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Smart Practices 

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. 
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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 
l e n g k a p  y a n g  d i s e r t a i  d e n g a n  k o d e  p o s  m e l a l u i  e m a i l  
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. 

Kegiatan di BaKTI

Info Books
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Untuk reservasi tempat dan 
informasi lebih lanjut, 
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wal 2012, BaKTI menerima kabar baik tentang Praktik 
Cerdas. Dua praktik cerdas yang diangkat BaKTI menerima Apenghargaan Millenium Development Goal Awards 

dalam Festival Indonesia MDGs tanggal 31 Januari - 1 Februari 
2012 yang diadakan oleh kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk 
MDGs. Praktik Cerdas layanan kesehatan keliling di NTT dan 
Sekolah Kampung dari Sarmi, Papua menjadi pusat perhatian 
nasional atas kemenangan tersebut.

Early in 2012, we received great news about the BaKTI Smart 
Practices. Two smart practices received Millennium Development 
Goal Awards during the Indonesian MDGs National Festival, 31 
January - 1 February, 2012, held by the Office of the Special Envoy of 
the President of Indonesia to the MDGs. The motorcycle health 
services in NTT smart practice and the village school (Sekolah 
Kampung) smart practice from Sarmi, Papua have garnered 
national attention as a result of winning.
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BaKTI also facilitated media trips with Kompas newspaper to smart 
practice sites in NTB, where reporters got the chance to interview 
smart practice practitioners from Jumilah's School and the Lendang 
Nangka Village Owned Water Company, and the Waiting House for 
Safe Pregnancy and Birth in North Maluku in late November. The 
trips resulted in front page national coverage of BaKTI's smart 
practices. 

After 8 years in Jl. Dr. Sutomo, in August 2012 BaKTI moved to new 
building, in Jl. Andi Mappanyukki No. 32 Makassar, about a 
kilometer from the old location. The move affected BaKTI activities 
in 2012, but we are finally settled and visitor numbers are returning 
to previous levels. 

Setelah 8 tahun berkantor di Jl. Dr. Sutomo, pada Agustus 
2012 BaKTI menempati kantor baru di Jl. Andi Mappanyukki No. 
32 Makassar, sekitar satu kilometer dari gedung lama. 
Menempati gedung baru memang sedikit mempengaruhi kerja 
BaKTI di tahun 2012, namun setelah beberapa waktu jumlah 
pengunjung dan pengguna fasilitas BaKTI kembali seperti 
semula.

Festival Forum KTI ke-6 diadakan pada 24-25 September 
2012 di Palu. Festival Forum Kawasan Timur Indonesia adalah 

sebuah perayaan keberhasilan dan inovasi pembangunan 
Indonesia. Tahun ini, kami mengundang inovator publik untuk 
menjadi partisipan aktif dalam festival dua hari ini. Acara ini 
merayakan keberhasilan para individu dan komunitas dalam 
menjawab tantangan pembangunan dengan menggunakan 
aset-aset lokal dan dampak luas yang dihasilkan. Para pembicara 
dan partisipan berfokus pada solusi dan belajar dari 
keberhasilan menjawab tantangan pembangunan di kawasan 
timur Indonesia.

Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI diadakan pada 2 
November 2012 di Jakarta. Tema pertemuan kali ini adalah 
Kontribusi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah  Nasional 2015-2019. Kegiatan 
ini dibuka oleh Menteri BAPPENAS dan disusul dengan 
presentasi dari Deputi Pembangunan dan Otonomi Daerah dan 
Deputi Infrastuktur BAPPENAS. Meeting tersebut mencatat 
masukan dari BAPPEDA Provinsi atas evaluasi dan implementasi 
RPJMN 2010-2014 dan isu-isu strategis/prioritas RPJMN 2015-
2019. Masukan tersebut telah dikumpulkan oleh BaKTI dan 
diberikan kepada BAPPENAS.

The Eastern Indonesia Provincial Heads of BAPPEDA Forum was 
conducted on 2 November 2012 in Jakarta. The theme of the 
meeting was “Contribution of Regional Development Planning 
towards National Medium Term Development Planning 2015-2019”. 
The meeting was opened by the Minister/Head of BAPPENAS and 

2012 ADALAH TAHUN YANG SANGAT 
MENARIK DAN PRODUKTIF BAGI BAKTI. 

KAMI PINDAH KE KANTOR BARU, 
MELAKSANAKAN FESTIVAL FORUM KTI 

YANG KEENAM, BEKERJA SAMA DENGAN 
MITRA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 

UNTUK PROYEK-PROYEK BARU, SAMBIL 
JUGA MENGADAKAN BERBAGAI 

KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG 
MENARIK. BERIKUT KAMI SAJIKAN 

INFORMASI SINGKAT KEGIATAN BAKTI DI 
TAHUN 2012.

2012 WAS AN EXCITING AND 
PRODUCTIVE YEAR FOR BAKTI. 
WE MOVED TO A NEW OFFICE, 
HELD THE 6TH EASTERN 
INDONESIA FORUM FESTIVAL, 
RECEIVED COMMITMENTS 
FROM SEVERAL DONORS FOR 
NEW PROJECTS AND ALSO 
HELD SOME EXCITING 
LEARNING EVENTS. BELOW 
ARE SOME HIGHLIGHTS FROM 
2012.

Tak lama berselang, salah seorang inspirator bidang lingkungan 
dari NTT, ibu Maria Loreta dan gerakan Mari Menanam Sorgum, 
menerima penghargaan Kehati Award atas jerih payahnya. 
Bapak Muhamad Idris, Kepala Desa Bonebone, menceritakan 
keberhasilan desanya menjadi desa bebas rokok pada acara 
Mata Najwa, sebuah talkshow prime time di Metro TV. Bapak 
Ismail Husen, inisiator praktik cerdas kesetaraan gender dalam 
keluarga berencana yang mengusung gerakan vasektomi di 
Sulawesi Utara juga tampil dalam acara keren Kick Andy di akhir 
tahun 2012.

BaKTI juga memfasilitasi media trip bersama Harian KOMPAS ke 
beberapa lokasi Praktik Cerdas di NTB dan Maluku. Kegiatan ini 
membuka kesempatan bagi para jurnalis untuk bertemu dan 
mewawancara praktisi praktik cerdas dari Sekolah Rakyat Jumilah 
dan Badan Usaha Milik Desa Air Minum Lendang Nangka pada 
medio April. Media trip juga dilakukan untuk melihat kegiatan 
Rumah Tunggu di Maluku pada akhir November silam.

Not long after that, one of the environmental inspiring people from 
NTT, Ibu Maria Loretta and her 'Let's Plant Sorghum' movement, was 
awarded the Kehati Award for her work. Pak Idris, the head of 
Bonebone, the village which has successfully banned smoking (a 
smart practice from 2010), appeared on Mata Najwa, a primetime 
talk show on Metro TV. Pak Ismail, a initiator of family planning with 
vasectomies movement, a smart practice from North Sulawesi, also 
appeared on the hugely popular Kick Andy Show later in 2012.

LAYANAN KESEHATAN KELILING 
DI NTT DAN SEKOLAH KAMPUNG 
DARI SARMI, PAPUA TERIMA 
PENGHARGAAN MDG’s AWARD 

MARIA LORETA MENERIMA KEHATI 
AWARD. MUHAMAD IDRIS, KEPALA 
DESA BONEBONE, HADIR DI TALKSHOW
MATA NAJWA (METRO TV), ISMAIL
HUSEN DI KICK ANDY.

RUMAH TUNGGU, BUMDES AIR 
LENDANG NANGKA DAN SEKOLAH 
RAKYAT DILIPUT OLEH HARIAN 
KOMPAS

BaKTI PINDAH 
KE KANTOR BARU 

507 PESERTA, 7 PRAKTIK CERDAS, 
7 INSPIRATOR MEMUKAU KTI 
DI FORUM KTI VI

KONTRIBUSI AKTIF UNTUK RPJMN 
LEWAT FORUM KEPALA BAPPEDA KTI
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January - 1 February, 2012, held by the Office of the Special Envoy of 
the President of Indonesia to the MDGs. The motorcycle health 
services in NTT smart practice and the village school (Sekolah 
Kampung) smart practice from Sarmi, Papua have garnered 
national attention as a result of winning.
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BaKTI also facilitated media trips with Kompas newspaper to smart 
practice sites in NTB, where reporters got the chance to interview 
smart practice practitioners from Jumilah's School and the Lendang 
Nangka Village Owned Water Company, and the Waiting House for 
Safe Pregnancy and Birth in North Maluku in late November. The 
trips resulted in front page national coverage of BaKTI's smart 
practices. 

After 8 years in Jl. Dr. Sutomo, in August 2012 BaKTI moved to new 
building, in Jl. Andi Mappanyukki No. 32 Makassar, about a 
kilometer from the old location. The move affected BaKTI activities 
in 2012, but we are finally settled and visitor numbers are returning 
to previous levels. 

Setelah 8 tahun berkantor di Jl. Dr. Sutomo, pada Agustus 
2012 BaKTI menempati kantor baru di Jl. Andi Mappanyukki No. 
32 Makassar, sekitar satu kilometer dari gedung lama. 
Menempati gedung baru memang sedikit mempengaruhi kerja 
BaKTI di tahun 2012, namun setelah beberapa waktu jumlah 
pengunjung dan pengguna fasilitas BaKTI kembali seperti 
semula.

Festival Forum KTI ke-6 diadakan pada 24-25 September 
2012 di Palu. Festival Forum Kawasan Timur Indonesia adalah 

sebuah perayaan keberhasilan dan inovasi pembangunan 
Indonesia. Tahun ini, kami mengundang inovator publik untuk 
menjadi partisipan aktif dalam festival dua hari ini. Acara ini 
merayakan keberhasilan para individu dan komunitas dalam 
menjawab tantangan pembangunan dengan menggunakan 
aset-aset lokal dan dampak luas yang dihasilkan. Para pembicara 
dan partisipan berfokus pada solusi dan belajar dari 
keberhasilan menjawab tantangan pembangunan di kawasan 
timur Indonesia.

Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI diadakan pada 2 
November 2012 di Jakarta. Tema pertemuan kali ini adalah 
Kontribusi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah  Nasional 2015-2019. Kegiatan 
ini dibuka oleh Menteri BAPPENAS dan disusul dengan 
presentasi dari Deputi Pembangunan dan Otonomi Daerah dan 
Deputi Infrastuktur BAPPENAS. Meeting tersebut mencatat 
masukan dari BAPPEDA Provinsi atas evaluasi dan implementasi 
RPJMN 2010-2014 dan isu-isu strategis/prioritas RPJMN 2015-
2019. Masukan tersebut telah dikumpulkan oleh BaKTI dan 
diberikan kepada BAPPENAS.

The Eastern Indonesia Provincial Heads of BAPPEDA Forum was 
conducted on 2 November 2012 in Jakarta. The theme of the 
meeting was “Contribution of Regional Development Planning 
towards National Medium Term Development Planning 2015-2019”. 
The meeting was opened by the Minister/Head of BAPPENAS and 

2012 ADALAH TAHUN YANG SANGAT 
MENARIK DAN PRODUKTIF BAGI BAKTI. 

KAMI PINDAH KE KANTOR BARU, 
MELAKSANAKAN FESTIVAL FORUM KTI 

YANG KEENAM, BEKERJA SAMA DENGAN 
MITRA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 

UNTUK PROYEK-PROYEK BARU, SAMBIL 
JUGA MENGADAKAN BERBAGAI 

KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG 
MENARIK. BERIKUT KAMI SAJIKAN 

INFORMASI SINGKAT KEGIATAN BAKTI DI 
TAHUN 2012.

2012 WAS AN EXCITING AND 
PRODUCTIVE YEAR FOR BAKTI. 
WE MOVED TO A NEW OFFICE, 
HELD THE 6TH EASTERN 
INDONESIA FORUM FESTIVAL, 
RECEIVED COMMITMENTS 
FROM SEVERAL DONORS FOR 
NEW PROJECTS AND ALSO 
HELD SOME EXCITING 
LEARNING EVENTS. BELOW 
ARE SOME HIGHLIGHTS FROM 
2012.

Tak lama berselang, salah seorang inspirator bidang lingkungan 
dari NTT, ibu Maria Loreta dan gerakan Mari Menanam Sorgum, 
menerima penghargaan Kehati Award atas jerih payahnya. 
Bapak Muhamad Idris, Kepala Desa Bonebone, menceritakan 
keberhasilan desanya menjadi desa bebas rokok pada acara 
Mata Najwa, sebuah talkshow prime time di Metro TV. Bapak 
Ismail Husen, inisiator praktik cerdas kesetaraan gender dalam 
keluarga berencana yang mengusung gerakan vasektomi di 
Sulawesi Utara juga tampil dalam acara keren Kick Andy di akhir 
tahun 2012.

BaKTI juga memfasilitasi media trip bersama Harian KOMPAS ke 
beberapa lokasi Praktik Cerdas di NTB dan Maluku. Kegiatan ini 
membuka kesempatan bagi para jurnalis untuk bertemu dan 
mewawancara praktisi praktik cerdas dari Sekolah Rakyat Jumilah 
dan Badan Usaha Milik Desa Air Minum Lendang Nangka pada 
medio April. Media trip juga dilakukan untuk melihat kegiatan 
Rumah Tunggu di Maluku pada akhir November silam.

Not long after that, one of the environmental inspiring people from 
NTT, Ibu Maria Loretta and her 'Let's Plant Sorghum' movement, was 
awarded the Kehati Award for her work. Pak Idris, the head of 
Bonebone, the village which has successfully banned smoking (a 
smart practice from 2010), appeared on Mata Najwa, a primetime 
talk show on Metro TV. Pak Ismail, a initiator of family planning with 
vasectomies movement, a smart practice from North Sulawesi, also 
appeared on the hugely popular Kick Andy Show later in 2012.

LAYANAN KESEHATAN KELILING 
DI NTT DAN SEKOLAH KAMPUNG 
DARI SARMI, PAPUA TERIMA 
PENGHARGAAN MDG’s AWARD 

MARIA LORETA MENERIMA KEHATI 
AWARD. MUHAMAD IDRIS, KEPALA 
DESA BONEBONE, HADIR DI TALKSHOW
MATA NAJWA (METRO TV), ISMAIL
HUSEN DI KICK ANDY.

RUMAH TUNGGU, BUMDES AIR 
LENDANG NANGKA DAN SEKOLAH 
RAKYAT DILIPUT OLEH HARIAN 
KOMPAS

BaKTI PINDAH 
KE KANTOR BARU 

507 PESERTA, 7 PRAKTIK CERDAS, 
7 INSPIRATOR MEMUKAU KTI 
DI FORUM KTI VI

KONTRIBUSI AKTIF UNTUK RPJMN 
LEWAT FORUM KEPALA BAPPEDA KTI



Batukar.info memiliki sekitar 
15.700 unique visitor yang 
mengunjungi sekitar 30.000 
halaman setiap bulan.  Informasi 
peluang kami (lowongan kerja 
dan beasiswa) menjadi laman 

terpopuler dan topik-topik terkait kesehatand an pendidikan 
merupakan yang paling banyak hits-nya di batukar.info. 
Pertukaran pengetahuan online BaKTI ini telah di-upgrade dan 
didesain ulang pada tahun 2012 ini. Navigasinya kini menjadi        
lebih mudah dan semoga dapat semakin membantu Anda 
menemukan dan menggunakan informasi terkini dari kawasan 
timur Indonesia.

Facebook kami (www.facebook.com/ 
YayasanBaKTI) menjadi cara yang 
paling interaktif dan aktif untuk 
menjangkau stakeholder dan bagi 
stakeholder untuk mendapatkan 
informasi terkini. Saat ini kami memiliki 
3.750 penggemar dengan posting 3-5 
per hari, kerap kami menautkan posting 
di Facebook dengan batukar.info dan 
sumber-sumber online lainnya. Kami 
juga memiliki akun Twitter (@InfoBaKTI) yang aktif per 2012 
dengan 546 follower.

