hutan juga menjadi sumber yang 
menghidupkan lahan-lahan pertanian. 

Keyakinan inilah yang menjadi menjadi 
benteng kelestarian hutan di Tana Toa.

Pola Hidup
 Masyarakat adat kajang, memiliki pola hidup yang 
sangat mementingkan kelestarian alam. Pola hidup ini 
berhubungan erat dengan keyakinan Patuntung yang 
tertuang dalam Pasang dan dijalankan secara taat oleh 
Ammatoa dibantu oleh para Galla. Bagi masyarakat suku 
Kajang, dunia tempat kita ini hanyalah tempat 
persinggahan menuju kehidupan kekal akhirat. Untuk 
mencapai kekekalan itu hanya bisa dilakukan jika 
mereka menerapkan pola hidup sederhana atau tallasa 
kamase-mase. Hidup sederhana bagi mereka adalah 
prinsip dasar dalam melakoni hidup di dunia ini. 
 Dalam prinsip hidup tallasa kamase-mase, 
masyarakat Suku Kajang menjalankan hidup 
secukupnya. Mereka mengelola sumberdaya yang 
secukupnya untuk memenuhi kebutuhan makanan 
sehari-hari, pakaian, kebun, sawah. Rumah masyarakat 
Kajang sangat sederhana. Demikian pula dengan 
pakaian yang mereka pakai, berwarna hitam polos 
tanpa perhiasan. Kebun dan sawah milik mereka pun 
berukuran cukup untuk keperluan sekeluarga. Sudah 
pasti mereka tidak mengenal perkebunan masif dan 
pengelolaan intensif seperti yang diterapkan industri-
industri perkebaungan besar untuk memenuhi 
permintaan pasar.

Pemanfaatan
 Sumber daya Hutan

 Dalam mengelola hutan, masyarakat Suku Kajang 
memiliki baanyak kearifan yang dapat menjaga kualitas 
dan kuantitas hutan. Kearifan-kearifan tersebut 
bersumber dari pesan-pesan leluhur yang disampaikan 
secara lisan dari generasi ke generasi. Salah satu pesan 
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Namun bahkan bagi jutaan manusia yang merasa tidak memiliki 
hubungan kuat dengan laut, ekosistem dan beragam hidupan di 
dalam laut menyediakan segala macam manfaat. Berbagai 
lingkungan pesisir menyediakan perlindungan bagi mereka 
yang hidup di dataran yang terletak jauh dari laut. Terumbu 
karang melindungi daratan dari gelombang dan badai dan 
mencegah erosi pantai. Sistem bukit pasir di pantai 
menstabilkan garis pantai dari erosi dan pengikisan. Mangorve 
dan delta memerangkap sedimen menjaga daratan di 
belakangnya dari pengikisan laut. 
 Dunia laut berada dalam berbagai aspek keseharian kita. 
Contohnya, spons dari Mediterania digunakan untuk mengecat, 
memasak, membersihkan, dan bahkan sebagai bahan 
kontrasepsi selama lebih dari 5.000 tahun. Bahan-bahan yang 
dihasilkan dari rumput laut menstabilkan dan mengentalkan 
krim, saus, dan pasta, juga dicampurkan ke dalam cat dan 
digunakan untuk membuat kertas dan bahkan terkandung 
dalam losion kulit dan pasta gigi.
 Hal terpenting adalah tumbuhan laut terkecil yang disebut 
fitoplankton menghasilkan energi, sama halnya dengan 
tumbuh-tumbuhan di darat, melalui fotosintesis. Sebagai hasil 
dari fotosintesis, mereka melepaskan oksigen. Kenyataannya, 
fitoplankton menghasilkan setengah dari oksigen yang ada di 
atmosfir.
 Tanpa kehidupan laut, tidak ada hidup di Bumi.

Konvensi Keragaman Hayati 
dan Mandat Jakarta 
 Sebagai bagian dari Mandat Jakarta tentang keragaman 
hayati laut dan pesisir, Konvensi Keragaman Hayati berkomitmen 
pada seperangkat tujuan spesifik termasuk pengembangan 
sistem global pencanangan kawasan lindung laut dan pesisir, 
pengadaan dan penerapan program global bagi perikanan dan 
budidaya laut berkelanjutan, menghalangi jalur invasi spesies 
asing, meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan 
iklim, dan mengembangkan, mendorong, serta memperkaya 
implementasi pengelolaan kawasan laut dan pesisir yang 
terintegrasi termasuk berbagai tindakan pada segala tingkatan 
masyarakat.
 Bagian akhir dari hal-hal tersebut di atas merupakan hal 
yang sangat penting, melibatkan penilaian-penilaian 
komprehensif, penentuan berbagai tujuan, perencanaan dan 
pengelolaan kawasan laut dan pesisir untuk seluruh sektor sosial 
dan ekonomi yang relevan. Ini adalah proses partisipatoris yang 
mengkombinasikan seluruh aspek fisik, biologis, dan manusia 
terhadap wilayah laut dan pesisir ke dalam sebuah framework 
pengelolaan yang menyeluruh. Hal ini melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan – pengambil keputusan pada ranah 
umum dan sektor swasta; pemilik dan pengguna sumberdaya; 
manajer dan pengguna; organisasi non pemerintah, dan 
masyarakat umum.
 Hal ini vital, sebab memasukkan dan memperkuat seluruh 
sektor – mulai dari komunitas pesisir hingga interest politik – dan 
beroperasi pada berbagai tingkatan, termasuk partisipasi 
sukarela komunitas dan framework yang mengikat secara 
hukum, akan menjadi hal esensial bila kita dapat mengatasi 
keberagamannya dan menentukan permasalahan yang 
mempengaruhi keragaman hayati laut dan pesisir.

benefited from the attentions of humanity. Commercial 
overexploitation of the world's fish stocks is so severe that it has been 
estimated that up to 13 percent of global fisheries have 'collapsed.' 
Between 30 and 35 percent of the global extent of critical marine 
habitats such as seagrasses, mangroves and coral reefs are 
estimated to have been destroyed. The burning of fossil fuels is 
causing the ocean to become warmer and more acidic, with 
consequences we are only beginning to grasp. 
 But there is hope. Around the world, species and populations 
are recovering with effort and intervention from communities and 
governments; large areas are being established as protected areas; 
and the Convention on Biological Diversity has established a series 
of specific targets that require stakeholders at all levels to work 
together to protect the biodiversity that lives in the ocean, for its own 
sake and for the benefits it brings to people worldwide.

Why We Should Care 
 For many coastal communities, the survival of marine and 
coastal ecosystems and biodiversity is essential to their nutritional, 
spiritual, societal and religious well-being. But even for the many 
millions of people who may not think that they have any strong 
reliance on the ocean, marine ecosystems and wildlife provide all 
kinds of benefits. Many coastal environments provide protection for 
those farther inland from the ravages of the sea. Coral reefs buffer 
land from waves and storms and prevent beach erosion. Dune 
systems on beaches stabilize shorelines from erosion and 
encroachment. Mangroves, mudflats and deltas trap sediment, 
preventing the land behind it from sliding ever-seaward. 
 The ocean world is in all our daily lives. For example, sponges 
from the Mediterranean have been used for painting, cooking, 
cleaning and even contraception for at least 5,000 years. Substances 
derived from seaweeds stabilize and thicken creams, sauces, and 
pastes, are mixed into paint and used to make paper and even in skin 
lotion and toothpaste. 
 Most importantly of all, tiny marine plants called 
phytoplankton produce energy, like plants on land, through 
photosynthesis. As a result of that photosynthesis, they release 
oxygen. In fact, phytoplankton release half of all oxygen in the 
atmosphere. 
 Without life in the ocean, there would be no life on Earth.

CBD and the Jakarta Mandate 
 As part of its Jakarta Mandate on marine and coastal 
biodiversity, the Convention on Biological Diversity is committed to 
a series of specific goals including the development of a global 
system of marine and coastal protected areas, the establishment of 
and implementation of a global program of making fisheries and 
mariculture sustainable, blocking the pathways of invasions of alien 
species, increasing ecosystem resilience to climate change, and 
developing, encouraging, and enhancing implementation of wide-
ranging integrated marine and coastal area management (IMCAM) 
that includes a broad suite of measures at all levels of society. The 
latter of these is of particular importance, involving comprehensive 
assessments, setting of objectives, planning and management of 
marine and coastal areas for all relevant economic and social 
sectors. It is a participatory process of combining all aspects of the 
physical, biological and human components of the marine and 
coastal areas within a holistic management framework. It involves 
all stakeholders – decision-makers in the public and private sectors; 
resource owners and users; managers and users; non-governmental 
organisations and the general public. 
 That is vital, because incorporating and empowering all 
sectors – from small coastal communities to political interests – and 
operating on a variety of levels, including voluntary community 
participation and legally binding frameworks, will be essential if we 
are to tackle the immensity and scope of the problems affecting 
marine and coastal biodiversity.
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Pola Hidup
 Masyarakat adat kajang, memiliki pola hidup yang 
sangat mementingkan kelestarian alam. Pola hidup ini 
berhubungan erat dengan keyakinan Patuntung yang 
tertuang dalam Pasang dan dijalankan secara taat oleh 
Ammatoa dibantu oleh para Galla. Bagi masyarakat suku 
Kajang, dunia tempat kita ini hanyalah tempat 
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mencapai kekekalan itu hanya bisa dilakukan jika 
mereka menerapkan pola hidup sederhana atau tallasa 
kamase-mase. Hidup sederhana bagi mereka adalah 
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secukupnya. Mereka mengelola sumberdaya yang 
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pengelolaan intensif seperti yang diterapkan industri-
industri perkebaungan besar untuk memenuhi 
permintaan pasar.

Pemanfaatan
 Sumber daya Hutan

 Dalam mengelola hutan, masyarakat Suku Kajang 
memiliki baanyak kearifan yang dapat menjaga kualitas 
dan kuantitas hutan. Kearifan-kearifan tersebut 
bersumber dari pesan-pesan leluhur yang disampaikan 
secara lisan dari generasi ke generasi. Salah satu pesan 
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Namun bahkan bagi jutaan manusia yang merasa tidak memiliki 
hubungan kuat dengan laut, ekosistem dan beragam hidupan di 
dalam laut menyediakan segala macam manfaat. Berbagai 
lingkungan pesisir menyediakan perlindungan bagi mereka 
yang hidup di dataran yang terletak jauh dari laut. Terumbu 
karang melindungi daratan dari gelombang dan badai dan 
mencegah erosi pantai. Sistem bukit pasir di pantai 
menstabilkan garis pantai dari erosi dan pengikisan. Mangorve 
dan delta memerangkap sedimen menjaga daratan di 
belakangnya dari pengikisan laut. 
 Dunia laut berada dalam berbagai aspek keseharian kita. 
Contohnya, spons dari Mediterania digunakan untuk mengecat, 
memasak, membersihkan, dan bahkan sebagai bahan 
kontrasepsi selama lebih dari 5.000 tahun. Bahan-bahan yang 
dihasilkan dari rumput laut menstabilkan dan mengentalkan 
krim, saus, dan pasta, juga dicampurkan ke dalam cat dan 
digunakan untuk membuat kertas dan bahkan terkandung 
dalam losion kulit dan pasta gigi.
 Hal terpenting adalah tumbuhan laut terkecil yang disebut 
fitoplankton menghasilkan energi, sama halnya dengan 
tumbuh-tumbuhan di darat, melalui fotosintesis. Sebagai hasil 
dari fotosintesis, mereka melepaskan oksigen. Kenyataannya, 
fitoplankton menghasilkan setengah dari oksigen yang ada di 
atmosfir.
 Tanpa kehidupan laut, tidak ada hidup di Bumi.