B a K T I  te l a h  m e m b e r i  l ay a n a n  
informasi juga bagi 204 permintaan 
klien sepanjang 2012, ini termasuk 
permintaan sederhana seper t i  
rekomendasi nama tenaga ahli pada 
bidang tertentu, permintaan untuk 

mengiklankan lowongan pekerjaan, atau permintaan dokumen-
dokumen perencanaan, hingga permintaan yang lebih sulit 
seperti mengatur sebuah Diskusi Kelompok Terarah, 
mengadakan event-event pembelajaran, dan advis atas desain 
program. Kami sangat senang, layanan Help Desk kami dapat 
terus digunakan dengan baik, khususnya oleh para staff 
pemerintahan daerah maupun pusat yang kini berjumlah 20 
persen dari total permintaan. Jika Anda memiliki pertanyaan 
atau permintaan informasi (semisal permintaan kontak person 
atau dokumen) atau memiliki program atau kegiatan yang 

Batukar.info has around 15,700 unique visitors who go to around 
30,000 pages each month. Our opportunities (vacancies and 
scholarships) information remains one of the most popular pages 
and topics such as health and education get the most hits. 
Batukar.info, BaKTI's online knowledge exchange received an 
upgrade and redesign in 2012. Navigation is much easier and we 
hope it helps you in finding and using the latest information from 
eastern Indonesia.

Our Facebook (www.facebook.com/YayasanBaKTI) remains the 
most interactive and active way our stakeholders keep up to date 
with BaKTI. We have 3,750 'fans' and post 3-5 a day, often linking to 
Batukar.info and other online resources. We are also on Twitter 
(@InfoBaKTI) as of 2012 and have over 546 followers. 
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followed by the presentations of Deputy of Regional Development 
and Local Autonomy and Deputy of Infrastructure BAPPENAS. In the 
meeting, written input from all Provincial BAPPEDA on the 
evaluation of the implementation of RPJMN 2010-2014 and 
strategic issues/priorities for RPJMN 2015-2019 were collected by 
BaKTI and sent to BAPPENAS.  

Starting this year, BaKTI has new name for its monthly events: 
InspirasiBaKTI - media and space for development actors to share, 
and learn about development inspiration in eastern Indonesia. The 
total number of participants in events at BaKTI during year of 2012 
was 2808 people. 104 events were held at the BaKTI facility 
(facilitated by BaKTI and also by BaKTI's development partners) 
during this period. 

During January – December 2012, 
there were 3457 visitors to BaKTI, 
consisting of 2661 men and 796 
women. Of these, 2948 were users of 
the library/study centre and 509 came 
to access the internet. The number of 
books in the library is now 2,846. We 
also received 472 new publications 
(books, newsletters, brochures, CDs, 
reports and guidelines) from BaKTI 
p a r t n
ers.

Mulai tahun ini, BaKTI menyandang nama baru untuk pertemuan 
bulanan: Inspirasi BaKTI-ini adalah ruang bagi para aktor 
pembangunan untuk berbagi, dan belajar tentang inspirasi 
pembangunan dari kawasan timur Indonesia. Jumlah total 
partisipan dalam kegiatan yang diadakan di BaKTI ini sepanjang 
tahun 2012 adalah 2808 partisipan. Selama periode ini, sebanyak 
104 kegiatan telah diadakan di BaKTI (baik yang difasilitasi BaKTI 
maupun mitra pembangunan).

Selama Januari – Desember 2012, 
sebanyak 3.457 orang (2.661 laki-
laki dan 796 perempuan) telah 
berkunjung ke BaKTI. Dari jumlah ini, 
2.948 orang adalah pengunjung 
perpustakaan dan 509 untuk 
mengakses internet. Jumlah koleksi 
buku di perpustakaan kami saat ini 
adalah 2.846 judul. Kami juga 
menerima 472 publikasi (buku, 
majalah, brosur, CD, laporan, dan 
panduan) dari mitra-mitra BaKTI.

Jumlah Sahabat BaKTI per 31 
Desember 2012 adalah 1.161 orang 
(730 laki-laki dan 431 perempuan). 
BaKTI mengelola milis Sahabat 

BaKTI dan berbagi pengetahuan dan informasi setiap hari melalui 
milis ini, termasuk peluang beasiswa, artikel-artikel pembangunan, 
kegiatan-kegiatan menarik,  hingga lowongan pekerjaan.

Media kami, baik cetak maupun online, terus menghantarkan 
informasi terkini sepanjang tahun 2012. Anda dapat mengikuti 
perkembangan berita terbaru dan data dari kawasan timur 
Indonesia melalui majalah BaKTINews, media pertukaran 
pengetahuan online  kami, batukar.info, juga melalui media 
sosial kami (facebook, twitter, dan pinterest), milis, bahkan 
layanan SMS kami. 

Kami menerbitkan 12 edisi BaKTINews 
dan mengirimkan 2.500 eksemplar 
kepada berbagai organisasi dan 
instansi  pemerintah di  seluruh 
Indonesia. Lebih dari 50% konten 
BaKTINews adalah kontribusi dari 
pembaca (sekitar 240 artikel setiap 
tahun). Para kontributor ini berbagi 
kisah sukses tentang praktik cerdas, 
sumberdaya dan kegiatan-kegiatan  
pembangunan, dan ber ita  dar i  
berbagai  daerah. Topik hangat  
sepanjang tahun 2012 termasuk 
layanan publik, isu-isu lingkungan, 
gender, kesehatan, dan pendidikan.

Total number of Sahabat BaKTI (BaKTI members) as of December 31, 
2012 was 1,161 members, consisting of 730 men and 431 women. 
BaKTI moderates Sahabat BaKTI's mailing list and BaKTI shares 
knowledge and information everyday, including scholarship 
opportunities, development articles, interesting events and 
development vacancies.  

Our media, both print and online, kept our stakeholders updated in 
2012. You can keep up with the latest news and data from eastern 
Indonesia through our newsletter, BaKTINews, our online 
knowledge exchange, Batukar.info, our social media accounts, 
mailing lists and even our SMS broadcast.

We published 12 editions of BaKTINews 
and sent 2,500 editions to organizations around Indonesia. Over 
50% of our content is supplied by our readers (around 240 articles 
each year), who share their articles about smart practices, 
development resources and events, and news from their region. Hot 
topics in 2012 included public services, environmental issues, 
gender, health and education. 
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membutuhkan layanan kami, Anda dapat mengirimkan email ke 
info@bakti.org.

BaKTI juga mengelola sejumlah 
program-program pembangunan 
dan kegiatan untuk beberapa 
organisasi pembangunan, sebagai 
berikut.

BaKTI provided support for 204 client requests during 2012, 
including requests as simple as the name of a expert in a certain 
field, posting job vacancy notices, or requests for planning 
documents, to more complicated ones involving setting up FGDs, 
holding learning events, and advising on new program design. We 
are very happy our Help Desk continues to be so well used, especially 
by members of local and central government who now account for 
over 20% of all requests. If you have a query (e.g. request for contact 
person or document) or an event or program that needs our support 
services, please email info@bakti.org

BaKTI also manages a number of development programs and 
activities for other development organizations, including:

INSPIRASI BaKTI JADI BRAND MARK
ACARA BaKTI

ORANG 
PENGUNJUNG 

 JUDUL BUKU

3.457 

2.846 

LAKI-LAKI
2.661

796
PEREMPUAN

BUKU DONASI
472

ORANG MENJADI
 SAHABAT BaKTI 

1.161

BaKTINEWS, batukar.info, DAN 
JEJARING SOSIAL DAN SMS BaKTI 
AKTIF  MENYEBARKAN INFORMASI 
KE MASYARAKAT

2500
EKSEMPLAR

240
ARTIKEL 
DENGAN 

50% 
KONTRIBUSI 

PEMBACA

UNIQUE VISITOR
15.700

PENGGEMAR
3.750

FOLLOWER
546

MENGELOLA 
PROGRAM

MITRA7
Aktivitas komunikasi Program PEACH (PublicExpenditue
Analysis and Capacity Harmonization)
PEACH Program communications activities  

Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI)
Eastern Indonesia Researcher Network (JiKTI)

Program Pelatihan Barefoot Engineers III di Papua 
Barefoot Engineers Training III program in Papua 

MAMPU - AusAID (Maju Perempuan Indonesia untuk 
Penanggulangan Kemiskinan) 

Proyek KINERJA USAID di Papua - Kelompok Kerja 
untuk Tata Kelola Kesehatan
USAID KINERJA Project Papua Working Group for 
Health Governance

Workshop-workshop yang diadakan Direktorat 
Jenderal Otonomi Daerah BAPPENAS
Directorate General of Regional Autonomy (BAPPENAS)- 
AIPD workshops  

Dukungan Program Knowledge Management bagi 
Australia Indonesia Partnership for Development (AIPD).
Support for Knowledge Management Program for 
Australia Indonesia Partnership for Development (AIPD). 
 

1
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7
PERMINTAAN 

INFORMASI

204

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

YAYASAN BaKTI
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar  90125
Sulawesi Selatan - Indonesia 
T. +62 411 832228,  833383  F. +62 411 852146
E. info@bakti.org



Batukar.info memiliki sekitar 
15.700 unique visitor yang 
mengunjungi sekitar 30.000 
halaman setiap bulan.  Informasi 
peluang kami (lowongan kerja 
dan beasiswa) menjadi laman 

terpopuler dan topik-topik terkait kesehatand an pendidikan 
merupakan yang paling banyak hits-nya di batukar.info. 
Pertukaran pengetahuan online BaKTI ini telah di-upgrade dan 
didesain ulang pada tahun 2012 ini. Navigasinya kini menjadi        
lebih mudah dan semoga dapat semakin membantu Anda 
menemukan dan menggunakan informasi terkini dari kawasan 
timur Indonesia.

Facebook kami (www.facebook.com/ 
YayasanBaKTI) menjadi cara yang 
paling interaktif dan aktif untuk 
menjangkau stakeholder dan bagi 
stakeholder untuk mendapatkan 
informasi terkini. Saat ini kami memiliki 
3.750 penggemar dengan posting 3-5 
per hari, kerap kami menautkan posting 
di Facebook dengan batukar.info dan 
sumber-sumber online lainnya. Kami 
juga memiliki akun Twitter (@InfoBaKTI) yang aktif per 2012 
dengan 546 follower.
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mengiklankan lowongan pekerjaan, atau permintaan dokumen-
dokumen perencanaan, hingga permintaan yang lebih sulit 
seperti mengatur sebuah Diskusi Kelompok Terarah, 
mengadakan event-event pembelajaran, dan advis atas desain 
program. Kami sangat senang, layanan Help Desk kami dapat 
terus digunakan dengan baik, khususnya oleh para staff 
pemerintahan daerah maupun pusat yang kini berjumlah 20 
persen dari total permintaan. Jika Anda memiliki pertanyaan 
atau permintaan informasi (semisal permintaan kontak person 
atau dokumen) atau memiliki program atau kegiatan yang 

Batukar.info has around 15,700 unique visitors who go to around 
30,000 pages each month. Our opportunities (vacancies and 
scholarships) information remains one of the most popular pages 
and topics such as health and education get the most hits. 
Batukar.info, BaKTI's online knowledge exchange received an 
upgrade and redesign in 2012. Navigation is much easier and we 
hope it helps you in finding and using the latest information from 
eastern Indonesia.

Our Facebook (www.facebook.com/YayasanBaKTI) remains the 
most interactive and active way our stakeholders keep up to date 
with BaKTI. We have 3,750 'fans' and post 3-5 a day, often linking to 
Batukar.info and other online resources. We are also on Twitter 
(@InfoBaKTI) as of 2012 and have over 546 followers. 
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followed by the presentations of Deputy of Regional Development 
and Local Autonomy and Deputy of Infrastructure BAPPENAS. In the 
meeting, written input from all Provincial BAPPEDA on the 
evaluation of the implementation of RPJMN 2010-2014 and 
strategic issues/priorities for RPJMN 2015-2019 were collected by 
BaKTI and sent to BAPPENAS.  

Starting this year, BaKTI has new name for its monthly events: 
InspirasiBaKTI - media and space for development actors to share, 
and learn about development inspiration in eastern Indonesia. The 
total number of participants in events at BaKTI during year of 2012 
was 2808 people. 104 events were held at the BaKTI facility 
(facilitated by BaKTI and also by BaKTI's development partners) 
during this period. 

During January – December 2012, 
there were 3457 visitors to BaKTI, 
consisting of 2661 men and 796 
women. Of these, 2948 were users of 
the library/study centre and 509 came 
to access the internet. The number of 
books in the library is now 2,846. We 
also received 472 new publications 
(books, newsletters, brochures, CDs, 
reports and guidelines) from BaKTI 
p a r t n
ers.

Mulai tahun ini, BaKTI menyandang nama baru untuk pertemuan 
bulanan: Inspirasi BaKTI-ini adalah ruang bagi para aktor 
pembangunan untuk berbagi, dan belajar tentang inspirasi 
pembangunan dari kawasan timur Indonesia. Jumlah total 
partisipan dalam kegiatan yang diadakan di BaKTI ini sepanjang 
tahun 2012 adalah 2808 partisipan. Selama periode ini, sebanyak 
104 kegiatan telah diadakan di BaKTI (baik yang difasilitasi BaKTI 
maupun mitra pembangunan).

Selama Januari – Desember 2012, 
sebanyak 3.457 orang (2.661 laki-
laki dan 796 perempuan) telah 
berkunjung ke BaKTI. Dari jumlah ini, 
2.948 orang adalah pengunjung 
perpustakaan dan 509 untuk 
mengakses internet. Jumlah koleksi 
buku di perpustakaan kami saat ini 
adalah 2.846 judul. Kami juga 
menerima 472 publikasi (buku, 
majalah, brosur, CD, laporan, dan 
panduan) dari mitra-mitra BaKTI.

Jumlah Sahabat BaKTI per 31 
Desember 2012 adalah 1.161 orang 
(730 laki-laki dan 431 perempuan). 
BaKTI mengelola milis Sahabat 

BaKTI dan berbagi pengetahuan dan informasi setiap hari melalui 
milis ini, termasuk peluang beasiswa, artikel-artikel pembangunan, 
kegiatan-kegiatan menarik,  hingga lowongan pekerjaan.

Media kami, baik cetak maupun online, terus menghantarkan 
informasi terkini sepanjang tahun 2012. Anda dapat mengikuti 
perkembangan berita terbaru dan data dari kawasan timur 
Indonesia melalui majalah BaKTINews, media pertukaran 
pengetahuan online  kami, batukar.info, juga melalui media 
sosial kami (facebook, twitter, dan pinterest), milis, bahkan 
layanan SMS kami. 

Kami menerbitkan 12 edisi BaKTINews 
dan mengirimkan 2.500 eksemplar 
kepada berbagai organisasi dan 
instansi  pemerintah di  seluruh 
Indonesia. Lebih dari 50% konten 
BaKTINews adalah kontribusi dari 
pembaca (sekitar 240 artikel setiap 
tahun). Para kontributor ini berbagi 
kisah sukses tentang praktik cerdas, 
sumberdaya dan kegiatan-kegiatan  
pembangunan, dan ber ita  dar i  
berbagai  daerah. Topik hangat  
sepanjang tahun 2012 termasuk 
layanan publik, isu-isu lingkungan, 
gender, kesehatan, dan pendidikan.

Total number of Sahabat BaKTI (BaKTI members) as of December 31, 
2012 was 1,161 members, consisting of 730 men and 431 women. 
BaKTI moderates Sahabat BaKTI's mailing list and BaKTI shares 
knowledge and information everyday, including scholarship 
opportunities, development articles, interesting events and 
development vacancies.  

Our media, both print and online, kept our stakeholders updated in 
2012. You can keep up with the latest news and data from eastern 
Indonesia through our newsletter, BaKTINews, our online 
knowledge exchange, Batukar.info, our social media accounts, 
mailing lists and even our SMS broadcast.

We published 12 editions of BaKTINews 
and sent 2,500 editions to organizations around Indonesia. Over 
50% of our content is supplied by our readers (around 240 articles 
each year), who share their articles about smart practices, 
development resources and events, and news from their region. Hot 
topics in 2012 included public services, environmental issues, 
gender, health and education. 
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membutuhkan layanan kami, Anda dapat mengirimkan email ke 
info@bakti.org.

BaKTI juga mengelola sejumlah 
program-program pembangunan 
dan kegiatan untuk beberapa 
organisasi pembangunan, sebagai 
berikut.

BaKTI provided support for 204 client requests during 2012, 
including requests as simple as the name of a expert in a certain 
field, posting job vacancy notices, or requests for planning 
documents, to more complicated ones involving setting up FGDs, 
holding learning events, and advising on new program design. We 
are very happy our Help Desk continues to be so well used, especially 
by members of local and central government who now account for 
over 20% of all requests. If you have a query (e.g. request for contact 
person or document) or an event or program that needs our support 
services, please email info@bakti.org
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activities for other development organizations, including:

INSPIRASI BaKTI JADI BRAND MARK
ACARA BaKTI

ORANG 
PENGUNJUNG 

 JUDUL BUKU

3.457 

2.846 

LAKI-LAKI
2.661

796
PEREMPUAN

BUKU DONASI
472

ORANG MENJADI
 SAHABAT BaKTI 

1.161

BaKTINEWS, batukar.info, DAN 
JEJARING SOSIAL DAN SMS BaKTI 
AKTIF  MENYEBARKAN INFORMASI 
KE MASYARAKAT

2500
EKSEMPLAR

240
ARTIKEL 
DENGAN 

50% 
KONTRIBUSI 

PEMBACA

UNIQUE VISITOR
15.700

PENGGEMAR
3.750

FOLLOWER
546

MENGELOLA 
PROGRAM

MITRA7
Aktivitas komunikasi Program PEACH (PublicExpenditue
Analysis and Capacity Harmonization)
PEACH Program communications activities  

Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI)
Eastern Indonesia Researcher Network (JiKTI)

Program Pelatihan Barefoot Engineers III di Papua 
Barefoot Engineers Training III program in Papua 

MAMPU - AusAID (Maju Perempuan Indonesia untuk 
Penanggulangan Kemiskinan) 

Proyek KINERJA USAID di Papua - Kelompok Kerja 
untuk Tata Kelola Kesehatan
USAID KINERJA Project Papua Working Group for 
Health Governance

Workshop-workshop yang diadakan Direktorat 
Jenderal Otonomi Daerah BAPPENAS
Directorate General of Regional Autonomy (BAPPENAS)- 
AIPD workshops  

Dukungan Program Knowledge Management bagi 
Australia Indonesia Partnership for Development (AIPD).
Support for Knowledge Management Program for 
Australia Indonesia Partnership for Development (AIPD). 
 

1

2

3

4

5

6

7
PERMINTAAN 

INFORMASI

204

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

YAYASAN BaKTI
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar  90125
Sulawesi Selatan - Indonesia 
T. +62 411 832228,  833383  F. +62 411 852146
E. info@bakti.org



87

Masyarakat Papua di Indonesia bukanlah sebuah entitas yang 
seragam. Saat berpikir tentang Papua, orang membayangkan 
konflik politik yang terjadi di tingkat provinsi dan tingkat 

nasional dan protes terhadap pemerintahan Indonesia. Tapi inilah 
kenyataan bagi minoritas orang Papua di kota-kota utama Jayapura, 
Wamena, dan Timika, dan pinggiran kota mereka. Di luar kelompok 
tertentu di daerah ini, kebanyakan orang tidak terlibat dalam isu-isu 
politik terkait protes referendum, dialog dengan Jakarta, atau 
kemerdekaan. 

Sebaliknya, lebih terasa dalam kehidupan politik sehari-hari. Di 
provinsi ini, loyalitas utama kebanyakan orang bukanlah untuk memilih 
'Papua' atau 'Indonesia'. Sebaliknya, kebanyakan orang lebih memilih 
setiap kepada klan mereka ketimbang loyal terhadap suku. Loyalitas 
terhadap Papua atau Indonesia berada jauh di uruta ketiga. Sementara di 
Jayapura dan Wamena terdapat banyak sekali kelompok yang bersaing 
melakukan agitasi untuk kemerdekaan, dan di beberapa daerah 
lainseperti Puncak Jaya terjadi banyak aktivitas pemberontakan, namun 
sebagian besar desa di Papua tetap terbelakang dan terpisah dari konflik 
politik lokal.

Isu kunci di banyak tempat di luar daerah perkotaan adalah bukan 
pada Papua menolak negara Indonesia: melainkan  jelas bahwa negara 
memainkan peran sangat kecil dalam kehidupan mereka.

Indonesian Papua is not a uniform entity. When 
outsiders think of Papua, they imagine provincial and 
national-level political conflicts and protests against 
Indonesian rule. But this is only the reality for a minority 
of Papuans in the major towns of Jayapura, Wamena, 
and Timika, and their suburbs. Outside of select groups 
within these areas, most people do not engage in 
political issues related to referendum protests, dialogue 
with Jakarta, or Merdeka (independence).

Instead, local fissures count more in day-to-day 
politics. In the province, most people's primary loyalties 
are not to an idea of 'Papua', nor are contending loyalties 
to 'Indonesia'. Instead, most people are above all loyal to 
their clan, with even broader tribal loyalties being 
secondary. Loyalties to Papua or Indonesia come a 
distant third, at best. Whilst Jayapura and Wamena host 
numerous and often competing groups who agitate for 
independence, and while a few areas such as Puncak 
Jaya host active insurrectionists, most of rural Papua is 
an underdeveloped and detached space where political 
conflicts are entirely local.

In most places outside of the towns, the key issue is not 

that Papuans reject the Indonesian state: it is simply that the 
state plays little or no role in their lives, for better or for worse.

A society without a state
The subdistrict of Lolat, in the newly-created central 

highlands district of Yahukimo, is illustrative of conditions in 
the isolated areas where most indigenous Papuans live. What is 
important to Lolat's people, and what they lack, is much more 
immediate and profound than the questions of autonomy or 
independence that are generally assumed by outsiders to 
dominate the political thinking of most Papuans. The area 
lacks any semblance of government, and there is no access to 
services such as health and education.

Just as Papua ranks 33rd out of 33 Indonesian provinces 
with regard to Human Development Indicator measurements, 
so Yahukimo ranks as one of the worst of Papua's districts. 
Yahukimo is also one of the most remote areas of Indonesia; it is 
assessable only by plane. The district has no roads (except for 
those found within the new district capital, Dekai), and travel 
within Yahukimo is only possible by foot or airplane; in the 
lowlands, small boats are used. Yahukimo was created in 2002 
when politicians separated it from Jayawijaya district. They 
said doing so would improve service delivery in isolated areas, 
bring government closer to its constituents and make it more 
accountable and transparent in the process. The anticipated 
benefits of this process did not occur. Rather, the opposite 
happened, and government, for all intents and purposes, 
disappeared.

Lolat subdistrict can be reached only by air, from Wamena 
or Dekai, or by foot. The subdistrict is three days' walk from 
Wamena, and two days' walk from Dekai. The subdistrict centre, 
Kampung Lolat (elevation 1,959 metres, population 1,110) 
hosts an airstrip made of pulverised rock, empty government 
offices, a locked community health centre (puskesmas), and 
empty schools. Only a few of Lolat's inhabitants speak 
Indonesian. There are no shops: a barter economy exists in 
place of cash, and wealth is found in livestock, namely pigs. The 
area is populated by the Yali tribe.
Lolat was only 'contacted' by outsiders in late September 1968, 
when an Australian missionary, Stanley Albert Dale, hiked into 
Lolat's Seng valley from Ninia. He was killed by the Yali and 
eaten. Months later, the Indonesian military hiked into Lolat, 
killed a few men, burned a few homes, and left. No security actor 
has since returned.

Lolat's older men remember the killing of Dale and the 
state's retaliation. They have no other memory of the coercive 
elements of the state and they have zero experience with those 
groups who agitate against it. The area has no mobile phone 
coverage: news travels via shortwave radio only. Children in the 
area are visibly malnourished, with bloated stomachs and 
stunted growth. At the time of the author's visit, men were 
noticeably absent from the area, with most working in 
Wamena or Dekai. The men who were present were usually 
armed with bows, arrows, and machetes. A local NGO, Yasumat, 
runs five parallel schools, 19 health clinics, and four health 
posts. While paid teachers and health care workers are absent, 
a cadre of local volunteers strives to provide needed services.

From church–led development 
to state collapse

In Yahukimo, as in other parts of the Papuan highlands, 
local churches and missionaries provided health and 
education services prior to the end of the New Order era in 1998. 
Back then, schools and health centres were staffed and 
functional, and midwifery services, immunisation programs, 
and mother and child health programs were easily accessible. 
The system was paternalistic, but it was relatively effective.

Masyarakat tanpa negara
Distrik Lolat, di daerah pemekaran baru di pegunungan Kabupaten 
Yahukimo, menggambarkan kondisi daerah terpencil dimana 
kebanyakan masyarakat asli Papua bermukim. Apa yang penting 
bagi orang Lolat, dan yang kurang di sana, adalah hal-hal yang lebih 
mendesak dan mendasar ketimbang kewenangan atau 
kemerdekaan yang biasanya diasumsikan oleh para pendatang 
untuk mendominasi pemikiran politik kebanyakan rakyat Papua. 
Pemerintah kurang hadir di daerah ini dan karenanya tidak ada akses 
untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Papua menempati rangking 33 dari 33 provinsi di Indonesia 
dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan Yahukimo berada pada 
peringkat terendah dari kabupaten-kabupaten lain di Papua. 
Yahukimo adalah salah satu daerah yang paling terpencil di 
Indonesia; hanya bisa diakses dengan pesawat terbang. Kabupaten 
ini tidak memiliki jalan (kecuali di ibu kota kabupaten baru, Dekai), 
dan perjalanan antar daerah di dalam Kabupaten Yahukimo hanya 
bisa dilakukan dengan berjalan kaki atua menggunakan pesawat; di 
dataran rendah, perahu-perahu kecil juga kerap digunakan. 
Kabupaten Yahukimo terbentuk pada tahun 2002 saat para politikus 
memisahkannya dari Kabupaten Jayawijaya. Mereka beranggapan, 
pemekaran ini dapat meningkatkan layanan publik di daerah 
terpencil, mendekatkan kehadiran pemerintah dan konstituennya 
dan membuat proses pembangunan di sana lebih akuntabel dan 
transparan. Manfaat yang diharapkan dari proses ini tidak terjadi. 
Malah, hal sebaliknya yang terjadi dan pemerintah dalam berbagai 
bentuk dan tujuan, mengilang.

Distrik Lolat dapat dicapai hanya melalui udara, dari Wamena 
atau Dekai, atau dengan berjalan kaki. Pusat distrik ini, Kampung 
Lolat (ketinggian 1.959 meter, populasi 1.100 jiwa) memiliki landasan 
penerbangan, kantor-kantor pemerintah yang kosong, puskesmas 
yang terkunci, dan sekolah-sekolah yang kosong. Hanya sedikit saja 
warga Lolat yang bisa berbahasa Indonesia. Tidak ada toko: warga 
Lolat masih memraktikkan sistem barter, dan tabungan mereka 
berupa peliharaan ternak, seperti babi. Daerah ini dihuni oleh suku 
Yali.

Kontak terakhir Lolat dengan orang luar adalah pada September 
1968, saat seorang misionaris asal Australia, Stanley Albert Dale, 
mendakig lembah Lolat Seng dari Ninia. Ia dibunuh oleh orang Yali 
lalu dimakan. Beberapa bulan kemudian, tentara Indonesia mendaki 
ke Lolat, membunuh beberapa orang, membakar beberapa rumah, 
dan pergi. Tidak ada satupun petugas keamanan yang kembali sejak 
itu.

Para tetua Lola mengingat peristiwa pembunuhan Dale dan 
pembalasan negara. Mereka tidak punya kenangan lain terkait 
paksaan dari negara dan tidak ada pengalaman dengan kelompok-
kelompok yang ingin melawannya. Daerah ini juga tidak menerima 
sinyal telepon genggam: warga mendengarkan radio untuk 
mengetahui berita terkini. Terlihat jelas anak-anak di daerah ini 
mengalami malnutrisi, perut yang buncit dan pertumbuhan yang 
terlambat. Saat penulis berkunjung, kaum lelaki sedang tidak berada 
di kampung, kebanyakan mereka bekerja di Wamena atau Dekai. 
Laki-laki yang hadir biasanya membawa burus, panah, dan parang. 
LSM setempat, Yasumat, menjalankan lima sekolah, 10 klinik 
kesehatan, dan empat pos kesehatan. Sementara para guru yang 
digaji, dan petugas kesehatan tidak ada, para kader dan sukarelawan 
lokal berjuang memenuhi kebutuhan pelayanan. 

Dari pembangunan yang dipimpin 
gereja ke kejatuhan negara

Di Yahukimo, seperti daerah lainnya di dataran tinggi Papua, 
gereja-gereja dan para misionaris menyediakan layanan pendidikan 
dan kesehatan sampai berakhirnya era Orde Baru di tahun 1998. Saat 
ini, sekolah dan pust kesehatan dilengkapi staff dan berfungsi baik, 
dan jasa kebidanan, program imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak 
dapat diakses dengan mudah. Sistemnya memang masih 
paternalistik, namun relatif efektif.

Hidup Tanpa Negara

OLEH BOBBY ANDERSON

Living Without a State

Masyarakat di pedesaan Papua 
lebih tertarik pada layanan dasar 
daripada perjuangan politik.
People in rural Papua are more 
interested in basic services 
than grand political struggles

Jalan setapak dari Lolat ke Bonohaik. Setiap hari anak-anak di Bonohaik berjalan pergi-pulang ke sekolah 
paralel melalui  jalan ini. Dibutuhkan 1,5 jam bagi mereka berjalan tanpa alas kaki. BOBBY ANDERSON

Hidup Tanpa Negara
Living Without a State
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Masyarakat Papua di Indonesia bukanlah sebuah entitas yang 
seragam. Saat berpikir tentang Papua, orang membayangkan 
konflik politik yang terjadi di tingkat provinsi dan tingkat 

nasional dan protes terhadap pemerintahan Indonesia. Tapi inilah 
kenyataan bagi minoritas orang Papua di kota-kota utama Jayapura, 
Wamena, dan Timika, dan pinggiran kota mereka. Di luar kelompok 
tertentu di daerah ini, kebanyakan orang tidak terlibat dalam isu-isu 
politik terkait protes referendum, dialog dengan Jakarta, atau 
kemerdekaan. 

Sebaliknya, lebih terasa dalam kehidupan politik sehari-hari. Di 
provinsi ini, loyalitas utama kebanyakan orang bukanlah untuk memilih 
'Papua' atau 'Indonesia'. Sebaliknya, kebanyakan orang lebih memilih 
setiap kepada klan mereka ketimbang loyal terhadap suku. Loyalitas 
terhadap Papua atau Indonesia berada jauh di uruta ketiga. Sementara di 
Jayapura dan Wamena terdapat banyak sekali kelompok yang bersaing 
melakukan agitasi untuk kemerdekaan, dan di beberapa daerah 
lainseperti Puncak Jaya terjadi banyak aktivitas pemberontakan, namun 
sebagian besar desa di Papua tetap terbelakang dan terpisah dari konflik 
politik lokal.