Konvensi Keragaman Hayati 
dan Mandat Jakarta 
 Sebagai bagian dari Mandat Jakarta tentang keragaman 
hayati laut dan pesisir, Konvensi Keragaman Hayati berkomitmen 
pada seperangkat tujuan spesifik termasuk pengembangan 
sistem global pencanangan kawasan lindung laut dan pesisir, 
pengadaan dan penerapan program global bagi perikanan dan 
budidaya laut berkelanjutan, menghalangi jalur invasi spesies 
asing, meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan 
iklim, dan mengembangkan, mendorong, serta memperkaya 
implementasi pengelolaan kawasan laut dan pesisir yang 
terintegrasi termasuk berbagai tindakan pada segala tingkatan 
masyarakat.
 Bagian akhir dari hal-hal tersebut di atas merupakan hal 
yang sangat penting, melibatkan penilaian-penilaian 
komprehensif, penentuan berbagai tujuan, perencanaan dan 
pengelolaan kawasan laut dan pesisir untuk seluruh sektor sosial 
dan ekonomi yang relevan. Ini adalah proses partisipatoris yang 
mengkombinasikan seluruh aspek fisik, biologis, dan manusia 
terhadap wilayah laut dan pesisir ke dalam sebuah framework 
pengelolaan yang menyeluruh. Hal ini melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan – pengambil keputusan pada ranah 
umum dan sektor swasta; pemilik dan pengguna sumberdaya; 
manajer dan pengguna; organisasi non pemerintah, dan 
masyarakat umum.
 Hal ini vital, sebab memasukkan dan memperkuat seluruh 
sektor – mulai dari komunitas pesisir hingga interest politik – dan 
beroperasi pada berbagai tingkatan, termasuk partisipasi 
sukarela komunitas dan framework yang mengikat secara 
hukum, akan menjadi hal esensial bila kita dapat mengatasi 
keberagamannya dan menentukan permasalahan yang 
mempengaruhi keragaman hayati laut dan pesisir.

benefited from the attentions of humanity. Commercial 
overexploitation of the world's fish stocks is so severe that it has been 
estimated that up to 13 percent of global fisheries have 'collapsed.' 
Between 30 and 35 percent of the global extent of critical marine 
habitats such as seagrasses, mangroves and coral reefs are 
estimated to have been destroyed. The burning of fossil fuels is 
causing the ocean to become warmer and more acidic, with 
consequences we are only beginning to grasp. 
 But there is hope. Around the world, species and populations 
are recovering with effort and intervention from communities and 
governments; large areas are being established as protected areas; 
and the Convention on Biological Diversity has established a series 
of specific targets that require stakeholders at all levels to work 
together to protect the biodiversity that lives in the ocean, for its own 
sake and for the benefits it brings to people worldwide.

Why We Should Care 
 For many coastal communities, the survival of marine and 
coastal ecosystems and biodiversity is essential to their nutritional, 
spiritual, societal and religious well-being. But even for the many 
millions of people who may not think that they have any strong 
reliance on the ocean, marine ecosystems and wildlife provide all 
kinds of benefits. Many coastal environments provide protection for 
those farther inland from the ravages of the sea. Coral reefs buffer 
land from waves and storms and prevent beach erosion. Dune 
systems on beaches stabilize shorelines from erosion and 
encroachment. Mangroves, mudflats and deltas trap sediment, 
preventing the land behind it from sliding ever-seaward. 
 The ocean world is in all our daily lives. For example, sponges 
from the Mediterranean have been used for painting, cooking, 
cleaning and even contraception for at least 5,000 years. Substances 
derived from seaweeds stabilize and thicken creams, sauces, and 
pastes, are mixed into paint and used to make paper and even in skin 
lotion and toothpaste. 
 Most importantly of all, tiny marine plants called 
phytoplankton produce energy, like plants on land, through 
photosynthesis. As a result of that photosynthesis, they release 
oxygen. In fact, phytoplankton release half of all oxygen in the 
atmosphere. 
 Without life in the ocean, there would be no life on Earth.

CBD and the Jakarta Mandate 
 As part of its Jakarta Mandate on marine and coastal 
biodiversity, the Convention on Biological Diversity is committed to 
a series of specific goals including the development of a global 
system of marine and coastal protected areas, the establishment of 
and implementation of a global program of making fisheries and 
mariculture sustainable, blocking the pathways of invasions of alien 
species, increasing ecosystem resilience to climate change, and 
developing, encouraging, and enhancing implementation of wide-
ranging integrated marine and coastal area management (IMCAM) 
that includes a broad suite of measures at all levels of society. The 
latter of these is of particular importance, involving comprehensive 
assessments, setting of objectives, planning and management of 
marine and coastal areas for all relevant economic and social 
sectors. It is a participatory process of combining all aspects of the 
physical, biological and human components of the marine and 
coastal areas within a holistic management framework. It involves 
all stakeholders – decision-makers in the public and private sectors; 
resource owners and users; managers and users; non-governmental 
organisations and the general public. 
 That is vital, because incorporating and empowering all 
sectors – from small coastal communities to political interests – and 
operating on a variety of levels, including voluntary community 
participation and legally binding frameworks, will be essential if we 
are to tackle the immensity and scope of the problems affecting 
marine and coastal biodiversity.
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leluhur yang tentang pengelolaan hutan tertuang dalam pasang 
berikut, ”Jagai linoa lollong bonena, Kammayya tompa langika, 
Siagang rupataua, Siagang boronga' yang berarti peliharalah 
dunia beserta isinya, begitu juga langit, manusia dan hutan. 
Keyakinan inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan 
harmonis antara hutan dan masyarakat dan alasan itu pula 
sehingga masyarakat menempatkan hutan sebagai bagian dari 
struktur kepercayaan mereka. 
 Ada bedua peran besar hutan bagi masyarakat Kajang. 
Peran pertama adalah fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai 
dari sistem kepercayaan yang memandang hutan sebagai suatu 
yang sakral. Konsekuensi dari kepercayaan tersebut tergambar 
pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan 
Ammatoa, upacara kutukan bagi pelanggar adat, upacara 
pelepasan nazar dan upacara memanjatkan doa bermohon 
kepada Turiek Akrakna untuk suatu hajatan baik individu 
maupun kolektif. Peran hutan yang kedua bagi masyarakat 
Kajang adalah  peran menata air. Hutan dipercaya sebagai 
penyebab turunnya hujan dan melahirkan mata air.
 Secara turun temurun masyarakat Kajang mengatur 
pewilayahan hutan. Wilayah yang pertama dinamakan Borong 
Karamaka atau hutan keramat. Wilayah ini merupakan areal 
hutan yang tidak boleh dimanfaatkan secara langsung baik 
dalam bentuk hasil kayu maupun non kayu. Masyarakat Kajang  
bahkan dilarang keras untuk memasuki wilayah hutan ini. 
Wilayah kedua dinamakan sebagai Borong Batasayya atau hutan 
pembatas, merupakan areal hutan yang pemanfaatannya 
dilakukan secara terbatas dalam bentuk hasil hutan berupa kayu 
dengan mekanisme pemanfaatan yang telah ditentukan oleh 
adat. Wilayah yang ketiga adalah Borong Luarayya yaitu zona 
pemanfaatan. Di dalam wilayah ini, masyarakat Kajang 
diperbolehkan menanam berbagai jenis pohon dan tanaman 
untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Ketentuan Adat 
Dalam Pemanfaatan Hutan

 Masyarakat adat Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan 
adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan 
hutan. Dalam prakteknya penerapan ketentuan adat ini mengatur 
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan adat yang 
diberlakukan di wilayah adat Ammatoa diberlakukan kepada 
seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. Ketentuan ini 
berlandaskan pesan leluhur yang disampaikan secara turun 
temurun. Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu yang 
baku yang diterapkan kepada setiap pelanggar. Tidak ada 
dispensasi dalam pelaksanaan aturan adat dalam wilayah Kajang 
Ammatoa. Dalam sebuah pasang  disebutkan, ”Anre na'kulle 
nipinra-pinra punna anu lebba” yang berarti apa yang telah 
menjadi ketentuan, tidak bisa diubah lagi.
 Faktor penentu tetap terpeliharanya kelestarian hutan 
adalah pemberlakuan sanksi yang tegas bagi para pelanggar 
aturan adat. Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan 
yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, 
seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-
hasil hutan. Hukuman atas pelanggaran aturan ini ada beberapa 
macam. Hukuman pertama adalah Cappa Ba'bala yang diberikan 
pada masyarakat yang melakukan pelanggaran ringan, seperti 
menebang pohon dari kebun warga masyarakat Ammatoa. 
Hukumannya berupa denda enam real atau menurut mata uang 
Indonesia terhitung sebesar uang enam ratus ribu rupiah dan satu 
gulung kain putih.
 Kedua, Tangnga Ba'bala atau sanksi untuk pelanggaran 
yang dilakukan dalam kawasan borong batasayya tanpa seizin 
Ammatoa. Demikian pula bila seseorang diizinkan oleh Ammatoa 
untuk mengambil sebatang pohon kemudian ternyata 
mengambil lebih banyak dari yang diizinkan. Jika seseorang 
melanggar aturan tangnga babbala akan dikenakan denda 
sebesar delapan real atau setara dengan delapan ratus ribu rupiah 
dalam mata uang Indonesia ditambah satu gulung kain putih.
 Ketiga, Poko' Ba'bala atau sanksi atas pelanggaran berat. Ini 
merupakan hukuman terberat yang dikenakan langsung pada 
segala macam kegiatan termasuk yang dilakukan dalam wilayah 
Borong Karamaka diatur dalam poko babbala. Jika masyarakat 
adat mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu di dalam 
Borong karamaka secara langsung maka akan terkena sanksi 
poko babbala. Masyarakat adat yang melakukan pelanggaran 
berat akan dikenai sanksi berupa denda dua belas real atau 
sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah dalam mata uang 
Indonesia, dan kain putih satu lembar. Selain itu, kayu yang telah 
diambil harus dikembalikan ke dalam hutan.
 Disamping sanksi berupa denda, hukuman adat yang 
sangat mempengaruhi kelestarian hutan adalah sanksi sosial 
berupa pengucilan. Hukuman ini bagi masyarakat adat kajang 
lebih menakutkan. Jika masyarakat melanggar poko babbala 
maka pemangku adat tidak akan menghadiri acara atau pesta 
yang dilangsungkan. Bagi mereka lebih baik dipenjara seumur 
hidup daripada harus kena poko babbala. Lebih menakutkan lagi 
karena sanksi pengucilan ini berlaku juga bagi seluruh keluarga 
sampai tujuh turunan. Ketika pemangku adat dan Ammatoa tidak 
hadir maka setiap acara atau pesta yang berlangsung dianggap 
sia-sia.
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Pohan, CES, MA dalam Seminar Nasional Regional Economic 
Development Support (REDS) 2011 memberi arahan bahwa 
untuk mendukung ekonomi lokal dan daerah terdapat tiga fokus 
yang perlu diperhatikan untuk memperoleh dukungan yaitu 
dukungan yang berbasis ekonomi lokal dengan fokus pada 
pengembangan kapasitas daerah seperti prasarana dan sarana 
pendukung kegiatan ekonomi dan kapasitas para pelaku 
kegiatan ekonomi, kedua, dukungan dalam proses 
pengembangan ekonomi lokal dengan fokus pada fasilitasi 
kepada pelaku kegiatan ekonomi lokal dan daerah baik dari sisi 
swasta maupun sisi pemerintah sendiri dan ketiga, dukungan 
dalam pengembangan iklim usaha daerah dengan fokus pada 
upaya penyederhanaan proses perijinan untuk pelaku ekonomi 
lokal yang dimulai dari tahap masuk kedunia usaha, selama 
melaksanakan kegiatan usaha sampai setelah keluar dari dunia 
usaha.
 Dalam RPJM Kedua (2010-2014) misi pemerintah adalah 
menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan ilmu dan 
teknologi dan memperkuat daya saing perekonomian. Terkait 
misi memperkuat daya saing perekonomian, pemerintah 
memandang perlu memperkuat perekonomian lokal sebagai 
bentuk upaya peningkatan daya saing daerah terhadap kondisi 
internasional yang sangat kompetitif melalui pengembangan 
wilayah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir atau dengan kata 
lain memperkuat keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan 
daerah belakangnya.
 Dari sisi persaingan, Indonesia kalah jauh dari negara Asia 
lainnya. Penyebabnya antara lain jumlah dan kualitas prasarana 
pendukung ekonomi yang belum merata dan masih kurang, 
kualitas sumber daya manusia yang terbatas, iklim dunia usaha 
yang belum optimal untuk berusaha, fasilitasi dunia usaha yang 
terbatas, dan belum optimalnya integrasi dan koordinasi 
program kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan 
ekonomi lokal dan daerah. Buruknya kualitas dan kuantitas 
prasarana dapat terlihat dari tingginya biaya transportasi. Lebih 
banyaknya sumberdaya manusia yang tidak berpendidikan 
tinggi berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja 
secara nasional.
 Peranan lembaga fasilitasi dalam hal penyediaan informasi 
pasar, teknologi produksi, manajemen usaha dan riset pasar 
masih relatif terbatas. Peran lembaga fasilitasi didaerah belum 
menunjukkan fungsinya sebagai lembaga fasilitasi. sementara 
perkembangan Business Development Services (BDS) juga 
masih terbatas. Selama  ini fasilitasi ke dunia usaha lebih banyak 
diberikan oleh pemerintah melalui program-program terkait.
 Pengalaman dari mancanegara, peranan fasilitasi kepada 
dunia usaha didaerah merupakan salah satu faktor yang 
menentukan daya saing daerah. Fasilitasi  dapat dilakukan 
melalui pengenalan teknologi dan manajemen produksi, info 
pasar, teknik dan riset pemasaran dan bahan material.
 Semua strategi tidak akan berjalan dengan baik apabila 
tidak terjadi jejaring kerja diantara stakeholder pengembangan 
ekonomi lokal dan daerah baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah. Untuk itu konsep pengembangan ekonomi lokal 
dan daerah yang diadopsi didalam RPJM 2010-2014 difokuskan 
pada pengembangan jejaring kerja antar stakeholder didalam 
pengembangan ekonomi lokal. 

 Untuk itu di tingkat Nasional telah dibentuk Tim Koordinasi 
Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED) yang merupakan tim 
koordinasi lintas sektor di tingkat pusat. Diharapkan melalui tim 
ini pertukaran informasi antar stakeholder dapat berjalan lebih 
lancar sehingga perencanaan pembangunan ekonomi lokal dan 
daerah dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan lebih 
efektif.
 Ditingkat lokal, misalnya di Jawa Tengah, Pemerintah 
daerah mendorong dibentuknya Forum Stakeholder Tingkat 
Kabupaten yang dikenal dengan Forum for Economic 
Development and Employment Promotion (FEDEP) dan di tingkat 
Provinsi dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi dan 
Sumberdaya (FPESD).
 Melihat pengalaman Provinsi lain yang sudah membentuk 
Forum Stakeholder baik di Provinsi maupun Kabupaten, maka 
Pembentukan Forum Stakeholder seperti Forum Pengembangan 
Ekonomi dan Sumberdaya (FPESD) di Tingkat Provinsi maupun 
Forum for Economic Development and Employment Promotion 
(FEDEP) di  K abupaten/Kota perlu diper t imbangk an 
pembentukannnya.
 FPESD adalah forum pada tingkat Kabupaten/Kota, 
merupakan media untuk pertukaran informasi, diskusi dan 
pengembangan berbagai macam program yang berhubungan 
dengan pengembangan ekonomi daerah dan regional.
 FPESD memfasilitasi dialog antara Pemerintah, pelaku 
usaha, masyarakat beserta asosiasi dan stakeholder terkait, LSM 
dan DPR. Diharapkan dari dialog ini akan mampu mendesain 
langkah-langkah ke depan (memperbaiki peraturan, iklim usaha 
yang lebih kondusif, kemudahan permodalan, pengembangan 
manajemen, teknologi tepat guna, dll) serta langkah-langkah 
yang dapat diambil guna  pengembangan ekonomi, perbaikan 
sinergitas program antara pemerintah, pelaku usaha, stakeholder 
terkait dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan 
usaha kecil dan menengah, pertanian dan pariwisata berorientasi 
ekspor.
 Forum for Economic Development and Employment 
Promotion (FEDEP) adalah forum pada tingkat Kabupaten/Kota 
berorientasi pada program kemitraan yang terlembaga bagi para 
stakeholder di daerah. Stakeholder tersebut terdiri dari unsur 
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, termasuk asosiasi-
asosiasi usaha, lembaga fasilitasi usaha dan LSM.
 Dalam FEDEP, para stakeholder dapat secara aktif 
menyampaikan permasalahan, kebutuhan, keinginan dan 
keprihatinan bersama, mengemukakan dan mendiskusikan ide 
s e r t a  b e r s a m a - s a m a  m e ny u s u n  s t ra te g i  m e n g e n a i  
pembangunan daerah/pengembangan ekonomi lokal. Output 
dari forum ini selanjutnya dijadikan sebagai masukan bagi 
pemerintah daerah dalam rangka membuat kebijakan mengenai 
pembangunan daerah/pengembangan ekonomi lokal. 
Mengingat fungsi FEDEP yang seperti itu forum ini juga dikenal 
sebagai lembaga formulasi kebijakan. Dari kebijakan pemerintah 
daerah sebagaimana dimaksud di atas, FEDEP kemudian 
melakukan fasilitasi bagi pelaksanaannya, namun karena FEDEP 
bukan lembaga eksekutif dan juga bukan lembaga pelaksana 
proyek, maka fasilitasi yang dilakukan oleh FEDEP harus dapat 
tetap terjaga pada koridor yang benar. 

JEJARING KERJA 
ANTAR STAKEHOLDER DI DAERAH

OLEH ELVIS P. NAIMUTI
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Masyarakat Kajang melindungi alam dengan norma-norma 
adat. Sanksi adat terhadap berbagai kecurangan dalam 
pemanfaatan hutan dan ritual yang mereka lakukan adalah 
bentuk hormat atas hubungan mereka dengan alamnya.
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leluhur yang tentang pengelolaan hutan tertuang dalam pasang 
berikut, ”Jagai linoa lollong bonena, Kammayya tompa langika, 
Siagang rupataua, Siagang boronga' yang berarti peliharalah 
dunia beserta isinya, begitu juga langit, manusia dan hutan. 
Keyakinan inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan 
harmonis antara hutan dan masyarakat dan alasan itu pula 
sehingga masyarakat menempatkan hutan sebagai bagian dari 
struktur kepercayaan mereka. 
 Ada bedua peran besar hutan bagi masyarakat Kajang. 
Peran pertama adalah fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai 
dari sistem kepercayaan yang memandang hutan sebagai suatu 
yang sakral. Konsekuensi dari kepercayaan tersebut tergambar 
pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan 
Ammatoa, upacara kutukan bagi pelanggar adat, upacara 
pelepasan nazar dan upacara memanjatkan doa bermohon 
kepada Turiek Akrakna untuk suatu hajatan baik individu 
maupun kolektif. Peran hutan yang kedua bagi masyarakat 
Kajang adalah  peran menata air. Hutan dipercaya sebagai 
penyebab turunnya hujan dan melahirkan mata air.
 Secara turun temurun masyarakat Kajang mengatur 
pewilayahan hutan. Wilayah yang pertama dinamakan Borong 
Karamaka atau hutan keramat. Wilayah ini merupakan areal 
hutan yang tidak boleh dimanfaatkan secara langsung baik 
dalam bentuk hasil kayu maupun non kayu. Masyarakat Kajang  
bahkan dilarang keras untuk memasuki wilayah hutan ini. 
Wilayah kedua dinamakan sebagai Borong Batasayya atau hutan 
pembatas, merupakan areal hutan yang pemanfaatannya 
dilakukan secara terbatas dalam bentuk hasil hutan berupa kayu 
dengan mekanisme pemanfaatan yang telah ditentukan oleh 
adat. Wilayah yang ketiga adalah Borong Luarayya yaitu zona 
pemanfaatan. Di dalam wilayah ini, masyarakat Kajang 
diperbolehkan menanam berbagai jenis pohon dan tanaman 
untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Ketentuan Adat 
Dalam Pemanfaatan Hutan

 Masyarakat adat Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan 
adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan 
hutan. Dalam prakteknya penerapan ketentuan adat ini mengatur 
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan adat yang 
diberlakukan di wilayah adat Ammatoa diberlakukan kepada 
seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. Ketentuan ini 
berlandaskan pesan leluhur yang disampaikan secara turun 
temurun. Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu yang 
baku yang diterapkan kepada setiap pelanggar. Tidak ada 
dispensasi dalam pelaksanaan aturan adat dalam wilayah Kajang 
Ammatoa. Dalam sebuah pasang  disebutkan, ”Anre na'kulle 
nipinra-pinra punna anu lebba” yang berarti apa yang telah 
menjadi ketentuan, tidak bisa diubah lagi.
 Faktor penentu tetap terpeliharanya kelestarian hutan 
adalah pemberlakuan sanksi yang tegas bagi para pelanggar 
aturan adat. Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan 
yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, 
seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-
hasil hutan. Hukuman atas pelanggaran aturan ini ada beberapa 
macam. Hukuman pertama adalah Cappa Ba'bala yang diberikan 
pada masyarakat yang melakukan pelanggaran ringan, seperti 
menebang pohon dari kebun warga masyarakat Ammatoa. 
Hukumannya berupa denda enam real atau menurut mata uang 
Indonesia terhitung sebesar uang enam ratus ribu rupiah dan satu 
gulung kain putih.
 Kedua, Tangnga Ba'bala atau sanksi untuk pelanggaran 
yang dilakukan dalam kawasan borong batasayya tanpa seizin 
Ammatoa. Demikian pula bila seseorang diizinkan oleh Ammatoa 
untuk mengambil sebatang pohon kemudian ternyata 
mengambil lebih banyak dari yang diizinkan. Jika seseorang 
melanggar aturan tangnga babbala akan dikenakan denda 
sebesar delapan real atau setara dengan delapan ratus ribu rupiah 
dalam mata uang Indonesia ditambah satu gulung kain putih.
 Ketiga, Poko' Ba'bala atau sanksi atas pelanggaran berat. Ini 
merupakan hukuman terberat yang dikenakan langsung pada 
segala macam kegiatan termasuk yang dilakukan dalam wilayah 
Borong Karamaka diatur dalam poko babbala. Jika masyarakat 
adat mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu di dalam 
Borong karamaka secara langsung maka akan terkena sanksi 
poko babbala. Masyarakat adat yang melakukan pelanggaran 
berat akan dikenai sanksi berupa denda dua belas real atau 
sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah dalam mata uang 
Indonesia, dan kain putih satu lembar. Selain itu, kayu yang telah 
diambil harus dikembalikan ke dalam hutan.
 Disamping sanksi berupa denda, hukuman adat yang 
sangat mempengaruhi kelestarian hutan adalah sanksi sosial 
berupa pengucilan. Hukuman ini bagi masyarakat adat kajang 
lebih menakutkan. Jika masyarakat melanggar poko babbala 
maka pemangku adat tidak akan menghadiri acara atau pesta 
yang dilangsungkan. Bagi mereka lebih baik dipenjara seumur 
hidup daripada harus kena poko babbala. Lebih menakutkan lagi 
karena sanksi pengucilan ini berlaku juga bagi seluruh keluarga 
sampai tujuh turunan. Ketika pemangku adat dan Ammatoa tidak 
hadir maka setiap acara atau pesta yang berlangsung dianggap 
sia-sia.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Muh. Restu adalah Sekwil FKKM Sulawesi Selatan dan Emil Sinohadji 
adalah Peneliti Hutan Adat Kajang di Bulukumba Sulawesi Selatan. 
Penulis dapat dihubungi melalui email tueid@yahoo.com

eputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan DNasional / Kepala BAPPENAS Bidang Pengembangan 
Regional dan Otonomi Daerah, Ir. Max Hasudungan 