Isu kunci di banyak tempat di luar daerah perkotaan adalah bukan 
pada Papua menolak negara Indonesia: melainkan  jelas bahwa negara 
memainkan peran sangat kecil dalam kehidupan mereka.

Indonesian Papua is not a uniform entity. When 
outsiders think of Papua, they imagine provincial and 
national-level political conflicts and protests against 
Indonesian rule. But this is only the reality for a minority 
of Papuans in the major towns of Jayapura, Wamena, 
and Timika, and their suburbs. Outside of select groups 
within these areas, most people do not engage in 
political issues related to referendum protests, dialogue 
with Jakarta, or Merdeka (independence).

Instead, local fissures count more in day-to-day 
politics. In the province, most people's primary loyalties 
are not to an idea of 'Papua', nor are contending loyalties 
to 'Indonesia'. Instead, most people are above all loyal to 
their clan, with even broader tribal loyalties being 
secondary. Loyalties to Papua or Indonesia come a 
distant third, at best. Whilst Jayapura and Wamena host 
numerous and often competing groups who agitate for 
independence, and while a few areas such as Puncak 
Jaya host active insurrectionists, most of rural Papua is 
an underdeveloped and detached space where political 
conflicts are entirely local.

In most places outside of the towns, the key issue is not 

that Papuans reject the Indonesian state: it is simply that the 
state plays little or no role in their lives, for better or for worse.

A society without a state
The subdistrict of Lolat, in the newly-created central 

highlands district of Yahukimo, is illustrative of conditions in 
the isolated areas where most indigenous Papuans live. What is 
important to Lolat's people, and what they lack, is much more 
immediate and profound than the questions of autonomy or 
independence that are generally assumed by outsiders to 
dominate the political thinking of most Papuans. The area 
lacks any semblance of government, and there is no access to 
services such as health and education.

Just as Papua ranks 33rd out of 33 Indonesian provinces 
with regard to Human Development Indicator measurements, 
so Yahukimo ranks as one of the worst of Papua's districts. 
Yahukimo is also one of the most remote areas of Indonesia; it is 
assessable only by plane. The district has no roads (except for 
those found within the new district capital, Dekai), and travel 
within Yahukimo is only possible by foot or airplane; in the 
lowlands, small boats are used. Yahukimo was created in 2002 
when politicians separated it from Jayawijaya district. They 
said doing so would improve service delivery in isolated areas, 
bring government closer to its constituents and make it more 
accountable and transparent in the process. The anticipated 
benefits of this process did not occur. Rather, the opposite 
happened, and government, for all intents and purposes, 
disappeared.

Lolat subdistrict can be reached only by air, from Wamena 
or Dekai, or by foot. The subdistrict is three days' walk from 
Wamena, and two days' walk from Dekai. The subdistrict centre, 
Kampung Lolat (elevation 1,959 metres, population 1,110) 
hosts an airstrip made of pulverised rock, empty government 
offices, a locked community health centre (puskesmas), and 
empty schools. Only a few of Lolat's inhabitants speak 
Indonesian. There are no shops: a barter economy exists in 
place of cash, and wealth is found in livestock, namely pigs. The 
area is populated by the Yali tribe.
Lolat was only 'contacted' by outsiders in late September 1968, 
when an Australian missionary, Stanley Albert Dale, hiked into 
Lolat's Seng valley from Ninia. He was killed by the Yali and 
eaten. Months later, the Indonesian military hiked into Lolat, 
killed a few men, burned a few homes, and left. No security actor 
has since returned.

Lolat's older men remember the killing of Dale and the 
state's retaliation. They have no other memory of the coercive 
elements of the state and they have zero experience with those 
groups who agitate against it. The area has no mobile phone 
coverage: news travels via shortwave radio only. Children in the 
area are visibly malnourished, with bloated stomachs and 
stunted growth. At the time of the author's visit, men were 
noticeably absent from the area, with most working in 
Wamena or Dekai. The men who were present were usually 
armed with bows, arrows, and machetes. A local NGO, Yasumat, 
runs five parallel schools, 19 health clinics, and four health 
posts. While paid teachers and health care workers are absent, 
a cadre of local volunteers strives to provide needed services.

From church–led development 
to state collapse

In Yahukimo, as in other parts of the Papuan highlands, 
local churches and missionaries provided health and 
education services prior to the end of the New Order era in 1998. 
Back then, schools and health centres were staffed and 
functional, and midwifery services, immunisation programs, 
and mother and child health programs were easily accessible. 
The system was paternalistic, but it was relatively effective.

Masyarakat tanpa negara
Distrik Lolat, di daerah pemekaran baru di pegunungan Kabupaten 
Yahukimo, menggambarkan kondisi daerah terpencil dimana 
kebanyakan masyarakat asli Papua bermukim. Apa yang penting 
bagi orang Lolat, dan yang kurang di sana, adalah hal-hal yang lebih 
mendesak dan mendasar ketimbang kewenangan atau 
kemerdekaan yang biasanya diasumsikan oleh para pendatang 
untuk mendominasi pemikiran politik kebanyakan rakyat Papua. 
Pemerintah kurang hadir di daerah ini dan karenanya tidak ada akses 
untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Papua menempati rangking 33 dari 33 provinsi di Indonesia 
dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan Yahukimo berada pada 
peringkat terendah dari kabupaten-kabupaten lain di Papua. 
Yahukimo adalah salah satu daerah yang paling terpencil di 
Indonesia; hanya bisa diakses dengan pesawat terbang. Kabupaten 
ini tidak memiliki jalan (kecuali di ibu kota kabupaten baru, Dekai), 
dan perjalanan antar daerah di dalam Kabupaten Yahukimo hanya 
bisa dilakukan dengan berjalan kaki atua menggunakan pesawat; di 
dataran rendah, perahu-perahu kecil juga kerap digunakan. 
Kabupaten Yahukimo terbentuk pada tahun 2002 saat para politikus 
memisahkannya dari Kabupaten Jayawijaya. Mereka beranggapan, 
pemekaran ini dapat meningkatkan layanan publik di daerah 
terpencil, mendekatkan kehadiran pemerintah dan konstituennya 
dan membuat proses pembangunan di sana lebih akuntabel dan 
transparan. Manfaat yang diharapkan dari proses ini tidak terjadi. 
Malah, hal sebaliknya yang terjadi dan pemerintah dalam berbagai 
bentuk dan tujuan, mengilang.

Distrik Lolat dapat dicapai hanya melalui udara, dari Wamena 
atau Dekai, atau dengan berjalan kaki. Pusat distrik ini, Kampung 
Lolat (ketinggian 1.959 meter, populasi 1.100 jiwa) memiliki landasan 
penerbangan, kantor-kantor pemerintah yang kosong, puskesmas 
yang terkunci, dan sekolah-sekolah yang kosong. Hanya sedikit saja 
warga Lolat yang bisa berbahasa Indonesia. Tidak ada toko: warga 
Lolat masih memraktikkan sistem barter, dan tabungan mereka 
berupa peliharaan ternak, seperti babi. Daerah ini dihuni oleh suku 
Yali.

Kontak terakhir Lolat dengan orang luar adalah pada September 
1968, saat seorang misionaris asal Australia, Stanley Albert Dale, 
mendakig lembah Lolat Seng dari Ninia. Ia dibunuh oleh orang Yali 
lalu dimakan. Beberapa bulan kemudian, tentara Indonesia mendaki 
ke Lolat, membunuh beberapa orang, membakar beberapa rumah, 
dan pergi. Tidak ada satupun petugas keamanan yang kembali sejak 
itu.

Para tetua Lola mengingat peristiwa pembunuhan Dale dan 
pembalasan negara. Mereka tidak punya kenangan lain terkait 
paksaan dari negara dan tidak ada pengalaman dengan kelompok-
kelompok yang ingin melawannya. Daerah ini juga tidak menerima 
sinyal telepon genggam: warga mendengarkan radio untuk 
mengetahui berita terkini. Terlihat jelas anak-anak di daerah ini 
mengalami malnutrisi, perut yang buncit dan pertumbuhan yang 
terlambat. Saat penulis berkunjung, kaum lelaki sedang tidak berada 
di kampung, kebanyakan mereka bekerja di Wamena atau Dekai. 
Laki-laki yang hadir biasanya membawa burus, panah, dan parang. 
LSM setempat, Yasumat, menjalankan lima sekolah, 10 klinik 
kesehatan, dan empat pos kesehatan. Sementara para guru yang 
digaji, dan petugas kesehatan tidak ada, para kader dan sukarelawan 
lokal berjuang memenuhi kebutuhan pelayanan. 

Dari pembangunan yang dipimpin 
gereja ke kejatuhan negara

Di Yahukimo, seperti daerah lainnya di dataran tinggi Papua, 
gereja-gereja dan para misionaris menyediakan layanan pendidikan 
dan kesehatan sampai berakhirnya era Orde Baru di tahun 1998. Saat 
ini, sekolah dan pust kesehatan dilengkapi staff dan berfungsi baik, 
dan jasa kebidanan, program imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak 
dapat diakses dengan mudah. Sistemnya memang masih 
paternalistik, namun relatif efektif.
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Living Without a State

Masyarakat di pedesaan Papua 
lebih tertarik pada layanan dasar 
daripada perjuangan politik.
People in rural Papua are more 
interested in basic services 
than grand political struggles

Jalan setapak dari Lolat ke Bonohaik. Setiap hari anak-anak di Bonohaik berjalan pergi-pulang ke sekolah 
paralel melalui  jalan ini. Dibutuhkan 1,5 jam bagi mereka berjalan tanpa alas kaki. BOBBY ANDERSON
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Kota Palopo masih berumur delapan tahun. APBD-nya juga 
masih minim, sekitar Rp476 miliar. Namun, di balik itu, tim 
peneliti PEACH melihat, kota berjarak 390 kilometer dari 

Kota Makassar ini  memiliki lokasi yang strategis. Strategis untuk 
menjadi penghubung dan pendistribusi barang-barang 
komoditas ke daerah-daerah lain di bagian utara Sulawesi 
Selatan. Lokasi strategis itu pula, yang membuat iklim di Kota ini 
pas untuk usaha industri manufaktur, jasa perhotelan, bahkan 
sektor pendidikan.

Pada Senin, 29 Oktober lalu, tim Program Analisa 
Pengeluaran Publik dan Peningkatan Kapasitas , atau Public 
Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH), 
melakukan roadshow dan Media Tour ke Kota Palopo, untuk 
mendiseminasikan hasil analisa yang dilakukan dalam dua tahun 
terakhir. PEACH sendiri merupakan program dari Bank Dunia, 
yang difasilitasi oleh BaKTI, dengan dukungan tim peneliti dari 
Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP) 
Universitas Hasanuddin, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan.

Perjalanan dari Makassar menuju Kota Palopo tidak lama. 
Kami start pada pukul 17.00 dari Kantor BaKTI, dan tiba sekitar 
pukul 02.30 dini hari, dengan perjalanan yang cukup 
menyenangkan. Sebagian besar jalan menuju Kota ini sudah 
bagus. Lebih baik dibanding lima-sepuluh tahun lalu. Hanya 
terdapat beberapa perbaikan jalan di Kabupaten Luwu, dan 
banyak perbaikan di Pangkep.

Suasana di Kota Palopo cukup menyenangkan. Meskipun 
sebuah Kota, iklim yang sejuk karena rindang dan lebatnya 
pepohonan masih sangat terasa, bahkan saat siang. Sebagian 
besar udara di Kota ini masih alami, dan belum tercemar polusi. 
Selama di Kota ini pula, tim roadshow sempat mencoba 
beberapa kuliner khas Palopo, seperti Ikan masak dengan kuah 
yang khas atau parede, barobbo, dan kapurung. Di malam hari, 
salah satu wahana hiburan yang ramai dikunjungi para remaja 
dan anak muda di Kota ini adalah kawasan Jalan Lingkar yang 
berada di tepi pantai, dan satu-satunya jalan penghubung 
Kawasan Industri Palopo (KIPA), Pelabuhan Tanjung Ringgit, dan 

Terminal Regional Songka. Jejeran tempat karaoke berdiri di 
jalan yang melintas di sepanjang pinggir laut tersebut. Kami juga 
sempat menikmati sajian masakan kuliner di Rumah Makan 
“Paris” di pantai tersebut.

Hari pertama di Palopo, Selasa 30 Oktober, dilakukan dengan 
audiens dengan Wali Kota, H Andi Tenriadjeng, di Aula Saukotae, 
Rujab Wali Kota. Wali Kota dua periode ini menyambut baik 
kedatangan tim PEACH. Para anggota tim PEACH di antaranya, 
Pejabat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Rusmin, Analis 
PSKMP Unhas Agussalim, Program Assistant PEACH Sulawesi 
Selatan Rio Abdul Fattah, dan analis dari Bank Dunia, Erryl Davy, 
Andhika Maulana serta Bastian Zaini. Anggota lainnya adalah, 
Rezky Mulyadi sebagai moderator, dan wartawan Harian FAJAR, 
Hasbi Zainuddin.

Wali Kota sendiri didampingi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) 
Sekretaris Kota, Drs Syamsul Rizal MM, Perwakilan Sekretaris 
Bappeda, Drs. Hasan Wahab Silla MSi, dan Perwakilan dari Dinas 
PPKAD Palopo, Nasirah.

Perbincangan dalam audiens hari itu memunculkan 
sejumlah ide dan gagasan menarik, untuk pembangunan Kota 
Palopo dalam beberapa tahun ke depan. Khususnya dalam 
memperkaya materi diseminasi yang akan disampaikan tim 
PEACH, kepada para anggota SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) Palopo, di esok harinya. Seperti diketahui, tim PEACH 
telah melakukan analisa terkait pengelolaan keuangan daerah di 
Sulawesi Selatan, dengan fokus pada tiga Kota, yang menjadi 
pusat dari tiga klaster di Sulawesi Selatan, sejak 2010 silam. Salah 
satu kota itu adalah Palopo.

Salah satu perbincangan hangat audiens adalah, Wali Kota 
Palopo, Tenriadjeng, yang pernah ikut berperan dalam 
pembangunan KIMA di Kota Makassar beberapa tahun silam, 
telah mencanangkan pembangunan KIPA (Kawasan Industri 
Palopo). Menrut Tanriadjeng, dalam audiens bersama tim PEACH, 
KIPA akan menjadi tonggak awal pembangunan industri 
manufaktur di Palopo, meskipun dampaknya akan kelihatan 
dalam belasan bahkan puluhan tahun mendatang. Salah satu 
pekerjaan rumah yang harus dirampungkan adalah, 
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Ketidakhadiran pegawai negeri sipil, kini menjadi epidemi 
luas di dataran tinggi, karena pegawai negeri sipil diharuskan 
menempati pos-pos penugasan mereka; pemecatan karena 
terlalu sering tidak hadir, di daerah itu, memungkinkan. Gereja 
dan LSM bekerja menggantikan kehadiran negara dalam 
menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun 
mereka bekerja dengan restu dari negara dan bekerja sama 
untuk membayar gaji guru dan petugas kesehatan. Para pekerja 
ini kemudian tidak harus meninggalkan posnya dan melakukan 
perjalanan ke kota untuk mengambil gaji, naik pesawat atau 
berhari-hari berjalan kaki, seperti yang dilakukan sekarang. 
Karena sistem ini dijalankan oleh gereja setempat, pengelolaan 
tenaga kerja dapat langsung dilakukan.