Pohan, CES, MA dalam Seminar Nasional Regional Economic 
Development Support (REDS) 2011 memberi arahan bahwa 
untuk mendukung ekonomi lokal dan daerah terdapat tiga fokus 
yang perlu diperhatikan untuk memperoleh dukungan yaitu 
dukungan yang berbasis ekonomi lokal dengan fokus pada 
pengembangan kapasitas daerah seperti prasarana dan sarana 
pendukung kegiatan ekonomi dan kapasitas para pelaku 
kegiatan ekonomi, kedua, dukungan dalam proses 
pengembangan ekonomi lokal dengan fokus pada fasilitasi 
kepada pelaku kegiatan ekonomi lokal dan daerah baik dari sisi 
swasta maupun sisi pemerintah sendiri dan ketiga, dukungan 
dalam pengembangan iklim usaha daerah dengan fokus pada 
upaya penyederhanaan proses perijinan untuk pelaku ekonomi 
lokal yang dimulai dari tahap masuk kedunia usaha, selama 
melaksanakan kegiatan usaha sampai setelah keluar dari dunia 
usaha.
 Dalam RPJM Kedua (2010-2014) misi pemerintah adalah 
menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan ilmu dan 
teknologi dan memperkuat daya saing perekonomian. Terkait 
misi memperkuat daya saing perekonomian, pemerintah 
memandang perlu memperkuat perekonomian lokal sebagai 
bentuk upaya peningkatan daya saing daerah terhadap kondisi 
internasional yang sangat kompetitif melalui pengembangan 
wilayah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir atau dengan kata 
lain memperkuat keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan 
daerah belakangnya.
 Dari sisi persaingan, Indonesia kalah jauh dari negara Asia 
lainnya. Penyebabnya antara lain jumlah dan kualitas prasarana 
pendukung ekonomi yang belum merata dan masih kurang, 
kualitas sumber daya manusia yang terbatas, iklim dunia usaha 
yang belum optimal untuk berusaha, fasilitasi dunia usaha yang 
terbatas, dan belum optimalnya integrasi dan koordinasi 
program kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan 
ekonomi lokal dan daerah. Buruknya kualitas dan kuantitas 
prasarana dapat terlihat dari tingginya biaya transportasi. Lebih 
banyaknya sumberdaya manusia yang tidak berpendidikan 
tinggi berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja 
secara nasional.
 Peranan lembaga fasilitasi dalam hal penyediaan informasi 
pasar, teknologi produksi, manajemen usaha dan riset pasar 
masih relatif terbatas. Peran lembaga fasilitasi didaerah belum 
menunjukkan fungsinya sebagai lembaga fasilitasi. sementara 
perkembangan Business Development Services (BDS) juga 
masih terbatas. Selama  ini fasilitasi ke dunia usaha lebih banyak 
diberikan oleh pemerintah melalui program-program terkait.
 Pengalaman dari mancanegara, peranan fasilitasi kepada 
dunia usaha didaerah merupakan salah satu faktor yang 
menentukan daya saing daerah. Fasilitasi  dapat dilakukan 
melalui pengenalan teknologi dan manajemen produksi, info 
pasar, teknik dan riset pemasaran dan bahan material.
 Semua strategi tidak akan berjalan dengan baik apabila 
tidak terjadi jejaring kerja diantara stakeholder pengembangan 
ekonomi lokal dan daerah baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah. Untuk itu konsep pengembangan ekonomi lokal 
dan daerah yang diadopsi didalam RPJM 2010-2014 difokuskan 
pada pengembangan jejaring kerja antar stakeholder didalam 
pengembangan ekonomi lokal. 

 Untuk itu di tingkat Nasional telah dibentuk Tim Koordinasi 
Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED) yang merupakan tim 
koordinasi lintas sektor di tingkat pusat. Diharapkan melalui tim 
ini pertukaran informasi antar stakeholder dapat berjalan lebih 
lancar sehingga perencanaan pembangunan ekonomi lokal dan 
daerah dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan lebih 
efektif.
 Ditingkat lokal, misalnya di Jawa Tengah, Pemerintah 
daerah mendorong dibentuknya Forum Stakeholder Tingkat 
Kabupaten yang dikenal dengan Forum for Economic 
Development and Employment Promotion (FEDEP) dan di tingkat 
Provinsi dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi dan 
Sumberdaya (FPESD).
 Melihat pengalaman Provinsi lain yang sudah membentuk 
Forum Stakeholder baik di Provinsi maupun Kabupaten, maka 
Pembentukan Forum Stakeholder seperti Forum Pengembangan 
Ekonomi dan Sumberdaya (FPESD) di Tingkat Provinsi maupun 
Forum for Economic Development and Employment Promotion 
(FEDEP) di  K abupaten/Kota perlu diper t imbangk an 
pembentukannnya.
 FPESD adalah forum pada tingkat Kabupaten/Kota, 
merupakan media untuk pertukaran informasi, diskusi dan 
pengembangan berbagai macam program yang berhubungan 
dengan pengembangan ekonomi daerah dan regional.
 FPESD memfasilitasi dialog antara Pemerintah, pelaku 
usaha, masyarakat beserta asosiasi dan stakeholder terkait, LSM 
dan DPR. Diharapkan dari dialog ini akan mampu mendesain 
langkah-langkah ke depan (memperbaiki peraturan, iklim usaha 
yang lebih kondusif, kemudahan permodalan, pengembangan 
manajemen, teknologi tepat guna, dll) serta langkah-langkah 
yang dapat diambil guna  pengembangan ekonomi, perbaikan 
sinergitas program antara pemerintah, pelaku usaha, stakeholder 
terkait dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan 
usaha kecil dan menengah, pertanian dan pariwisata berorientasi 
ekspor.
 Forum for Economic Development and Employment 
Promotion (FEDEP) adalah forum pada tingkat Kabupaten/Kota 
berorientasi pada program kemitraan yang terlembaga bagi para 
stakeholder di daerah. Stakeholder tersebut terdiri dari unsur 
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, termasuk asosiasi-
asosiasi usaha, lembaga fasilitasi usaha dan LSM.
 Dalam FEDEP, para stakeholder dapat secara aktif 
menyampaikan permasalahan, kebutuhan, keinginan dan 
keprihatinan bersama, mengemukakan dan mendiskusikan ide 
s e r t a  b e r s a m a - s a m a  m e ny u s u n  s t ra te g i  m e n g e n a i  
pembangunan daerah/pengembangan ekonomi lokal. Output 
dari forum ini selanjutnya dijadikan sebagai masukan bagi 
pemerintah daerah dalam rangka membuat kebijakan mengenai 
pembangunan daerah/pengembangan ekonomi lokal. 
Mengingat fungsi FEDEP yang seperti itu forum ini juga dikenal 
sebagai lembaga formulasi kebijakan. Dari kebijakan pemerintah 
daerah sebagaimana dimaksud di atas, FEDEP kemudian 
melakukan fasilitasi bagi pelaksanaannya, namun karena FEDEP 
bukan lembaga eksekutif dan juga bukan lembaga pelaksana 
proyek, maka fasilitasi yang dilakukan oleh FEDEP harus dapat 
tetap terjaga pada koridor yang benar. 

JEJARING KERJA 
ANTAR STAKEHOLDER DI DAERAH

OLEH ELVIS P. NAIMUTI

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah staff Fungsional Perencana Muda pada BAPPEDA Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dan dapat dihubungi 
melalui email pada elvis.naimuti@gmail.com

Photo : Irmawati (http://shamawar.wordpress.com)

Masyarakat Kajang melindungi alam dengan norma-norma 
adat. Sanksi adat terhadap berbagai kecurangan dalam 
pemanfaatan hutan dan ritual yang mereka lakukan adalah 
bentuk hormat atas hubungan mereka dengan alamnya.
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katun sekarang ini telah dikembangkan penggunaan benang-
benang berwarna keemasan. Hal ini tentu saja membuat 
tampilan Sulaman Kerawang menjadi terkesan mewah dan 
anggun. Dan penggunaan Sulaman Baju Kerawang yang tadinya 
identik dengan gaun wanita sekarangpun telah juga digunakan 
pada busana pria.
 Untuk menghasilkan Motif Sulaman Baju Kerawang yang 
memiliki nilai ekonomis tinggi diperlukan tidak hanya kain yang 
khusus tetapi juga benang-benang yang berkualitas baik. 
Karena hanya kain yang halus dengan kerapatan serat yang 
tepat akan menjamin disain Sulaman Kerawang tampak hidup. 
Namun, kain dan benang yang memiliki kualitas seperti itu 
tidaklah murah. 
 Disamping itu sangat sulit untuk mendapatkan bahan 
baku karena masih mendatangkan dari luar daerah Gorontalo. 
Dari segi kain yang dulunya masih memakai kain chifon 
sekarang ini sudah memakai kain yang berbahan sutera dan 
thapeta, bahkan sudah ada pengembangan batik karawo, yang 
berbahan dasar batik dan disulam karawo.