Sampai akhir era Orde Baru, pemerintah setempat 
mengambil alihr layanan kesehatan dan pendidikan. Namun ini 
terjadi tanpa proses yang jelas dan kurang pemahaman yang 
cukup di tingkat provinsi dan kabupaten seperti peran gereja di 
daerah-daerah terpencil. Beberapa badan pemerintah 
memandang pengambilalihan sebagai cara untuk beralih dari 
perpanjangan tangan layanan yang menurut mereka hal 
tersebut selama ini adalah tanggung jawab pemerintah. 
Segelintir orang percaya bahwa pengaruh gereja harus 
dikurangi. Tidak diragukan lagi, beberapa kalangain ingin 
mendapatkan akses pendanaan yang disediakan untuk layanan 
ini.

Mengesampingkan alasan-alasan tersebut, pengambilalihan 
menghasilkan rusaknya sistem yang telah lama ada.  Sama 
halnya dengan berbagai kegagalan dalam pembentukan 
kabupaten-kabupaten baru di Papua, tidak ada masa transisi dan 
tidak ada serah terima tugas. Setelah pengambilalihan, sistem-
sistem ini tidak lagi dikelola secara lokal, oleh adminsitrator 
pemerintah yang berbasis di ibukota kabupaten yang 
menjalankan sistem di tempat-tempat yang tidak pernah 
didatangi, dengan petugas-petugas yang tidak pernah mereka 
temui. Gereja tidak lagi menjalankan peran pengelolaan atau 
pengawasan pasca tahun 2002 dan lebih berkonsentrasi pada 
hal-hal keagamaan. Sistemnya kemudian lebih goncang lagi 
sejak kerusuhan 2001 di Wamena, dimana puluhan pendatang 
orang Indonesia dibunuh oleh demonstran orang Papua. 
Pembunuhan ini menciptakan kembalinya para migran ke 
daerah asal mereka – kebanyakan mereka adalah guru dan 
petugas kesehatan.

Serah terima sistem dari Jayawijaya ke Kabupaten Yahukimo 
pada tahun 2002 adalah puncaknya. Sejumlah sekolah dan klinik 
hanya dikelola oleh guru-guru yang tersisa, kader kesehatan, dan 
petugas administrasi (penyebabnya akan dijelaskan kemudian). 
Di Yahukimo, kecuali Dekai, hilang sudah manifestasi yang bisa 
terlihat dari kehadiran pemerintah. Jatuhnya sistem pendidikan 
telah mengakibatkan tingginya angkat buta huruf di Lolat yang 
mencapai hingga 80 persen.

Sedangkan untuk kesehatan, program-program imunisasi 
tidak lagi ada di daerah terpencil: imunisasi lengkap terputus di 
tahun 2002 dan tidak ada lagi imunisasi yang disediakan oleh 
pemerintah kabupaten selain yang diberikan oleh Dekai sejak 
sepuluh tahun terakhir. Penyebaran TB dan HIV di Lolat belum 
diketahui, tapi jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang 
meninggal tanpa diketahui sebabnya jumlahnya tidak sesuai 
angka rata-rata provinsi.

Sepertinya kaum lelaki bekerja di daerah perkotaan sebagai 
bagian dari maraknya pembangunan akibat terbentuknya 
banyak kabupaten baru terjangkit HIV dan membawanya 
kembali ke rumah. Seiring dengan tidak diketahuinya tingkat 
infeksi HIV, demikian pula dengan penggunaan kondom, yang 
tidak pernah terlihat di daerah ini.

Laki-laki juga terjangkit malaria dari dataran rendah Dekai. 
Saat kembali ke Lolat, yang tidak ada nyamuk dan tidak 
mengenal penyakit malaria, mereka pun akhirnya meninggal 
karenanya. Klinik-klinik diperlengkapi dengan obat-obatan yang 
kadaluwarsa adn pengetahuan kesehatan masih rendah.

Civil servant absenteeism, now a veritable epidemic in the 
highlands, was less of an issue, as civil servants were required to be at 
the posts to which they were assigned; dismissal due to frequent 
absence was, in that era, possible. Churches and NGOs worked in 
place of the state to provide health and education services. But they 
worked with the state's blessing and in cooperation with it to pay 
government salaries to the teachers and health care workers on-site. 
These workers thus did not have to leave their posts and travel to 
towns to collect their wages, by flight or several days' walking, as 
they do now. As these systems were run by local churches, 
management of workers was direct.

After the end of the New Order, local governments took over 
health and education services. But this happened without a clear 
rationale and in the absence of sufficient understanding in 
provincial and district centres as to the role that churches played in 
remote areas. Some government officials saw the takeover as a 
means to move into the provision of services which they had always 
viewed as being the proper responsibility of government. Others 
believed that church influence should be lessened. No doubt some 
simply wanted to gain access to the funds that these services 
provided.

Regardless of the reasons, the takeover resulted in the 
breakdown of the established system. As in the broader failures 
found in the creation of new districts across Papua, there was no 
period of transition and no handover. After the takeover, these 
systems were no longer managed locally, with new government 
administrators based in district capitals remotely running systems 
in places they'd never visited, with employees they'd never met. The 
churches played no post-2002 managerial or oversight role, instead 
concentrating on ecclesiastical matters. The system was further 
shaken by the 2001 riots in Wamena, when dozens of Indonesian 
migrants were killed by Papuan rioters. These killings created a 
reverse migration as fearful migrants – many of them teachers and 
health care workers – left to the cities.

The handover of the systems from Jayawijaya to the new district 
of Yahukimo in 2002 was the coup de grâce. Schools and clinics 
emptied of remaining teachers, health cadres, and administrators 
(the reasons why are elaborated upon below). In Yahukimo, with the 
exception of Dekai, the visible manifestations of a functioning 
government disappeared. This collapse of the education system has 
led to illiteracy rates that are much worse than the provincial 
average: anecdotal evidence puts the illiteracy rate in Lolat at 
upwards of 80 per cent.

As for health, immunisation programs do not exist in remote 
areas: the cold chain for vaccinations broke down in 2002 and no 
immunisations have been provided by the district government 
outside of intermittent offerings in Dekai in the last ten years. TB and 
HIV rates in Lolat are unknown, but the number of young men, 
women, and children dying of unknown causes is out of proportion 
to the already abysmal provincial averages. It seems likely that men 
working in the cities as part of the construction boom caused by the 
proliferation of new districts are contracting HIV and bringing it 
home with them. Just as HIV infection levels are unknown, so are 
condoms, which have never been seen in the area.

Men are also contracting malaria in lowland Dekai. When they 
return to Lolat, which has no mosquitoes and thus no knowledge of 
malaria, they die from it. Clinics are stocked with expired or 
unlabeled medicines, and health knowledge is low.
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and governance projects in Eastern Indonesia, and he travels frequently 
in Papua province.
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Kota Palopo masih berumur delapan tahun. APBD-nya juga 
masih minim, sekitar Rp476 miliar. Namun, di balik itu, tim 
peneliti PEACH melihat, kota berjarak 390 kilometer dari 

Kota Makassar ini  memiliki lokasi yang strategis. Strategis untuk 
menjadi penghubung dan pendistribusi barang-barang 
komoditas ke daerah-daerah lain di bagian utara Sulawesi 
Selatan. Lokasi strategis itu pula, yang membuat iklim di Kota ini 
pas untuk usaha industri manufaktur, jasa perhotelan, bahkan 
sektor pendidikan.

Pada Senin, 29 Oktober lalu, tim Program Analisa 
Pengeluaran Publik dan Peningkatan Kapasitas , atau Public 
Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH), 
melakukan roadshow dan Media Tour ke Kota Palopo, untuk 
mendiseminasikan hasil analisa yang dilakukan dalam dua tahun 
terakhir. PEACH sendiri merupakan program dari Bank Dunia, 
yang difasilitasi oleh BaKTI, dengan dukungan tim peneliti dari 
Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP) 
Universitas Hasanuddin, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan.

Perjalanan dari Makassar menuju Kota Palopo tidak lama. 
Kami start pada pukul 17.00 dari Kantor BaKTI, dan tiba sekitar 
pukul 02.30 dini hari, dengan perjalanan yang cukup 
menyenangkan. Sebagian besar jalan menuju Kota ini sudah 
bagus. Lebih baik dibanding lima-sepuluh tahun lalu. Hanya 
terdapat beberapa perbaikan jalan di Kabupaten Luwu, dan 
banyak perbaikan di Pangkep.

Suasana di Kota Palopo cukup menyenangkan. Meskipun 
sebuah Kota, iklim yang sejuk karena rindang dan lebatnya 
pepohonan masih sangat terasa, bahkan saat siang. Sebagian 
besar udara di Kota ini masih alami, dan belum tercemar polusi. 
Selama di Kota ini pula, tim roadshow sempat mencoba 
beberapa kuliner khas Palopo, seperti Ikan masak dengan kuah 
yang khas atau parede, barobbo, dan kapurung. Di malam hari, 
salah satu wahana hiburan yang ramai dikunjungi para remaja 
dan anak muda di Kota ini adalah kawasan Jalan Lingkar yang 
berada di tepi pantai, dan satu-satunya jalan penghubung 
Kawasan Industri Palopo (KIPA), Pelabuhan Tanjung Ringgit, dan 

Terminal Regional Songka. Jejeran tempat karaoke berdiri di 
jalan yang melintas di sepanjang pinggir laut tersebut. Kami juga 
sempat menikmati sajian masakan kuliner di Rumah Makan 
“Paris” di pantai tersebut.

Hari pertama di Palopo, Selasa 30 Oktober, dilakukan dengan 
audiens dengan Wali Kota, H Andi Tenriadjeng, di Aula Saukotae, 
Rujab Wali Kota. Wali Kota dua periode ini menyambut baik 
kedatangan tim PEACH. Para anggota tim PEACH di antaranya, 
Pejabat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Rusmin, Analis 
PSKMP Unhas Agussalim, Program Assistant PEACH Sulawesi 
Selatan Rio Abdul Fattah, dan analis dari Bank Dunia, Erryl Davy, 
Andhika Maulana serta Bastian Zaini. Anggota lainnya adalah, 
Rezky Mulyadi sebagai moderator, dan wartawan Harian FAJAR, 
Hasbi Zainuddin.

Wali Kota sendiri didampingi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) 
Sekretaris Kota, Drs Syamsul Rizal MM, Perwakilan Sekretaris 
Bappeda, Drs. Hasan Wahab Silla MSi, dan Perwakilan dari Dinas 
PPKAD Palopo, Nasirah.

Perbincangan dalam audiens hari itu memunculkan 
sejumlah ide dan gagasan menarik, untuk pembangunan Kota 
Palopo dalam beberapa tahun ke depan. Khususnya dalam 
memperkaya materi diseminasi yang akan disampaikan tim 
PEACH, kepada para anggota SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) Palopo, di esok harinya. Seperti diketahui, tim PEACH 
telah melakukan analisa terkait pengelolaan keuangan daerah di 
Sulawesi Selatan, dengan fokus pada tiga Kota, yang menjadi 
pusat dari tiga klaster di Sulawesi Selatan, sejak 2010 silam. Salah 
satu kota itu adalah Palopo.

Salah satu perbincangan hangat audiens adalah, Wali Kota 
Palopo, Tenriadjeng, yang pernah ikut berperan dalam 
pembangunan KIMA di Kota Makassar beberapa tahun silam, 
telah mencanangkan pembangunan KIPA (Kawasan Industri 
Palopo). Menrut Tanriadjeng, dalam audiens bersama tim PEACH, 
KIPA akan menjadi tonggak awal pembangunan industri 
manufaktur di Palopo, meskipun dampaknya akan kelihatan 
dalam belasan bahkan puluhan tahun mendatang. Salah satu 
pekerjaan rumah yang harus dirampungkan adalah, 

9

Ketidakhadiran pegawai negeri sipil, kini menjadi epidemi 
luas di dataran tinggi, karena pegawai negeri sipil diharuskan 
menempati pos-pos penugasan mereka; pemecatan karena 
terlalu sering tidak hadir, di daerah itu, memungkinkan. Gereja 
dan LSM bekerja menggantikan kehadiran negara dalam 
menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun 
mereka bekerja dengan restu dari negara dan bekerja sama 
untuk membayar gaji guru dan petugas kesehatan. Para pekerja 
ini kemudian tidak harus meninggalkan posnya dan melakukan 
perjalanan ke kota untuk mengambil gaji, naik pesawat atau 
berhari-hari berjalan kaki, seperti yang dilakukan sekarang. 
Karena sistem ini dijalankan oleh gereja setempat, pengelolaan 
tenaga kerja dapat langsung dilakukan.

Sampai akhir era Orde Baru, pemerintah setempat 
mengambil alihr layanan kesehatan dan pendidikan. Namun ini 
terjadi tanpa proses yang jelas dan kurang pemahaman yang 
cukup di tingkat provinsi dan kabupaten seperti peran gereja di 
daerah-daerah terpencil. Beberapa badan pemerintah 
memandang pengambilalihan sebagai cara untuk beralih dari 
perpanjangan tangan layanan yang menurut mereka hal 
tersebut selama ini adalah tanggung jawab pemerintah. 
Segelintir orang percaya bahwa pengaruh gereja harus 
dikurangi. Tidak diragukan lagi, beberapa kalangain ingin 
mendapatkan akses pendanaan yang disediakan untuk layanan 
ini.

Mengesampingkan alasan-alasan tersebut, pengambilalihan 
menghasilkan rusaknya sistem yang telah lama ada.  Sama 
halnya dengan berbagai kegagalan dalam pembentukan 
kabupaten-kabupaten baru di Papua, tidak ada masa transisi dan 
tidak ada serah terima tugas. Setelah pengambilalihan, sistem-
sistem ini tidak lagi dikelola secara lokal, oleh adminsitrator 
pemerintah yang berbasis di ibukota kabupaten yang 
menjalankan sistem di tempat-tempat yang tidak pernah 
didatangi, dengan petugas-petugas yang tidak pernah mereka 
temui. Gereja tidak lagi menjalankan peran pengelolaan atau 
pengawasan pasca tahun 2002 dan lebih berkonsentrasi pada 
hal-hal keagamaan. Sistemnya kemudian lebih goncang lagi 
sejak kerusuhan 2001 di Wamena, dimana puluhan pendatang 
orang Indonesia dibunuh oleh demonstran orang Papua. 
Pembunuhan ini menciptakan kembalinya para migran ke 
daerah asal mereka – kebanyakan mereka adalah guru dan 
petugas kesehatan.

Serah terima sistem dari Jayawijaya ke Kabupaten Yahukimo 
pada tahun 2002 adalah puncaknya. Sejumlah sekolah dan klinik 
hanya dikelola oleh guru-guru yang tersisa, kader kesehatan, dan 
petugas administrasi (penyebabnya akan dijelaskan kemudian). 
Di Yahukimo, kecuali Dekai, hilang sudah manifestasi yang bisa 
terlihat dari kehadiran pemerintah. Jatuhnya sistem pendidikan 
telah mengakibatkan tingginya angkat buta huruf di Lolat yang 
mencapai hingga 80 persen.

Sedangkan untuk kesehatan, program-program imunisasi 
tidak lagi ada di daerah terpencil: imunisasi lengkap terputus di 
tahun 2002 dan tidak ada lagi imunisasi yang disediakan oleh 
pemerintah kabupaten selain yang diberikan oleh Dekai sejak 
sepuluh tahun terakhir. Penyebaran TB dan HIV di Lolat belum 
diketahui, tapi jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang 
meninggal tanpa diketahui sebabnya jumlahnya tidak sesuai 
angka rata-rata provinsi.

Sepertinya kaum lelaki bekerja di daerah perkotaan sebagai 
bagian dari maraknya pembangunan akibat terbentuknya 
banyak kabupaten baru terjangkit HIV dan membawanya 
kembali ke rumah. Seiring dengan tidak diketahuinya tingkat 
infeksi HIV, demikian pula dengan penggunaan kondom, yang 
tidak pernah terlihat di daerah ini.