Dukungan Pemerintah

 Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo mewajibkan 
pegawai baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/ Kota untuk 
mengenakan baju kerawang sebagai ciri khas Gorontalo juga 
mendukung pengembangan usaha kerajinan kerawang di 
Gorontalo.
 Hal ini pula diikuti oleh Bank Indonesia Cabang Gorontalo, 
y a n g  m e m b a n t u  d a l a m  h a l  p e r m o d a l a n  u n t u k  
mengembangkan sulaman karawo bahkan Bank Indonesia 
Gorontalo bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo 
pada tahun 2011 telah mengadakan festival karawo   yang 
diikuti oleh seluruh SKPD, Bank, dan Pihak swasta. Dan akan 
dilaksanakan setiap tahunnya di Gorontalo 
 Sebagai seni yang menuntut kreatifitas tampaknya motif 
Sulaman Kerawang ini akan terus berkembang. Pemberian 
peluang dan ruang bagi pengembangan kerajinan ini tentunya 
akan sangat menguntungkan. Oleh karena Sulaman Kerawang 
tidak hanya menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan 
bagi masyarakat tetapi lebih jauh dapat diangkat menjadi satu 
kebanggaan bagi daerah Gorontalo.
 Praktik cerdas pengembangan Sulaman Karawo Gorontalo 
sangat penting disamping untuk pengembangan ekonomi 
kerakyatan juga menjadi kebanggaan sekaligus ciri khas 
masyarakat Gorontalo. 

konomi Kerakyatan di Indonesia dikenal dalam beragam Eistilah. Sebut saja sektor tradisional, sektor informal, 
ekonomi rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Pada intinya adalah usaha ekonomi yang melibatkan 
rakyat banyak sebagai pelaku utama, itulah ekonomi 
kerakyakatan. Telah lama pemerintah telah melakukan berbagai 
langkah-langkah dalam memajukan ekonomi kerakyatan ini, 
salah satu kebijakan yang diambil adalah kebijakan sektor riil 
dan sektor moneter khususnya perbankan.
 Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan 
untuk mendorong perubahan struktural dalam hal ini 
penyesuaian struktural atau transformasi struktural dengan cara 
memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam 
perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses 
perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi moderan, dari 
ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi yang 
subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 
kemandirian. Ada langkah-langkah dasar yang mutlak diambil 
dalam perubahan struktural ini. Langkah-langkah tersebut 
meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan 
teknologi serta pemberdayaan sumber daya manusia. 
 Langkah pertama yang mesti dilakukan untuk mencapai 
perubahan adalah memberi peluang atau akses yang lebih besar 
kepada aset produksi. Yang paling mendasar adalah akses pada 
dana. Langkah kedua memperkuat posisi transaksi dan 
kemitraan usaha ekonomi rakyat. Langkah ketiga, kebijaksanaan 
pengembangan industri harus mengarah pada penguatan INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Gorontalo  dan dapat 
dihubungi melalui email pada alamat ariie04@yahoo.com
 

industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Langkah yang 
terakhir atau langkah keempat adalah mendorong lahirnya 
kebiakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga 
kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru, yang nantinya 
akan berkembang menjadi wirausaha kecil.
 Saat ini semakin banyak praktik-praktik cerdas 
pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh 
organisasi masyarakat sipil seperti LSM, perguruan tinggi, dan 
bahkan masyarakat itu sendiri. Banyak diantara praktik-praktik itu 
yang berhasil dan memberikan pembelajaran yang baik. 
Pemerintah seyogyanya lebih memposisikan diri pada proses 
fasilitasi, membina, mengembangkan, mereplikasi dan 
meningkatkan berbagai praktik pemberdayaan tersebut.  
 Terdapat banyak sekali pelajaran berharga yang dapat 
dipetik dari berbagai pihak pemerintah, organisasi masyarakat 
sipil, donor yang bekerjasama di Kawasan Timur Indonesia untuk 
meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan memfasilitasi 
pertukaran praktik cerdas, pengalaman dan pelajaran yang dapat 
dipetik di antara para pelaku pembangunan melalui Forum 
Kawasan Indonesia Timur, maka para pelaku pembangunan 
dapat didukung untuk bekerja lebih efektif.
 Diskusi Forum Kawasan Timur Indonesia Wilayah Gorontalo 
ini dilatar belakangi oleh isu pengembangan karawo Gorontalo 
yang menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Diskusi ini 
diharapkan dapat mengurai benang kusut seputar karawo 
termasuk praktik-praktik baik pada tingkat rumah tangga dan 
para perajin karawo. 

 Diskusi praktik cerdas Forum Kawasan 
Timur Indonesia dilaksanakan secara reguler, dua 
bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. 
Diskusi ini sebagai forum untuk saling bertukar 
solusi dalam kaitan mengefektifkan upaya 
pembangunan KTI.

Warisan budaya

 Kain Kerawang adalah kain khas daerah 
Gorontalo, yang lahir dari ketekunan dan 
ketelitian dalam mengolah pola untuk 
menciptakan keindahan motif. Seni mokarawo 
atau membuat kain karawang ini sudah menjadi 
tradisi turun temurun sejak zaman Kerajaan di 
Gorontalo, kini kain khas dengan keunikannya ini 
semakin diminati baik di dalam negeri maupun di 
mancanegara. Yang telah dijadikan sebagai oleh-
oleh Gorontalo 
Kerajinan ini sudah berkembang sejak lama dan 
kini sudah menjadi sentra kerajinan khas 
Gorontalo. Bahkan sulaman kain kerawang dijadikan baju 
seragam para jemaah haji   dari Gorontalo. Proses membuat 
sulaman kain Kerawang cukup rumit. Terlebih dulu membuat 
desain sulaman di kertas milimeter blok. Kernudian kain 
dipotong sesuai ukuran. Lapisan kain dibuka benang-
benangnya untuk ruang sulaman. Ukurannya sesuai jenis kain 
yang dipakai dan besar motifnya. Setelah itu kain langsung 
disulam.
 Sulaman kerawang merupakan salah satu kerajinan 
tangan tradisional Gorontalo. Sulaman kerawang adalah salah 
satu ragam hias kain yang dihiasi dengan berbagai macam 
motif warna sesuai dengan selera masing-masing pengrajin. 
Dengan motif yang bervariasi menjadikan kerawang sebagai 
salah satu kerajinan tangan andalan di daerah Gorontalo.
 Sulaman kerawang sudah ada di Gorontalo sejak abad 
ke-17, dari masa kerajaan dan kolonial Belanda hingga 
sekarang. Kerajinan kerawang atau yang dikenal dengan 
“Mokarawo” bahasa Gorontalo merupakan salah satu ciri khas 
karya asli bumi Gorontalo dan salah satu komoditas unggulan 
yang menjadi nilai identitas daerah dan juga budaya turun-
temurun. 
 Motif-motif sulaman kerawang ini banyak digunakan 
pada berbagai rancangan pakaian wanita maupun pria, selain 
itu motif kerawang digunakan juga pada peci, sapu tangan, 
kerudung, dasi, kipas, dompet, dan asesoris lainnya. Kombinasi 
motif kreatif dengan warna-warna benang yang beraneka 
ragam yang dipadukan pada kain yang tepat akan 
menghasilkan sulaman kerawang yang bagus dan cantik, 
tetapi tidak meninggalkan motif budaya yang merupakan ciri 
khas daerah Gorontalo.
 Kerajinan Sulaman Kerawang telah lama menjadi 
kegiatan pengisi waktu luang para ibu dan remaja putri di 
gorontalo. Seusai mengurus rumah ataupun membantu 
pekerjaan di ladang, para wanita  tersebut tak lantas berleha-
leha, mereka berkumpul dan memsulaman bersama. Sulaman 
Kerawang ini pun tadinya hanyalah digunakan untuk 
keperluan sendiri saja ataupun kalau ada menerima pesanan 
dari sanak saudara dan sesama tetangga. Namun karena 
keindahan serta keunikannya, Sulaman Baju Kerawang pun 
semakin banyak penggemarnya. Semakin merebaknya tren 
pakaian muslim belakangan ini membuat permintaan pasar 
akan bahan pakaian yang dihiasi Sulaman Kerawang pun 
semakin meningkat.
 Permintaan pasar dan semakin meningkatnya 
popularitas Sulaman Kerawang ini memberi kesempatan dan 
peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dan 
kegiatan y tadinya hanya merupakan pengisi waktu luang 
inipun berkembang menjadi sebuah kegiatan yang bernilai 
ekonomis
 Desain Sulaman Kerawang di masa sekarang mengalami 
perkembangan yang patut dihargai. Jika di masa lalu Motif 
Sulaman Kerawang hanya menggunakan benang-benang dari 

OLEH ARYANTO HUSAIN

http://kainkarawang.blogspot.com

Aneka Pola Keindahan Kain Karawang
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katun sekarang ini telah dikembangkan penggunaan benang-
benang berwarna keemasan. Hal ini tentu saja membuat 
tampilan Sulaman Kerawang menjadi terkesan mewah dan 
anggun. Dan penggunaan Sulaman Baju Kerawang yang tadinya 
identik dengan gaun wanita sekarangpun telah juga digunakan 
pada busana pria.
 Untuk menghasilkan Motif Sulaman Baju Kerawang yang 
memiliki nilai ekonomis tinggi diperlukan tidak hanya kain yang 
khusus tetapi juga benang-benang yang berkualitas baik. 
Karena hanya kain yang halus dengan kerapatan serat yang 
tepat akan menjamin disain Sulaman Kerawang tampak hidup. 
Namun, kain dan benang yang memiliki kualitas seperti itu 
tidaklah murah. 
 Disamping itu sangat sulit untuk mendapatkan bahan 
baku karena masih mendatangkan dari luar daerah Gorontalo. 
Dari segi kain yang dulunya masih memakai kain chifon 
sekarang ini sudah memakai kain yang berbahan sutera dan 
thapeta, bahkan sudah ada pengembangan batik karawo, yang 
berbahan dasar batik dan disulam karawo.

Dukungan Pemerintah

 Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo mewajibkan 
pegawai baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/ Kota untuk 
mengenakan baju kerawang sebagai ciri khas Gorontalo juga 
mendukung pengembangan usaha kerajinan kerawang di 
Gorontalo.
 Hal ini pula diikuti oleh Bank Indonesia Cabang Gorontalo, 
y a n g  m e m b a n t u  d a l a m  h a l  p e r m o d a l a n  u n t u k  
mengembangkan sulaman karawo bahkan Bank Indonesia 
Gorontalo bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo 
pada tahun 2011 telah mengadakan festival karawo   yang 
diikuti oleh seluruh SKPD, Bank, dan Pihak swasta. Dan akan 
dilaksanakan setiap tahunnya di Gorontalo 
 Sebagai seni yang menuntut kreatifitas tampaknya motif 
Sulaman Kerawang ini akan terus berkembang. Pemberian 
peluang dan ruang bagi pengembangan kerajinan ini tentunya 
akan sangat menguntungkan. Oleh karena Sulaman Kerawang 
tidak hanya menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan 
bagi masyarakat tetapi lebih jauh dapat diangkat menjadi satu 
kebanggaan bagi daerah Gorontalo.
 Praktik cerdas pengembangan Sulaman Karawo Gorontalo 
sangat penting disamping untuk pengembangan ekonomi 
kerakyatan juga menjadi kebanggaan sekaligus ciri khas 
masyarakat Gorontalo. 