Laki-laki juga terjangkit malaria dari dataran rendah Dekai. 
Saat kembali ke Lolat, yang tidak ada nyamuk dan tidak 
mengenal penyakit malaria, mereka pun akhirnya meninggal 
karenanya. Klinik-klinik diperlengkapi dengan obat-obatan yang 
kadaluwarsa adn pengetahuan kesehatan masih rendah.

Civil servant absenteeism, now a veritable epidemic in the 
highlands, was less of an issue, as civil servants were required to be at 
the posts to which they were assigned; dismissal due to frequent 
absence was, in that era, possible. Churches and NGOs worked in 
place of the state to provide health and education services. But they 
worked with the state's blessing and in cooperation with it to pay 
government salaries to the teachers and health care workers on-site. 
These workers thus did not have to leave their posts and travel to 
towns to collect their wages, by flight or several days' walking, as 
they do now. As these systems were run by local churches, 
management of workers was direct.

After the end of the New Order, local governments took over 
health and education services. But this happened without a clear 
rationale and in the absence of sufficient understanding in 
provincial and district centres as to the role that churches played in 
remote areas. Some government officials saw the takeover as a 
means to move into the provision of services which they had always 
viewed as being the proper responsibility of government. Others 
believed that church influence should be lessened. No doubt some 
simply wanted to gain access to the funds that these services 
provided.

Regardless of the reasons, the takeover resulted in the 
breakdown of the established system. As in the broader failures 
found in the creation of new districts across Papua, there was no 
period of transition and no handover. After the takeover, these 
systems were no longer managed locally, with new government 
administrators based in district capitals remotely running systems 
in places they'd never visited, with employees they'd never met. The 
churches played no post-2002 managerial or oversight role, instead 
concentrating on ecclesiastical matters. The system was further 
shaken by the 2001 riots in Wamena, when dozens of Indonesian 
migrants were killed by Papuan rioters. These killings created a 
reverse migration as fearful migrants – many of them teachers and 
health care workers – left to the cities.

The handover of the systems from Jayawijaya to the new district 
of Yahukimo in 2002 was the coup de grâce. Schools and clinics 
emptied of remaining teachers, health cadres, and administrators 
(the reasons why are elaborated upon below). In Yahukimo, with the 
exception of Dekai, the visible manifestations of a functioning 
government disappeared. This collapse of the education system has 
led to illiteracy rates that are much worse than the provincial 
average: anecdotal evidence puts the illiteracy rate in Lolat at 
upwards of 80 per cent.

As for health, immunisation programs do not exist in remote 
areas: the cold chain for vaccinations broke down in 2002 and no 
immunisations have been provided by the district government 
outside of intermittent offerings in Dekai in the last ten years. TB and 
HIV rates in Lolat are unknown, but the number of young men, 
women, and children dying of unknown causes is out of proportion 
to the already abysmal provincial averages. It seems likely that men 
working in the cities as part of the construction boom caused by the 
proliferation of new districts are contracting HIV and bringing it 
home with them. Just as HIV infection levels are unknown, so are 
condoms, which have never been seen in the area.

Men are also contracting malaria in lowland Dekai. When they 
return to Lolat, which has no mosquitoes and thus no knowledge of 
malaria, they die from it. Clinics are stocked with expired or 
unlabeled medicines, and health knowledge is low.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Bobby Anderson (rubashov@yahoo.com) works on health, education, 
and governance projects in Eastern Indonesia, and he travels frequently 
in Papua province.
Inside Indonesia 110: Oct-Dec 2012 
http://www.insideindonesia.org/current-edition/living-without-a-state
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uang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sungguh menjadi 
sesuatu yang penting bagi setiap kota. Seperti diketahui Rbersama, perkembangan dan pertumbuhan daerah 

perkotaan senantiasa disertai dengan alih fungsi lahan yang 
pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat 
menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan. 
Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga dan 
meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satu di antaranya 
adalah dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang 
memadai.

Karena peran ruang terbuka hijau penting bagi masyarakat 
perkotaan, pengelolaannya secara normatif telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Selain itu 
penataan ruang terbuka hijau juga diatur dalam Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam 
aturan-aturan tersebut disebutkan bahwa proporsi minimal 
ruang terbuka hijau di perkotaan adalah sebesar tigapuluh 
persen dari luas sebuah kota untuk dapat berperan optimal 
dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota.

Kota Kupang yang dikenal juga sebagai Kota Karang, 
ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi sangat penting. Ini 
adalah wujud dari bagaimana membuat terobosan untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan kota Kupang. Julukan Kota 
Karang semestinya tidak menjadi sebuah kendala dalam 
menjalankan mandat Undang-Undang. Bila tidak dijalankan itu 
berarti ada Pelanggaran Hukum.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, Kupang 
perlu menata kota dengan lebih baik, lebih komprehensif, dan 

meningkat di atas 50 persen sejak tahun 2005. Padahal, fiskal 
sesungguhnya banyak dialokasikan untuk masyarakat umum.

Karena itu, diseminasi PEACH tersebut merekomendasikan, 
Sulsel dan sejumlah pemerintah daerah dengan belanja 
pegawai lebih dari 50 persen di Provinsi ini, masih harus 
mempertahankan moratorium pegawai hingga dua tiga tahun 
mendatang.

Selain itu, dengan tidak merekrut PNS, pemerintah tentu 
perlu memaksimalkan kinerja PNS yang ada, agar lebih efektif. 
Analis PEA, Dr Agussalim, menjelaskan, meskipun pemerintah 
kerap berdalih tentang kebutuhan pegawai yang tinggi di 
beberapa daerah, namun kritik terhadap banyaknya pegawai 
yang kurang produktif juga perlu diperhatikan.

"Nyatanya, banyak anggota dewan di berbagai daerah 
mengungkap pegawai-pegawai di instansi instansi pemerintah 
yang tidak punya kerjaan," kata Agussalim.

Selain itu, pemerintah juga masih perlu mengefisienkan 
pengeluaran-pengeluaran untuk remunerasi pegawai. Pasalnya, 
pembengkakan belanja pegawai, salah satunya disebabkan oleh 
pemberian tunjangan sertifikasi untuk guru, yang tidak melalui 
proses seleksi yang ketat.

Ag u s s a l i m  o p t i m i s , p e m e r i n t a h  p r o v i n s i  b i s a  
memaksimalkan kinerja dengan mendorong belanja publik 
yang lebih maksimal, tanpa merekrut pegawai baru. Tapi 
membuat kinerja pegawai yang ada, agar lebih efektif, dan 
bekerja sesuai tupoksinya. Hal ini penting, menurut Agus, karena, 
salah satu penelitian mahasiswa Unhas membuktikan, kinerja 
pegawai di  Sulsel  yang kurang produktif, bahk an 
produktivitasnya lebih rendah dari tenaga honorer.

Agussalim juga mencontohkan satu Provinsi yang cukup 
efektif menggunakan dana pegawai. "Contoh kecil adalah 
Banten. Provinsi ini hampir sama Sulsel. Jumlah penduduknya 
mencapai sekitar 9 juta, dan APBD sekira Rp. 3 triliun. Tapi 
mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai di bawah 50 
persen, karena jumlah pegawainya atau PNS hanya sekitar 4 ribu 
orang. Sementara, jumlah PNS di Sulsel mencapai 10 ribu," 
katanya. 

Sekadar diketahui, porsi belanja pegawai di Sulsel 
meningkat pesat mencapai 52,17 persen tahun 2011. Dari 23 
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan berdasarkan analisa PEACH, 
hanya lima daerah yang belanjanya di bawah 50 persen, yakni 
Luwu Timu, Tana Toraja, Barru, Pare-pare, dan Sidrap. Daerah 
dengan belanja pegawai tertinggi adalah Jeneponto 74,21 
persen, dan terendah adalah Luwu Timur 44,40 persen.

Rekomendasi lain yang dikeluarkan oleh PEACH adalah, 
pemerintah perlu melakukan Pemetaan Kapasitas Fiskal Daerah, 
untuk mengurangi disparitas pembangunan kota di povinsi 
sulsel, hingga alokasi belanja pemerintah provinsi di 
Kabupaten/Kota didasarkan pada kapasitas fiskal kabupaten 
kota dalam rangka pemerataan pembangunan daerah.

pembenahan pelabuhan Palopo, agar bisa melakukan aktivitas 
bongkar muat barang dengan kapasitas lebih besar.

Selain KIPA,  Tenriadjeng juga menjelaskan Palopo yang 
amat prospektif untuk menjadi kota Pendidikan. Menurut dia, 
pendidikan punya potensi besar untuk mendongkrak 
pendapatan daerah Palopo. Pasalnya, dari 140ribu penduduk 
Palopo, saat ini 30 persen di antaranya adalah pelajar, yang 
datang dari sejumlah Kabupaten sekitar. "Masing masing dari 
mereka, minimal mengeluarkan belanja Rp10 ribu setiap hari. 
Jika jumlah pelajar bisa ditingkatkan, tentu semakin baik untuk 
ekonomi daerah ini," kata Tanriadjeng.

Palopo Didorong Jadi Kota Pendidikan

Pa d a  R a b u  3 1  O k t o b e r, t i m  P E AC H  a k h i r n y a  
mendiseminasikan hasil-hasil PEA (Public Expenditure Analysis) 
atau, analisa pengeluaran publik sejumlah instansi pemerintah 
di Sulsel, yang dilakukan sejak 2010 silam. Dalam diseminasi 
tersebut, analis PEA, Dr Agussalim, menjelaskan hal yang sama 
terkait pendidikan.

Menurut hasil PEA yang dilakukan di berbagai daerah di 
Sulawesi Selatan, Palopo dinilai menjadi salah satu kota yang 
memberi porsi lebih besar terhadap pengembangan sektor 
pendidikan. Dari sekira Rp 476 miliar  anggaran APBD Kota ini, 
sebanyak 37,31 persen anggarannya disalurkan untuk sektor 
pendidikan.

Agussalim, menjelaskan,  porsi anggaran pemerintah 
Palopo untuk pendidikan bahkan bahkan lebih besar dari 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun Pemprov telah 
menggul i rk an program pendidk an grat is, dengan 
mengeluarkan 30,27 persen APBD untuk pendidikan.

"Jika dilihat sejak tahun 2005, Pemkot Palopo  telah 
mengeluarkan 36,06 persen dari total pengeluaran 
daerah,untuk Pendidikan. Sedangkan Sulsel pada tahun yang 
sama, mengeluarkan 20,89 persen dari total APBD," jelas 
Agussalim, saat mempresentasekan hasil analisa. Sulsel mulai 
gencar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dalam lima 
tahun terakhir hingga mencapai 30,27 pada 2011.

Perhatian besar di sektor pendidikan tersebut, kata dia, juga 
telah berdampak baik pada kualitas output pendidikan di 
Palopo. Hal itu misalnya ditunjukkan oleh tingkat pendidikan 
masyarakat Palopo yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 
masyarakat Sulsel.

"Rata-rata masyarakat Palopo mengikuti jenjang 
pendidikan paling tinggi di tingkat kelas dua SMU. Rata-rata 
masyarakat di Sulsel berhenti sekolah saat kelas dua SMP, Palopo 
tertinggi ketiga setelah Makassar dan Pare-pare," kata Agus, 
yang juga analis di Puslitbang Manajemen Kebijakan Universitas 
Hasanuddin. Selain itu, Palopo juga menjadi daerah tertinggi 
angka melek huruf. Mencapai 90 persen.

PLT Sekretaris Kota Palopo, Syamsul Rizal, menjelaskan, 
upaya-upaya pengembangan di sektor pendidikan telah 
didorong dalam beberapa tahun terakhir. "Untuk saat ini, kita 
sedang mendorong ketersediaan lembaga pendidikan yang 
berkualitas di tingkat perguruan tinggi. Saat ini kita upayakan 
Universitas Andi Djemma di Palopo ini bisa menjadi Universitas 
negeri," kata dia. Mendorong kualitas pendidikan tinggi di 
Palopo menjadi penting, karena jumlah warga Palopo yang 
berkuliah di Makassar sudah mencapai 65ribu orang. Jika 
separuh saja dari para pelajar yang tamat SMA bisa tertarik 
berkuliah di Palopo karena melihat kualitasnya baik, sudah 
lumayan.

Belanja Fiskal Didorong Lebih Efektif

Selain mengemukakan belanja daerah agar efektif, 
diseminasi PEACH juga mengkritisi masih minimnya belanja 
fiskal sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, tak terkecuali Palopo. 
PEACH menyoroti belanja fiskal yang terus tertekan, akibat porsi 
belanja pegawai terlalu tinggi, dan menjadi persoalan serius 
yang akan terus dihadapi pemerintah daerah. PEACH 
menunjukkan belanja pegawai di Provinsi ini malah terus 

OLEH HERRY NAIF

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program kemanusiaan yang dikerjakan Yayasan John Fawcett di Indonesia, Anda dapat 
mengunjungi situs web kami pada/For further information about the Foundation's stellar humanitarian work throughout Indonesia, 
please visit our Web site at : 
www.balieye.org dan menghubungi kami melalui email / or Email us at :  yki@indo.net.id
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mempertimbangkan resiko lingkungan dari berbagai aspek. 
Keluhan akan polusi udara, air dan lain-lain sejak dini mulai 
dipikirkan bila tidak cepat atau lamban permasalahan di Jakarta 
dan kota besar lainnya akan dialami di NTT terutama di Kota 
Kupang. Oleh karenanya, luas ruang terbuka hijau di Kota 
Kupang semestinya memenuhi standar minimum tigapuluh 
persen dari luas kota. Akan lebih bagus lagi bila melebihi standar 
minimum. 

Terdapat beragam bentuk dan cara yang bisa menjadi 
pilihan dalam menyediakan ruang terbuka hijau di daerah 
perkotaan. Beberapa contoh ruang terbuka hijau adalah taman 
kota, hutan kota, kawasan hijau pertanian, jalur hijau, dan 
kawasan hijau pantai. Pada prinsipnya, ruang terbuka hijau 
memenuhi nilai-nilai seperti menjaga keseimbangan ekologis. 
Termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas ekosistem – 
dalam hal ini udara yang bersih, dan menjadi penyerap karbon. 
Selain menjadi paru-paru kota, ruang terbuka hijau jgua 
melindungi sistem air, dapat meredam bising, dan menambah 
keindahan kota.  

Fungsi kedua dari ruang terbuka hijau di daerah perkotaan 
adalah menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk berbagai hal. Di ruang publik, masyarakat kota 
bisa menjalin komunikasi dan melakukan kegiatan-kegiatan 
kreatif. 

Fungsi ketiga dari ruang terbuka hijau adalah fungsi 
estetika, yakni mengikat antar elemen gedung dalam kota, 
memberi ciri bagi sebuah kota, dan unsur penting dalam 
penataan arsitektur kota. Fungsi ekonomi menjadi fungsi 
keempat dari kehadiran ruang terbuka hijau. Di ruang terbuka 
hijau, kegiatan perekonoman yang ramah lingkungan tetap 
dapat dilakukan.  

Kupang Green City adalah sebuah gagasan yang penting 
untuk memotivasi warga kota Kupang agar dapat menghijaukan 
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uang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sungguh menjadi 
sesuatu yang penting bagi setiap kota. Seperti diketahui Rbersama, perkembangan dan pertumbuhan daerah 

perkotaan senantiasa disertai dengan alih fungsi lahan yang 
pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat 
menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan. 
Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga dan 
meningkatkan kualitas lingkungan. Salah satu di antaranya 
adalah dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang 
memadai.