konomi Kerakyatan di Indonesia dikenal dalam beragam Eistilah. Sebut saja sektor tradisional, sektor informal, 
ekonomi rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM). Pada intinya adalah usaha ekonomi yang melibatkan 
rakyat banyak sebagai pelaku utama, itulah ekonomi 
kerakyakatan. Telah lama pemerintah telah melakukan berbagai 
langkah-langkah dalam memajukan ekonomi kerakyatan ini, 
salah satu kebijakan yang diambil adalah kebijakan sektor riil 
dan sektor moneter khususnya perbankan.
 Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan 
untuk mendorong perubahan struktural dalam hal ini 
penyesuaian struktural atau transformasi struktural dengan cara 
memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam 
perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses 
perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi moderan, dari 
ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi yang 
subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 
kemandirian. Ada langkah-langkah dasar yang mutlak diambil 
dalam perubahan struktural ini. Langkah-langkah tersebut 
meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan 
teknologi serta pemberdayaan sumber daya manusia. 
 Langkah pertama yang mesti dilakukan untuk mencapai 
perubahan adalah memberi peluang atau akses yang lebih besar 
kepada aset produksi. Yang paling mendasar adalah akses pada 
dana. Langkah kedua memperkuat posisi transaksi dan 
kemitraan usaha ekonomi rakyat. Langkah ketiga, kebijaksanaan 
pengembangan industri harus mengarah pada penguatan INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Gorontalo  dan dapat 
dihubungi melalui email pada alamat ariie04@yahoo.com
 

industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Langkah yang 
terakhir atau langkah keempat adalah mendorong lahirnya 
kebiakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga 
kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru, yang nantinya 
akan berkembang menjadi wirausaha kecil.
 Saat ini semakin banyak praktik-praktik cerdas 
pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh 
organisasi masyarakat sipil seperti LSM, perguruan tinggi, dan 
bahkan masyarakat itu sendiri. Banyak diantara praktik-praktik itu 
yang berhasil dan memberikan pembelajaran yang baik. 
Pemerintah seyogyanya lebih memposisikan diri pada proses 
fasilitasi, membina, mengembangkan, mereplikasi dan 
meningkatkan berbagai praktik pemberdayaan tersebut.  
 Terdapat banyak sekali pelajaran berharga yang dapat 
dipetik dari berbagai pihak pemerintah, organisasi masyarakat 
sipil, donor yang bekerjasama di Kawasan Timur Indonesia untuk 
meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan memfasilitasi 
pertukaran praktik cerdas, pengalaman dan pelajaran yang dapat 
dipetik di antara para pelaku pembangunan melalui Forum 
Kawasan Indonesia Timur, maka para pelaku pembangunan 
dapat didukung untuk bekerja lebih efektif.
 Diskusi Forum Kawasan Timur Indonesia Wilayah Gorontalo 
ini dilatar belakangi oleh isu pengembangan karawo Gorontalo 
yang menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Diskusi ini 
diharapkan dapat mengurai benang kusut seputar karawo 
termasuk praktik-praktik baik pada tingkat rumah tangga dan 
para perajin karawo. 

 Diskusi praktik cerdas Forum Kawasan 
Timur Indonesia dilaksanakan secara reguler, dua 
bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. 
Diskusi ini sebagai forum untuk saling bertukar 
solusi dalam kaitan mengefektifkan upaya 
pembangunan KTI.

Warisan budaya

 Kain Kerawang adalah kain khas daerah 
Gorontalo, yang lahir dari ketekunan dan 
ketelitian dalam mengolah pola untuk 
menciptakan keindahan motif. Seni mokarawo 
atau membuat kain karawang ini sudah menjadi 
tradisi turun temurun sejak zaman Kerajaan di 
Gorontalo, kini kain khas dengan keunikannya ini 
semakin diminati baik di dalam negeri maupun di 
mancanegara. Yang telah dijadikan sebagai oleh-
oleh Gorontalo 
Kerajinan ini sudah berkembang sejak lama dan 
kini sudah menjadi sentra kerajinan khas 
Gorontalo. Bahkan sulaman kain kerawang dijadikan baju 
seragam para jemaah haji   dari Gorontalo. Proses membuat 
sulaman kain Kerawang cukup rumit. Terlebih dulu membuat 
desain sulaman di kertas milimeter blok. Kernudian kain 
dipotong sesuai ukuran. Lapisan kain dibuka benang-
benangnya untuk ruang sulaman. Ukurannya sesuai jenis kain 
yang dipakai dan besar motifnya. Setelah itu kain langsung 
disulam.
 Sulaman kerawang merupakan salah satu kerajinan 
tangan tradisional Gorontalo. Sulaman kerawang adalah salah 
satu ragam hias kain yang dihiasi dengan berbagai macam 
motif warna sesuai dengan selera masing-masing pengrajin. 
Dengan motif yang bervariasi menjadikan kerawang sebagai 
salah satu kerajinan tangan andalan di daerah Gorontalo.
 Sulaman kerawang sudah ada di Gorontalo sejak abad 
ke-17, dari masa kerajaan dan kolonial Belanda hingga 
sekarang. Kerajinan kerawang atau yang dikenal dengan 
“Mokarawo” bahasa Gorontalo merupakan salah satu ciri khas 
karya asli bumi Gorontalo dan salah satu komoditas unggulan 
yang menjadi nilai identitas daerah dan juga budaya turun-
temurun. 
 Motif-motif sulaman kerawang ini banyak digunakan 
pada berbagai rancangan pakaian wanita maupun pria, selain 
itu motif kerawang digunakan juga pada peci, sapu tangan, 
kerudung, dasi, kipas, dompet, dan asesoris lainnya. Kombinasi 
motif kreatif dengan warna-warna benang yang beraneka 
ragam yang dipadukan pada kain yang tepat akan 
menghasilkan sulaman kerawang yang bagus dan cantik, 
tetapi tidak meninggalkan motif budaya yang merupakan ciri 
khas daerah Gorontalo.
 Kerajinan Sulaman Kerawang telah lama menjadi 
kegiatan pengisi waktu luang para ibu dan remaja putri di 
gorontalo. Seusai mengurus rumah ataupun membantu 
pekerjaan di ladang, para wanita  tersebut tak lantas berleha-
leha, mereka berkumpul dan memsulaman bersama. Sulaman 
Kerawang ini pun tadinya hanyalah digunakan untuk 
keperluan sendiri saja ataupun kalau ada menerima pesanan 
dari sanak saudara dan sesama tetangga. Namun karena 
keindahan serta keunikannya, Sulaman Baju Kerawang pun 
semakin banyak penggemarnya. Semakin merebaknya tren 
pakaian muslim belakangan ini membuat permintaan pasar 
akan bahan pakaian yang dihiasi Sulaman Kerawang pun 
semakin meningkat.
 Permintaan pasar dan semakin meningkatnya 
popularitas Sulaman Kerawang ini memberi kesempatan dan 
peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dan 
kegiatan y tadinya hanya merupakan pengisi waktu luang 
inipun berkembang menjadi sebuah kegiatan yang bernilai 
ekonomis
 Desain Sulaman Kerawang di masa sekarang mengalami 
perkembangan yang patut dihargai. Jika di masa lalu Motif 
Sulaman Kerawang hanya menggunakan benang-benang dari 
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da banyak cara untuk tetap sehat. Berolahraga, menjaga pola makan, dan mengatur gaya hidup adalah beberapa cara yang Aselalu dianjurkan. Informasi tentang kesehatan kini juga mudah diperoleh. Website Sehat Group adalah salah satu media online 
yang menawarkan akses informasi mengenai kesehatan secara umum. Kemitraan konsumen dan dokter adalah fitur yang paling 

menarik dari website ini. Kemitraan yang dimaksudkan adalah interaksi antara masyarakat dengan dokter untuk meningkatkan 
pengetahuan dasar kesehatan. Urusan kesehatan bukan tanggung jawab diri sendiri atau dokter atau pekerja kesehatan saja, 
melainkan tanggung jawab bersama, diri sendiri, keluarga dan dan lingkungan. Website ini juga menyediakan informasi umum 
beberapa penyakit, termasuk langkah-langkah penyembuhannya. Dengan memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan dan 
penyakit yang umum dialami masyarakat, diharapkan pengguna website ini memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dan 
mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjangkit sebuah penyakit. 

enang menulis? Sudahkah tulisan yang dibuat sesuai dengan kaidah dan istilah Bahasa Indonesia yang baik dan benar? Seringkali 

Speraturan yang baik dan benar dilupakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring ini merupakan upaya penyediaan 
kemudahan akses selama tersedia jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbit pertama 28 

Oktober 1988 saat Pembukaan Kongres V Bahasa Indonesia. Sejak itu kamus tersebut telah menjadi sumber rujukan yang digunakan di 
dalam maupun di luar negeri. Saat ini KBBI telah menjadi sumber penggalian ilmu, pengetahuan, seni, budaya dan bahkan peradaban 
Indonesia. Kata orang watak dan karakter bangsa terlihat dari penggunaan dan perkembangan bahasa yang mereka pakai. Oleh karena 
itu, rujukan tersebut kemudian semakin mengakar di dalam kehidupan berbahasa Indonesia walaupun upaya penyempurnaan isi tidak 
selamanya mengimbangi perkembangan kosakata bahasa Indonesia. 

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/

www.sehatgroup.web.id 
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elebrating its 50 years of education, research and 

Ccommunity service and in line with visit Lombok Sumbawa 
2012, faculty of economics, university of mataram, will held 

a symposium on: TOURISM AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
UNDER SCRUTINY: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE
Sub-themes:
1.  Managing tourism and hospitality
2.  Social and cultural aspects of tourism
3.  Economies of tourism
4.  Impact of global economy on tourism
5.  Tourism innovations

ORAL AND POSTER PRESENTATION:
Abstract Submission:
1.  Abstract strictly not more than 250 words in one paragraph.
2.  Times New Roman; Capitalized titles in 14 font size; body in 12
 font size.
3. Must be written in English.
4. Note the Sub-Theme on the top left of the Abstract.
5. Deadline: 30 September 2012
Full Paper Submission:
1.  Full paper (including abstract and bibliography) not more  
than 10 pages.
2.  Paper size is 21 x 29.5 cm (A4).
3.  3 cm top and bottom margin; 2.5 cm left and right margin.
4.  Times New Roman; capitalized titles in 14 font size; body in 12
  font size.
5.  1.5 line spacing.
6.  Bibliography must be in alphabetical order.
7.  Must be written in English.
8.  Covering: title, author(s) and affiliation(s), short introduction,  
 objec t ives, methodology, result  and conclusion,  
 acknowledgments, and references.
9.  Deadline: 1 November 2012

PELUANG OPPORTUNITY

TOURISM AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
UNDER SCRUTINY : AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Poster Submission:
1.   Must submit abstract and full paper (see Abstract Submission 
 and Full Paper Submission).
2.  Poster size is 80 x 120 cm; Portrait lay out (A2).
3.  Must be written in English.
4.  Covering: title, author(s) and affiliation(s), short introduction,
  objectives, methodology, result  and conclusion,  
 acknowledgments, and references.
5.  Deadline: 1 November 2012
Oral Presentation:
1.  Time allocation is 15 minutes (10 minutes presentation and 5
 minutes discussion).
2.  Computer-aided projectors are provided.
3.  Please note that Macintosh computers are not available.
 Online Submission: 
 ted2012@unram.ac.id 
       and symposium.ted2012@gmail.com

Registration Fee:
Oral/Poster Presenter Fee : Domestic Institution: 
500,000 IDR /Foreign Institution: 100 USD
Participant Fee: 
Domestic participant: 350,000 IDR/ Foreign
participant: 100 USD
 
For any further information, please visit our website:
www.ted2012.unram.ac.id
Or email to: ted2012@unram.ac.id and
 symposium.ted2012@gmail.com
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BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, 
rapat, dan diskusi.  Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi info@bakti.org atau 
telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

ejumlah mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNHAS mengadakan kunjungan studi ke Yayasan BaKTI sebagai bagian 

Sdari mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Pada kunjungan ini, ada pemberian materi dengan tema 'Pengelolaan dana 
bantuan asing' yang dibawakan oleh Caroline Tupamahu, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI dan John Theodore Weohau, Deputy 

Program Director untuk Program Australian-Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD).  Melalui kegiatan ini diharapkan 
mahasiswa mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai bantuan asing langsung dan pengaruhnya terhadap pembangunan di 
Indonesia.  sebanyak 40 mahasiswa mengikuti kegiatan.
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Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa 
Tanah Papua, Pulau berbentuk kepala burung di 
timur Indonesia, memiliki sumberdaya alam yang 

sangat kaya, dan menyebar di seluruh wilayahnya. Sejak 
bergabung dengan Republik Indonesia, pemanfaatan 
sumber daya ini  gencar  di lakuk an melalui  
pembangunan di segala bidang. Pada era 80-an mulai 
dibuka Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di daerah Biak 
Timur,  kemudian di era 90-an Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan Go East yang salah satu isinya 
adalah Kota Biak ditetapkan sebagai pintu pariwisata 
untuk Indonesia Timur. Kebijakan pembangunan ini 
selain memberikan dampak positif bagi masyarakat 
juga meninggalkan dampak negatif yang tidak sedikit 
bagi masyarakat dan alam Papua. 
 Minimnya akses masyarakat terhadap informasi 
dan pembangunan, minimnya hasil pengelolaan hutan 
dan alam Papua yang  dinikmati masyarakat adalah 
sedik it  dari  sek ian banyak dampak negatif  
pembangunan yang dilakukan di tanah Papua. Di 
tingkat masyarakat juga terdapat permasalahan dalam 
pemanfaatan sumber daya alam. Karena desakan 
ekonomi dan lemahnya penegakan hukum, ada 
kelompok masyarakat yang cenderung eksploitatif, 
dalam menikmati hasil alam, misalnya penggunaan 
bahan peledak untuk mengambil hasil laut. 
 Permasalahan-permasalahan inilah yang 
mendorong kaum intelektual Biak Timur bersama 
tokoh gereja setempat bersepakat mendirikan sebuah 
wadah yang kemudian diberi nama Yayasan RUMSRAM.  
Spirit atau komitmen awal berdirinya organisasi ini 
adalah mendampingi masyarakat dan menyuarakan 
hak–hak masyarakat yang berada di pedesaan dan 
kampung-kampung, meningkatkan pemahaman dan 
taraf hidup masyarakat serta mengangkat harkat dan 
martabat masyarakat pedesaan di Biak Numfor.
 Dalam kurun 1993-2007, kegiatan yang telah 
di lakukan oleh Yayasan RUMSRAM bersama 
masyarakat antara lain pengadaan 32 kios jemaat 
gereja, menginisiasi gerakan menabung di bank, 
pengadaan air bersih di Biak Barat, Warsa, Utara dan Biak 
Timur, sosialisasi program perhutanan sosial, 
m e n g i n i s i a s i  p e n g e m b a n g a n  e k o w i s a t a ,  
mengembangkan kegiatan perikanan. Selain itu 
Yayasan RUMSRAM juga meningkatkan kapasitas 
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dengan 
memperkuat institusi pengelola sumber daya alam, 
khususnya kelompok konservasi dan Dewan Adat 
melalui pelatihan pengorganisasian masyarakat, 
pemetaan partisipatif, konservasi, ekonomi rumah 
tangga, studi banding, perencanaan partisipatif, 
melaksanakan aktivitas pemberdayaan perempuan 
dan kesehatan lingkungan melalui pelatihan gender, 
bantuan modal usaha dan pendampingan, melakukan 
sosialisasi mengenai konservasi dan pemanfaatan 
sumber daya alam seperti pemetaan partisipatif, 
revitalisasi sasisen, daerah perlindungan laut, 
memfasilitasi penyusunan aturan PSDA yang diusulkan 
kepada pemerintah menjadi Raperda PSDA, dan 
melakukan kebijakan pembangunan daerah melalui 
penyusunan Raperda tentang ”Partisipasi masyarakat 
dan transparansi kebijakan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pembangunan”.
 Selama satu dasawarsa Yayasan RUMSRAM telah 
bekerja bersama masyarak at k ampung dan 
pulau–pulau kecil di Biak Timur dan Kepulauan Padaido 
mela lu i  pendek atan pengorganisas ian dan 
pengembangan masyarakat. Kemudian sejak tahun 
2004 Yayasan Rumsram mulai mengembangkan 
daerah kerja di distrik Warsa (Kampung Dwar) dan 
Supiori Selatan (Pulau Insumbabi).

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Yayasan Rumsram 
Jl. Bosnik Raya,
Depan PLTD II Mandiri
Biak – Papua 98117
Telp/fax : 0981 – 23269
E-mail : info.rumsram@yahoo.com 
atau kasumasa_biak@yahoo.com
www.rumsram.org
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Kunjungan Studi mahasiswa 

PROFIL LSM
KEGIATAN DI BaKTI

ertempat di backyard BaKTI Makassar, Komunitas Film Rumah Ide Makassar bekerjasama dengan BaKTI menggelar pemutaran Bdan  temu Sutradara film Negeri di Bawah Kabut.  

 Film ini dikembangkan pada situasi dimana jumlah produksi film dokumenter di Indonesia meningkat secara kuantitas tetapi 
secara kualitas, film dokumenter yang diproduksi masih jauh dari apa yang disebut sinema, mulai tingkat teknis sampai pemilihan cara 
bercerita sehingga film ini diniatkan untuk memberikan tawaran bentuk lain film dokumenter.  Dengan pendekatan observasional, film 
ini mencoba keluar dari bentuk jurnalistik televisi dan lebih mengedepankan bahasa gambar. Cerita tidak melulu disampaikan dengan 
informasi verbal, tetapi lebih mengutamakan emosi dan keintiman antara penonton dengan tokoh film.  
 Cinematica kali ini bertujuan untuk menjadikan film Negeri di Bawah Kabut sebagai bahan diskusi dan pembelajaran terhadap 
bentuk lain dalam film dokumenter di Indonesia supaya kedepan film dokumenter Indonesia tidak terjebak pada gaya jurnalistik televisi 
saja. Selain itu, bisa memberikan alternatif tontonan dan media apresiasi dan aspek hiburan kepada masyarakat. Sebanyak 70 orang 
hadir berasal dari kalangan mahasiswa, LSM dan masyarakat umum.

 

4 April 2012
CINEMATICA - 
Bedah Film dan Temu Sutradara Film Negeri di Bawah Kabut

 �Kobawes Ro Mnu� 
Membangun dari Kampung 

eski iklim demokrasi di Indonesia sedang menuju arah yang lebih baik namun kebebasan pers masih jauh dari harapan. Aksi Mkekerasan dan ancaman terhadap wartawan masih kerap terjadi.  Sebagai rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 
yang jatuh pada tanggal 3 Mei, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar menggelar diskusi publik dengan mengangkat 

tema 'Refleksi perjuangan kebebasan dan kesejahteraan pers serta lawan imputas bagi para pembunuh jurnalis' yang bertempat di 
backyard BaKTI Makassar.  Melalui diskusi ini diharapkan hak-hak jurnalis lebih mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk 
pemerintah dan pemilik media massa.  Selain itu, jurnalis dihimbau untuk tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu tetapi harus 
menjaga independensi dan profesionalismenya dalam memberitakan proses politik dengan merujuk pada UU Pers dan Kode Etik 
Jurnalistik.  Hadir sebagai narasumber adalah Anna Rusli, Ketua AJI Makassar dan Aswar Hasan, Ketua Komisi Informasi Publik Sulawesi 
Selatan.  Sebanyak 50 peserta hadir dalam acara ini berasal dari media massa baik cetak maupun elektronik, LSM dan akademisi. 

 
3 Mei 2012
Diskusi Publik: 
Refleksi perjuangan kebebasan dan kesejahteraan pers serta 
lawan imputas bagi para pembunuh jurnalis

Yayasan RUMSRAM 

Beberapa capaian dari sejumlah program dan kegiatan yang 
dilakukan dalam 5 tahun terakhir pada kelompok masyarakat 
dampingan 
· Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 

kegiatan konservasi dengan adanya larangan penggunaan bahan 
peledak oleh gereja pertemuan kampung, praktek sasisen dan 
daerah perlindungan laut. 

· Terbentuknya lembaga pengelola sumber daya alam seperti 
Lembaga Adat, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok Konservasi, 
Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan. 

· Adanya peraturan pengelolaan sumber daya alam yang disusun 
masyarakat dan diterima menjadi Raperda PSDA.

· Adanya  area konservasi yakni daerah perlindungan laut dan 
daerah sasisen.

Beberapa capaian dari sejumlah program dan kegiatan yang 
dilakukan dalam 5 tahun terakhir pada pemerintah daerah
· Meningkatnya upaya–upaya perlindungan lingkungan, antara 

lain; (a). Dinas Perikanan tidak mengijinkan nelayan dari luar 
Papua untuk menangkap di Kepulauan Padaido dengan alasan 
daerah konservasi masyarakat setempat, (b). Naiknya tingkat 
penerimaan atas gagasan pengelolaan sumberdaya alam 
kerakyatan; (c). Adanya pernyataan bersama dan konferensi pers 
bersama antara pemerintah dan masyarakat setempat; (d). 
Komitmen yang lebih kuat untuk menerapkan sanksi atas 
penggunaan bahan peledak

· Diterimanya aturan tentang pengelolaan sumber daya alam 
yang disusun dan diusulkan masyarakat Biak Timur dan Padaido 
bersama Yayasan Rumsram menjadi Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) PSDA oleh Pemda Biak Numfor.

· DPRD Biak Numfor menerima Raperda tentang Partisipasi 
masyarakat dan transparansi kebijakan pemerintah daerah 
dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk dibahas dan 
disahkan menjadi Perda melalui penggunaan hak inisiatif dewan.

  Mei - Juni 2012



BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, 
rapat, dan diskusi.  Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi info@bakti.org atau 
telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

ejumlah mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNHAS mengadakan kunjungan studi ke Yayasan BaKTI sebagai bagian 

Sdari mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Pada kunjungan ini, ada pemberian materi dengan tema 'Pengelolaan dana 
bantuan asing' yang dibawakan oleh Caroline Tupamahu, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI dan John Theodore Weohau, Deputy 