Karena peran ruang terbuka hijau penting bagi masyarakat 
perkotaan, pengelolaannya secara normatif telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Selain itu 
penataan ruang terbuka hijau juga diatur dalam Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam 
aturan-aturan tersebut disebutkan bahwa proporsi minimal 
ruang terbuka hijau di perkotaan adalah sebesar tigapuluh 
persen dari luas sebuah kota untuk dapat berperan optimal 
dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota.

Kota Kupang yang dikenal juga sebagai Kota Karang, 
ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi sangat penting. Ini 
adalah wujud dari bagaimana membuat terobosan untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan kota Kupang. Julukan Kota 
Karang semestinya tidak menjadi sebuah kendala dalam 
menjalankan mandat Undang-Undang. Bila tidak dijalankan itu 
berarti ada Pelanggaran Hukum.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, Kupang 
perlu menata kota dengan lebih baik, lebih komprehensif, dan 

meningkat di atas 50 persen sejak tahun 2005. Padahal, fiskal 
sesungguhnya banyak dialokasikan untuk masyarakat umum.

Karena itu, diseminasi PEACH tersebut merekomendasikan, 
Sulsel dan sejumlah pemerintah daerah dengan belanja 
pegawai lebih dari 50 persen di Provinsi ini, masih harus 
mempertahankan moratorium pegawai hingga dua tiga tahun 
mendatang.

Selain itu, dengan tidak merekrut PNS, pemerintah tentu 
perlu memaksimalkan kinerja PNS yang ada, agar lebih efektif. 
Analis PEA, Dr Agussalim, menjelaskan, meskipun pemerintah 
kerap berdalih tentang kebutuhan pegawai yang tinggi di 
beberapa daerah, namun kritik terhadap banyaknya pegawai 
yang kurang produktif juga perlu diperhatikan.

"Nyatanya, banyak anggota dewan di berbagai daerah 
mengungkap pegawai-pegawai di instansi instansi pemerintah 
yang tidak punya kerjaan," kata Agussalim.

Selain itu, pemerintah juga masih perlu mengefisienkan 
pengeluaran-pengeluaran untuk remunerasi pegawai. Pasalnya, 
pembengkakan belanja pegawai, salah satunya disebabkan oleh 
pemberian tunjangan sertifikasi untuk guru, yang tidak melalui 
proses seleksi yang ketat.

Ag u s s a l i m  o p t i m i s , p e m e r i n t a h  p r o v i n s i  b i s a  
memaksimalkan kinerja dengan mendorong belanja publik 
yang lebih maksimal, tanpa merekrut pegawai baru. Tapi 
membuat kinerja pegawai yang ada, agar lebih efektif, dan 
bekerja sesuai tupoksinya. Hal ini penting, menurut Agus, karena, 
salah satu penelitian mahasiswa Unhas membuktikan, kinerja 
pegawai di  Sulsel  yang kurang produktif, bahk an 
produktivitasnya lebih rendah dari tenaga honorer.

Agussalim juga mencontohkan satu Provinsi yang cukup 
efektif menggunakan dana pegawai. "Contoh kecil adalah 
Banten. Provinsi ini hampir sama Sulsel. Jumlah penduduknya 
mencapai sekitar 9 juta, dan APBD sekira Rp. 3 triliun. Tapi 
mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai di bawah 50 
persen, karena jumlah pegawainya atau PNS hanya sekitar 4 ribu 
orang. Sementara, jumlah PNS di Sulsel mencapai 10 ribu," 
katanya. 

Sekadar diketahui, porsi belanja pegawai di Sulsel 
meningkat pesat mencapai 52,17 persen tahun 2011. Dari 23 
Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan berdasarkan analisa PEACH, 
hanya lima daerah yang belanjanya di bawah 50 persen, yakni 
Luwu Timu, Tana Toraja, Barru, Pare-pare, dan Sidrap. Daerah 
dengan belanja pegawai tertinggi adalah Jeneponto 74,21 
persen, dan terendah adalah Luwu Timur 44,40 persen.

Rekomendasi lain yang dikeluarkan oleh PEACH adalah, 
pemerintah perlu melakukan Pemetaan Kapasitas Fiskal Daerah, 
untuk mengurangi disparitas pembangunan kota di povinsi 
sulsel, hingga alokasi belanja pemerintah provinsi di 
Kabupaten/Kota didasarkan pada kapasitas fiskal kabupaten 
kota dalam rangka pemerataan pembangunan daerah.

pembenahan pelabuhan Palopo, agar bisa melakukan aktivitas 
bongkar muat barang dengan kapasitas lebih besar.

Selain KIPA,  Tenriadjeng juga menjelaskan Palopo yang 
amat prospektif untuk menjadi kota Pendidikan. Menurut dia, 
pendidikan punya potensi besar untuk mendongkrak 
pendapatan daerah Palopo. Pasalnya, dari 140ribu penduduk 
Palopo, saat ini 30 persen di antaranya adalah pelajar, yang 
datang dari sejumlah Kabupaten sekitar. "Masing masing dari 
mereka, minimal mengeluarkan belanja Rp10 ribu setiap hari. 
Jika jumlah pelajar bisa ditingkatkan, tentu semakin baik untuk 
ekonomi daerah ini," kata Tanriadjeng.

Palopo Didorong Jadi Kota Pendidikan

Pa d a  R a b u  3 1  O k t o b e r, t i m  P E AC H  a k h i r n y a  
mendiseminasikan hasil-hasil PEA (Public Expenditure Analysis) 
atau, analisa pengeluaran publik sejumlah instansi pemerintah 
di Sulsel, yang dilakukan sejak 2010 silam. Dalam diseminasi 
tersebut, analis PEA, Dr Agussalim, menjelaskan hal yang sama 
terkait pendidikan.

Menurut hasil PEA yang dilakukan di berbagai daerah di 
Sulawesi Selatan, Palopo dinilai menjadi salah satu kota yang 
memberi porsi lebih besar terhadap pengembangan sektor 
pendidikan. Dari sekira Rp 476 miliar  anggaran APBD Kota ini, 
sebanyak 37,31 persen anggarannya disalurkan untuk sektor 
pendidikan.

Agussalim, menjelaskan,  porsi anggaran pemerintah 
Palopo untuk pendidikan bahkan bahkan lebih besar dari 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun Pemprov telah 
menggul i rk an program pendidk an grat is, dengan 
mengeluarkan 30,27 persen APBD untuk pendidikan.

"Jika dilihat sejak tahun 2005, Pemkot Palopo  telah 
mengeluarkan 36,06 persen dari total pengeluaran 
daerah,untuk Pendidikan. Sedangkan Sulsel pada tahun yang 
sama, mengeluarkan 20,89 persen dari total APBD," jelas 
Agussalim, saat mempresentasekan hasil analisa. Sulsel mulai 
gencar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dalam lima 
tahun terakhir hingga mencapai 30,27 pada 2011.

Perhatian besar di sektor pendidikan tersebut, kata dia, juga 
telah berdampak baik pada kualitas output pendidikan di 
Palopo. Hal itu misalnya ditunjukkan oleh tingkat pendidikan 
masyarakat Palopo yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata 
masyarakat Sulsel.

"Rata-rata masyarakat Palopo mengikuti jenjang 
pendidikan paling tinggi di tingkat kelas dua SMU. Rata-rata 
masyarakat di Sulsel berhenti sekolah saat kelas dua SMP, Palopo 
tertinggi ketiga setelah Makassar dan Pare-pare," kata Agus, 
yang juga analis di Puslitbang Manajemen Kebijakan Universitas 
Hasanuddin. Selain itu, Palopo juga menjadi daerah tertinggi 
angka melek huruf. Mencapai 90 persen.

PLT Sekretaris Kota Palopo, Syamsul Rizal, menjelaskan, 
upaya-upaya pengembangan di sektor pendidikan telah 
didorong dalam beberapa tahun terakhir. "Untuk saat ini, kita 
sedang mendorong ketersediaan lembaga pendidikan yang 
berkualitas di tingkat perguruan tinggi. Saat ini kita upayakan 
Universitas Andi Djemma di Palopo ini bisa menjadi Universitas 
negeri," kata dia. Mendorong kualitas pendidikan tinggi di 
Palopo menjadi penting, karena jumlah warga Palopo yang 
berkuliah di Makassar sudah mencapai 65ribu orang. Jika 
separuh saja dari para pelajar yang tamat SMA bisa tertarik 
berkuliah di Palopo karena melihat kualitasnya baik, sudah 
lumayan.

Belanja Fiskal Didorong Lebih Efektif

Selain mengemukakan belanja daerah agar efektif, 
diseminasi PEACH juga mengkritisi masih minimnya belanja 
fiskal sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, tak terkecuali Palopo. 
PEACH menyoroti belanja fiskal yang terus tertekan, akibat porsi 
belanja pegawai terlalu tinggi, dan menjadi persoalan serius 
yang akan terus dihadapi pemerintah daerah. PEACH 
menunjukkan belanja pegawai di Provinsi ini malah terus 

OLEH HERRY NAIF
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mengikuti jenjang pendidikan 
paling tinggi di tingkat kelas dua 
SMU. Rata-rata masyarakat di 
Sulsel berhenti sekolah saat kelas 
dua SMP, Palopo tertinggi ketiga 
setelah Makassar dan Pare-pare.
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mempertimbangkan resiko lingkungan dari berbagai aspek. 
Keluhan akan polusi udara, air dan lain-lain sejak dini mulai 
dipikirkan bila tidak cepat atau lamban permasalahan di Jakarta 
dan kota besar lainnya akan dialami di NTT terutama di Kota 
Kupang. Oleh karenanya, luas ruang terbuka hijau di Kota 
Kupang semestinya memenuhi standar minimum tigapuluh 
persen dari luas kota. Akan lebih bagus lagi bila melebihi standar 
minimum. 

Terdapat beragam bentuk dan cara yang bisa menjadi 
pilihan dalam menyediakan ruang terbuka hijau di daerah 
perkotaan. Beberapa contoh ruang terbuka hijau adalah taman 
kota, hutan kota, kawasan hijau pertanian, jalur hijau, dan 
kawasan hijau pantai. Pada prinsipnya, ruang terbuka hijau 
memenuhi nilai-nilai seperti menjaga keseimbangan ekologis. 
Termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas ekosistem – 
dalam hal ini udara yang bersih, dan menjadi penyerap karbon. 
Selain menjadi paru-paru kota, ruang terbuka hijau jgua 
melindungi sistem air, dapat meredam bising, dan menambah 
keindahan kota.  

Fungsi kedua dari ruang terbuka hijau di daerah perkotaan 
adalah menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk berbagai hal. Di ruang publik, masyarakat kota 
bisa menjalin komunikasi dan melakukan kegiatan-kegiatan 
kreatif. 

Fungsi ketiga dari ruang terbuka hijau adalah fungsi 
estetika, yakni mengikat antar elemen gedung dalam kota, 
memberi ciri bagi sebuah kota, dan unsur penting dalam 
penataan arsitektur kota. Fungsi ekonomi menjadi fungsi 
keempat dari kehadiran ruang terbuka hijau. Di ruang terbuka 
hijau, kegiatan perekonoman yang ramah lingkungan tetap 
dapat dilakukan.  

Kupang Green City adalah sebuah gagasan yang penting 
untuk memotivasi warga kota Kupang agar dapat menghijaukan 



Tanete Riattang Timur-A. Heny Mulawati, Lurah Bajoe-Hj. 
Faidah,SSTP serta Tim Fasilitator Desa/Kecamatan Tanete 
Riattang Timur, mengunjungi salah satu lokasi calon demplot  
budidaya rumput laut di lingkungan Maccedde Kelurahan 
Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Di tempat tersebut, rombongan disambut antusias oleh 
masyarakat setempat, dan dilakukan penyerahan secara 
simbolis bantuan peralatan demplot rumput laut kepada 
perwakilan Kelompok Pembudidaya rumput laut kelurahan 
Bajoe. Secara bergantian, Kepala Bappeda Bone, Camat Tanete 
Riattang Timur dan Project Coordinator BCR CC, Katrin 
menyerahkan bantuan. Sebelumnya, A. Heny Mulawati yang 
merupakan Camat Perempuan di kabupaten Bone 
menyampaikan kepada seluruh masyarakat penerima 
bantuan untuk memanfaatkan dengan baik bantuan tersebut, 
dan menjadikannya tempat pembelajaran bersama atau 
laboratorioum kerja lapangan  yang mempelajari bagaimana 
berbudidaya rumput laut yang baik. Camat Tanetetiattang 
Timur itu,  juga mengucapkan terima kasih kepada pihak 
Pemerintah Kabupaten Bone yang telah menjadikan daerah 
tersebut sebagai lokasi labsite project rumput laut, dan 
terkhusus kepada CARE International Indonesia atas bantuan 
dan dukungannya kegiatan adaptasi mata pencaharian yang 
lebih tahan terhadap perubahan iklim. 

Rangkaian kegiatan setelah penyerahan secara simbolis 
bantuan dilanjutkan dengan kunjungan ke calon lokasi 
demplot. Tim Rombongan menggunakan kapal dan perahu 
katinting menuju calon lokasi demplot yang berjarak sekitar 
tiga kilometer dari pantai dan berdekatan dengan Pelabuhan 
Bajoe Kabpaten Bone. Di atas kapal, para petani pembudidaya 
rumput laut menjelaskan beberapa hal terkait proses 
budidaya mulai dari proses penentuan lokasi, penanaman, 
pemeliharaan hingga pasca panen. 

“Terima kasih banyak kepada semuanya, saya senang 
sekali hadir di sini bertemu pemerintah dan masyarakat Bone,” 
ungkap Katrin sambil menyalami satu persatu Pejabat 
Pemerintah yang mendampingi dan warga masyarakat yang 
hadir, dan berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke 
kabupaten Wajo, Luwu dan Luwu Utara yang juga adalah 
kabupaten Lokasi Program BCR CC. 
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kota Kupang dan menjaga kelestariannya. 
Dengan motivasi ini, terdapat nilai dan 
semangat hijau yang tertanam dalam diri 
pemimpin dan segenap warga Kota Kupang 
yang ingin menjadikan kota ini lebih indah, 
nyaman, dan dapat dinikmati oleh siapa saja. 
Hal penting lainnya adalah, penerapan 
gagasan Kupang Green City perlu dilakukan 
bersama-sama oleh berbagai pihak. 

Belakangan ini, pesisir Kota Kupang 
mengalami pembangunan yang luar biasa. 
Pada beberapa kawasan pantai telah dibangun 
beberapa hotel baru yang mana, semestinya 
pantai-pantai ini dapat dijaga agar tetap 
nyaman, indah, dan aman secara ekologis. 
Ruang publik di sepanjang pesisir Kota Kupang 
seyogyanya dipertahankan bagi warga kota 
Kupang. Sekiranya Pemerintah menginginkan 
adanya fungsi ekonomi mestinya kawasan, 
semestinya diutamakan sebesar-besarnya 
untuk kepentingan rakyat kota Kupang. Tentu 
saja, di atas segalanya, aspek keberlanjutan 
ekologi penting menjadi pertimbangan utama. 
Dalam hal ini, Kupang dapat belajar dari Jakarta 
dan beberaoa kota besar lainnya di Indonesia 
dalam mendesain sebuah perkotaan yang 
ramah lingkungan.

Kota Kupang sungguh tidak strategis dari 
berbagai aspek sebagai kota Industri. 
Semestinya kota Kupang dapat dirancang 
untuk menjadi sebuah daerah yang eksotik 
dengan keasriannya. Sadar atau tidak sadar, 
Kota Kupang adalah gerbang bagi Timor Leste 
dan Australia. Peluang ini mestinya dapat 
dilihat sebagai basis analisis dalam berbagai 
kajian dengan menata kota Kupang menjadi 
eksotik dan mendorong terwujudnya Kupang 
Green City.