Program Director untuk Program Australian-Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD).  Melalui kegiatan ini diharapkan 
mahasiswa mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai bantuan asing langsung dan pengaruhnya terhadap pembangunan di 
Indonesia.  sebanyak 40 mahasiswa mengikuti kegiatan.
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Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa 
Tanah Papua, Pulau berbentuk kepala burung di 
timur Indonesia, memiliki sumberdaya alam yang 

sangat kaya, dan menyebar di seluruh wilayahnya. Sejak 
bergabung dengan Republik Indonesia, pemanfaatan 
sumber daya ini  gencar  di lakuk an melalui  
pembangunan di segala bidang. Pada era 80-an mulai 
dibuka Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di daerah Biak 
Timur,  kemudian di era 90-an Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan Go East yang salah satu isinya 
adalah Kota Biak ditetapkan sebagai pintu pariwisata 
untuk Indonesia Timur. Kebijakan pembangunan ini 
selain memberikan dampak positif bagi masyarakat 
juga meninggalkan dampak negatif yang tidak sedikit 
bagi masyarakat dan alam Papua. 
 Minimnya akses masyarakat terhadap informasi 
dan pembangunan, minimnya hasil pengelolaan hutan 
dan alam Papua yang  dinikmati masyarakat adalah 
sedik it  dari  sek ian banyak dampak negatif  
pembangunan yang dilakukan di tanah Papua. Di 
tingkat masyarakat juga terdapat permasalahan dalam 
pemanfaatan sumber daya alam. Karena desakan 
ekonomi dan lemahnya penegakan hukum, ada 
kelompok masyarakat yang cenderung eksploitatif, 
dalam menikmati hasil alam, misalnya penggunaan 
bahan peledak untuk mengambil hasil laut. 
 Permasalahan-permasalahan inilah yang 
mendorong kaum intelektual Biak Timur bersama 
tokoh gereja setempat bersepakat mendirikan sebuah 
wadah yang kemudian diberi nama Yayasan RUMSRAM.  
Spirit atau komitmen awal berdirinya organisasi ini 
adalah mendampingi masyarakat dan menyuarakan 
hak–hak masyarakat yang berada di pedesaan dan 
kampung-kampung, meningkatkan pemahaman dan 
taraf hidup masyarakat serta mengangkat harkat dan 
martabat masyarakat pedesaan di Biak Numfor.
 Dalam kurun 1993-2007, kegiatan yang telah 
di lakukan oleh Yayasan RUMSRAM bersama 
masyarakat antara lain pengadaan 32 kios jemaat 
gereja, menginisiasi gerakan menabung di bank, 
pengadaan air bersih di Biak Barat, Warsa, Utara dan Biak 
Timur, sosialisasi program perhutanan sosial, 
m e n g i n i s i a s i  p e n g e m b a n g a n  e k o w i s a t a ,  
mengembangkan kegiatan perikanan. Selain itu 
Yayasan RUMSRAM juga meningkatkan kapasitas 
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dengan 
memperkuat institusi pengelola sumber daya alam, 
khususnya kelompok konservasi dan Dewan Adat 
melalui pelatihan pengorganisasian masyarakat, 
pemetaan partisipatif, konservasi, ekonomi rumah 
tangga, studi banding, perencanaan partisipatif, 
melaksanakan aktivitas pemberdayaan perempuan 
dan kesehatan lingkungan melalui pelatihan gender, 
bantuan modal usaha dan pendampingan, melakukan 
sosialisasi mengenai konservasi dan pemanfaatan 
sumber daya alam seperti pemetaan partisipatif, 
revitalisasi sasisen, daerah perlindungan laut, 
memfasilitasi penyusunan aturan PSDA yang diusulkan 
kepada pemerintah menjadi Raperda PSDA, dan 
melakukan kebijakan pembangunan daerah melalui 
penyusunan Raperda tentang ”Partisipasi masyarakat 
dan transparansi kebijakan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pembangunan”.
 Selama satu dasawarsa Yayasan RUMSRAM telah 
bekerja bersama masyarak at k ampung dan 
pulau–pulau kecil di Biak Timur dan Kepulauan Padaido 
mela lu i  pendek atan pengorganisas ian dan 
pengembangan masyarakat. Kemudian sejak tahun 
2004 Yayasan Rumsram mulai mengembangkan 
daerah kerja di distrik Warsa (Kampung Dwar) dan 
Supiori Selatan (Pulau Insumbabi).

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Yayasan Rumsram 
Jl. Bosnik Raya,
Depan PLTD II Mandiri
Biak – Papua 98117
Telp/fax : 0981 – 23269
E-mail : info.rumsram@yahoo.com 
atau kasumasa_biak@yahoo.com
www.rumsram.org

 

25 Mei 2012
Kunjungan Studi mahasiswa 

PROFIL LSM
KEGIATAN DI BaKTI

ertempat di backyard BaKTI Makassar, Komunitas Film Rumah Ide Makassar bekerjasama dengan BaKTI menggelar pemutaran Bdan  temu Sutradara film Negeri di Bawah Kabut.  

 Film ini dikembangkan pada situasi dimana jumlah produksi film dokumenter di Indonesia meningkat secara kuantitas tetapi 
secara kualitas, film dokumenter yang diproduksi masih jauh dari apa yang disebut sinema, mulai tingkat teknis sampai pemilihan cara 
bercerita sehingga film ini diniatkan untuk memberikan tawaran bentuk lain film dokumenter.  Dengan pendekatan observasional, film 
ini mencoba keluar dari bentuk jurnalistik televisi dan lebih mengedepankan bahasa gambar. Cerita tidak melulu disampaikan dengan 
informasi verbal, tetapi lebih mengutamakan emosi dan keintiman antara penonton dengan tokoh film.  
 Cinematica kali ini bertujuan untuk menjadikan film Negeri di Bawah Kabut sebagai bahan diskusi dan pembelajaran terhadap 
bentuk lain dalam film dokumenter di Indonesia supaya kedepan film dokumenter Indonesia tidak terjebak pada gaya jurnalistik televisi 
saja. Selain itu, bisa memberikan alternatif tontonan dan media apresiasi dan aspek hiburan kepada masyarakat. Sebanyak 70 orang 
hadir berasal dari kalangan mahasiswa, LSM dan masyarakat umum.

 

4 April 2012
CINEMATICA - 
Bedah Film dan Temu Sutradara Film Negeri di Bawah Kabut

 �Kobawes Ro Mnu� 
Membangun dari Kampung 

eski iklim demokrasi di Indonesia sedang menuju arah yang lebih baik namun kebebasan pers masih jauh dari harapan. Aksi Mkekerasan dan ancaman terhadap wartawan masih kerap terjadi.  Sebagai rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 
yang jatuh pada tanggal 3 Mei, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar menggelar diskusi publik dengan mengangkat 

tema 'Refleksi perjuangan kebebasan dan kesejahteraan pers serta lawan imputas bagi para pembunuh jurnalis' yang bertempat di 
backyard BaKTI Makassar.  Melalui diskusi ini diharapkan hak-hak jurnalis lebih mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk 
pemerintah dan pemilik media massa.  Selain itu, jurnalis dihimbau untuk tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu tetapi harus 
menjaga independensi dan profesionalismenya dalam memberitakan proses politik dengan merujuk pada UU Pers dan Kode Etik 
Jurnalistik.  Hadir sebagai narasumber adalah Anna Rusli, Ketua AJI Makassar dan Aswar Hasan, Ketua Komisi Informasi Publik Sulawesi 
Selatan.  Sebanyak 50 peserta hadir dalam acara ini berasal dari media massa baik cetak maupun elektronik, LSM dan akademisi. 

 
3 Mei 2012
Diskusi Publik: 
Refleksi perjuangan kebebasan dan kesejahteraan pers serta 
lawan imputas bagi para pembunuh jurnalis

Yayasan RUMSRAM 

Beberapa capaian dari sejumlah program dan kegiatan yang 
dilakukan dalam 5 tahun terakhir pada kelompok masyarakat 
dampingan 
· Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 

kegiatan konservasi dengan adanya larangan penggunaan bahan 
peledak oleh gereja pertemuan kampung, praktek sasisen dan 
daerah perlindungan laut. 

· Terbentuknya lembaga pengelola sumber daya alam seperti 
Lembaga Adat, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok Konservasi, 
Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan. 

· Adanya peraturan pengelolaan sumber daya alam yang disusun 
masyarakat dan diterima menjadi Raperda PSDA.

· Adanya  area konservasi yakni daerah perlindungan laut dan 
daerah sasisen.

Beberapa capaian dari sejumlah program dan kegiatan yang 
dilakukan dalam 5 tahun terakhir pada pemerintah daerah
· Meningkatnya upaya–upaya perlindungan lingkungan, antara 

lain; (a). Dinas Perikanan tidak mengijinkan nelayan dari luar 
Papua untuk menangkap di Kepulauan Padaido dengan alasan 
daerah konservasi masyarakat setempat, (b). Naiknya tingkat 
penerimaan atas gagasan pengelolaan sumberdaya alam 
kerakyatan; (c). Adanya pernyataan bersama dan konferensi pers 
bersama antara pemerintah dan masyarakat setempat; (d). 
Komitmen yang lebih kuat untuk menerapkan sanksi atas 
penggunaan bahan peledak

· Diterimanya aturan tentang pengelolaan sumber daya alam 
yang disusun dan diusulkan masyarakat Biak Timur dan Padaido 
bersama Yayasan Rumsram menjadi Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) PSDA oleh Pemda Biak Numfor.

· DPRD Biak Numfor menerima Raperda tentang Partisipasi 
masyarakat dan transparansi kebijakan pemerintah daerah 
dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk dibahas dan 
disahkan menjadi Perda melalui penggunaan hak inisiatif dewan.

  Mei - Juni 2012



MDGs Sebentar Lagi, Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Dunia?

Deskripsi fisik  Physical Description ISBN

Metamorfosa Negeri Savana, Rampai Kisah Perubahan Personal, Lembaga dan Komunitas

Gali Tutup Lubang Itu Biasa

Duabelas tahun setelah pencanangan program MDGs oleh para pemimpin dunia, berbagai kalangan yang 
bertanggung jawab atas upaya pencapainan sibuk mengevaluasi diri, apa yang sudah dicapai dan apa yang 
belum. Ketika tenggat tinggal tiga tahun lagi, pemikiran sebelas Guru Besar ITB '75 tentang berbagai aspek 
MDGs dan berbagai upaya untuk mencapainya tergabung dalam buku ini untuk menjadi bahan referensi 
dalam proses percepatan mencapai tujuan mulia ini. 

Buku ini berisi kumpulan tulisan warga Waingapu yang merupakan catatan perubahan yang dialami dan 
dirasakan dalam ranah personal, lembaga dan komunitas dengan sudut pandang cerita mereka sesuai 
dinamika dan perkembangan yang terjadi di lingkungan. Dengan gaya penulisan yang sederhana dan 
bersahaja namun mampu memberikan pelajaran dan inspirasi bagi para pembacanya.

Problematika kebidupan buruh dan kaitannya dengan upaya-upaya pengorganisasian dan pembentukan 
identitas buruh diangkat dalam buku ini. Dengan fokus pada persoalan buruh dalam komunitas dan 
bagaimana buruh menyiasatinya dari-masa kemasa, membuat kajian dalam buku ini menjadi penting karena 
kurangnya informasi memadai mengenai persoalan riil buruh dan juga karena buku ini mengangkat perspektif 
buru sendiri.

xxiv + 318 hal, 14 x 21 cm 978-979-709-502-4

Penulis  Author Deskripsi fisik  Physical Description

Resmi Setia M.S. xv+159 hal, 16 x 24 cm

Kapitalisasi dalam Penghidupan Perdesaan 

Melalui riset disebuah desa di Banyumas Selatan Jawa Tengah, dalam buku yang merupakan paparan dari hasil 
riset tersebut diuraikan bahwa kapitalisasi pertanian sejak masa colonial hingga puncak revolusi hijau masa 
Orde Baru telah secara bertahap memilah komunitas perdesaan yaitu pemilik kekuatan produktif dan 
golongan rumah tangga yang memiliki sedikit kepemilikan.  

INFO BUKU

Deskripsi fisik  Physical Description ISBN

220 Hal, 17.5 x 24 cm 978-602-98676-1-9

Buku-buku tersebut diatas tersedia di Perpustakaan BaKTI.
Perpustakaan BaKTI berada di Kantor BaKTI Jl. Dr. Sutomo No. 26 Makassar. 
Fasilitas ini terbuka untuk umum setiap hari kerja mulai dari jam 08:00 – 17:00. 

Penulis  Author

Puthut EA dan IBK Yoga Atmajaya

BaKTI mengucapkan terimakasih kepada ACCESS  dan AKATIGA atas sumbangan buku untuk 
Perpustakaan BaKTI.

Penulis  Author

Budi Sulistyo, Jodie Perdana Kusuma 
dan Ninok Leksono

ISBN

979-8589-41-6

Penulis  Author Deskripsi fisik  Physical Description

Dede Mulyanto dkk vi+416 hal, 14 x 21 cm

ISBN

979-8589-53-9


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