Penataan ruang kota memerlukan kajian 
y a n g  m e m p e r t i m b a n g k a n  d a m p a k  
lingkungan dan resiko bencana ekologis yang 
dapat timbul di kemudian hari. Untuk 
mencapai gagasan ini, seyogyanya instansi 
terkait bekerja sama untuk mendesainnya 
bersama. Ego sektoral dan Instansi mestinya 
ditanggalkan. Dengan demikian berbagai 
keterbatasan baik sumber daya manusia 
maupun anggaran pun akan diatasi karena 
adanya sebuah model responsifitas kebijakan 
pemerintah yang pro-penataan ruang terbuka 
hijau kota Kupang dengan tidak melupakan 
partisipasi rakyat dan berbagai pihak. Tanpa 
partisipasi rakyat mustahil kota Kupang 
menjadi hijau dan lestari.

Tidak menutup kemungkinan bila Kota 
Kupang membutuhkan sebuah tata ruang kota 
baru yang mempertimbangkan berbagai 
aspek dan tidak meminggirkan kepentingan 
warganya sendiri. Tata ruang kota yang baru 
hendaknya dapat memperkuat keterlibatan 
rakyat dalam mengakses dan mengontrol 
seluruh proses pembangunan di Kota Kupang 
agar bernuansa keadilan sosial ekonomi, dan 
k e a d i l a n  a n t a r  g e n e r a s i  u t a m a n y a  
keberlanjutan ekologi  bagi  generasi  
selanjutnya.
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umput laut adalah salah satu komoditas unggulan perikanan 
Sulawesi Selatan. Potensinya komoditas rumput laut ini sangat baik Rdan pasarnya cukup prospektif. Hanya saja, hingga saat ini, potensi 

ini belum dikelola secara optimal.  
Mini Project Seaweed atau juga dikenal dengan nama Proyek 

Percontohan Budidaya Rumput Laut  adalah salah satu komponen program 
adaptasi perubahan iklim yang didanai oleh Uni Eropa melalui kerjasama 
CARE International Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone. Proyek ini dimaksudkan menjadi sarana pembelajaran 
bagi masyarakat pesisir tentang apa dan bagaimana usaha budidaya 
rumput laut yang efektif dan efisien  dengan teknologi budidaya yang 
tahan (resilience) terhadap perubahan iklim dan produktif bagi 
peningkatan pendapatan komunitas pesisir.

Terdapat dua jenis rumput laut dari 37 jenis yang ekonomis dominan 
yang dikembangkan di Sulawesi Selatan yaitu Eucheuma cottonii dan 
Gracillaria varrucosa.  Sasaran umum lokasi proyek ini adalah pada daerah-
daerah penghasil rumput laut potensial. Di Kabupaten Bone, daerah sekitar 
Teluk Bone menghasilkan rumput laut jenis Eucheuma cottonii. Daerah ini 
termasuk Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bone, Wajo, Luwu, Palopo, Luwu Utara, 
dan Luwu Timur.  

CARE International Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah 
Kabupaten Bone didukung oleh Uni Eropa (The European Union), melalui 
Program Adaptasi Perubahan Iklim menggelar Launching Mini Project 
Seaweed bertajuk Building Coastal Resilience to Reduce Climate Change 
Impact in Indonesia (BCR CC). Acara launching proyek ini diadakan di Kantor 
BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Bone pada tanggal 22 Oktober 2012. 
Acara dihadiri oleh Project Coordinator BCR CC CARE Deutschland-
Luxemburg, Katrin Von Der Dellen, didampingi Project Manager CARE-
BCRCC Indonesia, Leonardy Sambo dan M&E Officer CARE  BCR CC, 
Muhammad Syakir. Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Bone, 
dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Statistik kabupaten Bone, 
H.Irwansyah,S.Ip,M.Si yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Program 
Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Bone. Perwakilan Pemerintah 
Kecamatan dari lima kecamatan lokasi program, perwakilan Pemerintah 
Desa/Kelurahan dari sepuluh Desa/Kelurahan lokasi program, Tim 
Fasilitator Desa dan Kecamatan, angota Tim Teknis Kabupaten yang terdiri 
dari para SKPD, dan Mitra LSM lokal.

Kegiatan pembudidayaan produksi rumput laut di kawasan pesisir 
direkomendasikan sebagai bentuk aplikasi ketahanan masyarakat pesisir 
terhadap perubahan iklim. Hal ini didasarkan survey komprehensif dari 
CARE International Indonesia melalui Kajian Analisa kerentanan terkait 
Iklim (CVCA) yang dilakukan bersama komunitas masyarakat pesisir. 
Penilaian tersebut juga didukung oleh Informasi Data sekunder dari 
berbagai institusi dan pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga 

desa terkait kerentanan dan iklim. Penilaian juga dilakukan melalui 
sejumlah studi kelayakan pembudidaya rumput laut di wilayah 
Teluk Bone oleh Konsultan Seaweed Jasuda atau Seaplant serta 
Baseline survey dari Lembaga Independent Banyaneer dari 
Surabaya. 

District Facilitator BCR CC untuk Kabupaten Bone, Rahman 
Ramlan, dalam laporan pembukaan kegiatannya, mengatakan 
bahwa Program Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten Bone 
berlokasi di Kelurahan Bajoe dan Lonrae kecamatan Tanete 
Riattang Timur, Desa Latonro dan Pallime kecamatan Cenrana, 
Desa Angkue dan Polewali kecamatan Kajuara, Desa Bulu-bulu dan 
Ujunge kecamatan Tonra, serta Desa Unra dan Kading kecamatan 
Awangpone. Kegiatan Launching dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menguatkan silaturrahmi dan Komitmen Bersama antara 
Pemerintah Kabupaten Bone dengan CARE International 
Indonesia yang didukung oleh Uni Eropa, yang ditandai dengan 
Penandatanganan Kesepahaman, dan serah terima bantuan 
perlengkapan Demplot rumput laut secara simbolis dari CARE 
International Indonesia kepada Pemerintah dan Masyarakat Pesisir 
kabupaten Bone.

H.Irwansyah,S.IP,M.Si selaku yang mewakili Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone dalam sambutannya menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada CARE International Indonesia dan Uni 
Eropa (The European Union) yang telah memberi perhatian 
terhadap kehidupan masyarakat pesisir kabupaten Bone. 
Dikatakannya pula, bahwa CARE Indonesia sejak kehadirannya di 
kabupaten Bone telah berkontribusi positif dalam penyusunan 
Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dimana 
hasil kajian survey assessment CVCA (Analisa Kapasitas dan  
Kerentanan terkait Iklim) menjadi salah satu bahan referensi 
pembuatannya. Sehingga, issu-issu mengenai perubahan iklim 
dapat diintegrasikan ke dalam strategi perencanaan dan 
penganggaran daerah Kabupaten Bone.

P r o s e s i  L a u n c h i n g  p r o g r a m  d i t a n d a i  d e n g a n  
penandatanganan Piagam Kesepahaman antara Pemerintah 
Kabupaten Bone yang diwakili Kepala Bappeda & Statistik 
Kabupaten Bone dengan Perwakilan CARE International, Katrin 
Von Der Dellen. Serta penandatanganan Piagam Serah Terima 
Material Perlengkapan Demplot Rumput Laut dari CARE 
International Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Bone 
untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kecamatan dan 
Desa lokasi Program.

Seusai acara peluncuran proyek, Tim Rombongan CARE 
International Indonesia didampingi Kepala Bappeda Bone, Camat 
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Tanete Riattang Timur-A. Heny Mulawati, Lurah Bajoe-Hj. 
Faidah,SSTP serta Tim Fasilitator Desa/Kecamatan Tanete 
Riattang Timur, mengunjungi salah satu lokasi calon demplot  
budidaya rumput laut di lingkungan Maccedde Kelurahan 
Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Di tempat tersebut, rombongan disambut antusias oleh 
masyarakat setempat, dan dilakukan penyerahan secara 
simbolis bantuan peralatan demplot rumput laut kepada 
perwakilan Kelompok Pembudidaya rumput laut kelurahan 
Bajoe. Secara bergantian, Kepala Bappeda Bone, Camat Tanete 
Riattang Timur dan Project Coordinator BCR CC, Katrin 
menyerahkan bantuan. Sebelumnya, A. Heny Mulawati yang 
merupakan Camat Perempuan di kabupaten Bone 
menyampaikan kepada seluruh masyarakat penerima 
bantuan untuk memanfaatkan dengan baik bantuan tersebut, 
dan menjadikannya tempat pembelajaran bersama atau 
laboratorioum kerja lapangan  yang mempelajari bagaimana 
berbudidaya rumput laut yang baik. Camat Tanetetiattang 
Timur itu,  juga mengucapkan terima kasih kepada pihak 
Pemerintah Kabupaten Bone yang telah menjadikan daerah 
tersebut sebagai lokasi labsite project rumput laut, dan 
terkhusus kepada CARE International Indonesia atas bantuan 
dan dukungannya kegiatan adaptasi mata pencaharian yang 
lebih tahan terhadap perubahan iklim. 

Rangkaian kegiatan setelah penyerahan secara simbolis 
bantuan dilanjutkan dengan kunjungan ke calon lokasi 
demplot. Tim Rombongan menggunakan kapal dan perahu 
katinting menuju calon lokasi demplot yang berjarak sekitar 
tiga kilometer dari pantai dan berdekatan dengan Pelabuhan 
Bajoe Kabpaten Bone. Di atas kapal, para petani pembudidaya 
rumput laut menjelaskan beberapa hal terkait proses 
budidaya mulai dari proses penentuan lokasi, penanaman, 
pemeliharaan hingga pasca panen. 

“Terima kasih banyak kepada semuanya, saya senang 
sekali hadir di sini bertemu pemerintah dan masyarakat Bone,” 
ungkap Katrin sambil menyalami satu persatu Pejabat 
Pemerintah yang mendampingi dan warga masyarakat yang 
hadir, dan berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke 
kabupaten Wajo, Luwu dan Luwu Utara yang juga adalah 
kabupaten Lokasi Program BCR CC. 
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kota Kupang dan menjaga kelestariannya. 
Dengan motivasi ini, terdapat nilai dan 
semangat hijau yang tertanam dalam diri 
pemimpin dan segenap warga Kota Kupang 
yang ingin menjadikan kota ini lebih indah, 
nyaman, dan dapat dinikmati oleh siapa saja. 
Hal penting lainnya adalah, penerapan 
gagasan Kupang Green City perlu dilakukan 
bersama-sama oleh berbagai pihak. 

Belakangan ini, pesisir Kota Kupang 
mengalami pembangunan yang luar biasa. 
Pada beberapa kawasan pantai telah dibangun 
beberapa hotel baru yang mana, semestinya 
pantai-pantai ini dapat dijaga agar tetap 
nyaman, indah, dan aman secara ekologis. 
Ruang publik di sepanjang pesisir Kota Kupang 
seyogyanya dipertahankan bagi warga kota 
Kupang. Sekiranya Pemerintah menginginkan 
adanya fungsi ekonomi mestinya kawasan, 
semestinya diutamakan sebesar-besarnya 
untuk kepentingan rakyat kota Kupang. Tentu 
saja, di atas segalanya, aspek keberlanjutan 
ekologi penting menjadi pertimbangan utama. 
Dalam hal ini, Kupang dapat belajar dari Jakarta 
dan beberaoa kota besar lainnya di Indonesia 
dalam mendesain sebuah perkotaan yang 
ramah lingkungan.

Kota Kupang sungguh tidak strategis dari 
berbagai aspek sebagai kota Industri. 
Semestinya kota Kupang dapat dirancang 
untuk menjadi sebuah daerah yang eksotik 
dengan keasriannya. Sadar atau tidak sadar, 
Kota Kupang adalah gerbang bagi Timor Leste 
dan Australia. Peluang ini mestinya dapat 
dilihat sebagai basis analisis dalam berbagai 
kajian dengan menata kota Kupang menjadi 
eksotik dan mendorong terwujudnya Kupang 
Green City.

Penataan ruang kota memerlukan kajian 
y a n g  m e m p e r t i m b a n g k a n  d a m p a k  
lingkungan dan resiko bencana ekologis yang 
dapat timbul di kemudian hari. Untuk 
mencapai gagasan ini, seyogyanya instansi 
terkait bekerja sama untuk mendesainnya 
bersama. Ego sektoral dan Instansi mestinya 
ditanggalkan. Dengan demikian berbagai 
keterbatasan baik sumber daya manusia 
maupun anggaran pun akan diatasi karena 
adanya sebuah model responsifitas kebijakan 
pemerintah yang pro-penataan ruang terbuka 
hijau kota Kupang dengan tidak melupakan 
partisipasi rakyat dan berbagai pihak. Tanpa 
partisipasi rakyat mustahil kota Kupang 
menjadi hijau dan lestari.

Tidak menutup kemungkinan bila Kota 
Kupang membutuhkan sebuah tata ruang kota 
baru yang mempertimbangkan berbagai 
aspek dan tidak meminggirkan kepentingan 
warganya sendiri. Tata ruang kota yang baru 
hendaknya dapat memperkuat keterlibatan 
rakyat dalam mengakses dan mengontrol 
seluruh proses pembangunan di Kota Kupang 
agar bernuansa keadilan sosial ekonomi, dan 
k e a d i l a n  a n t a r  g e n e r a s i  u t a m a n y a  
keberlanjutan ekologi  bagi  generasi  
selanjutnya.
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umput laut adalah salah satu komoditas unggulan perikanan 
Sulawesi Selatan. Potensinya komoditas rumput laut ini sangat baik Rdan pasarnya cukup prospektif. Hanya saja, hingga saat ini, potensi 

ini belum dikelola secara optimal.  
Mini Project Seaweed atau juga dikenal dengan nama Proyek 

Percontohan Budidaya Rumput Laut  adalah salah satu komponen program 
adaptasi perubahan iklim yang didanai oleh Uni Eropa melalui kerjasama 
CARE International Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone. Proyek ini dimaksudkan menjadi sarana pembelajaran 
bagi masyarakat pesisir tentang apa dan bagaimana usaha budidaya 
rumput laut yang efektif dan efisien  dengan teknologi budidaya yang 
tahan (resilience) terhadap perubahan iklim dan produktif bagi 
peningkatan pendapatan komunitas pesisir.

Terdapat dua jenis rumput laut dari 37 jenis yang ekonomis dominan 
yang dikembangkan di Sulawesi Selatan yaitu Eucheuma cottonii dan 
Gracillaria varrucosa.  Sasaran umum lokasi proyek ini adalah pada daerah-
daerah penghasil rumput laut potensial. Di Kabupaten Bone, daerah sekitar 
Teluk Bone menghasilkan rumput laut jenis Eucheuma cottonii. Daerah ini 
termasuk Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bone, Wajo, Luwu, Palopo, Luwu Utara, 
dan Luwu Timur.  

CARE International Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah 
Kabupaten Bone didukung oleh Uni Eropa (The European Union), melalui 
Program Adaptasi Perubahan Iklim menggelar Launching Mini Project 
Seaweed bertajuk Building Coastal Resilience to Reduce Climate Change 
Impact in Indonesia (BCR CC). Acara launching proyek ini diadakan di Kantor 
BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Bone pada tanggal 22 Oktober 2012. 
Acara dihadiri oleh Project Coordinator BCR CC CARE Deutschland-
Luxemburg, Katrin Von Der Dellen, didampingi Project Manager CARE-
BCRCC Indonesia, Leonardy Sambo dan M&E Officer CARE  BCR CC, 
Muhammad Syakir. Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Bone, 
dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Statistik kabupaten Bone, 
H.Irwansyah,S.Ip,M.Si yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Program 
Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Bone. Perwakilan Pemerintah 
Kecamatan dari lima kecamatan lokasi program, perwakilan Pemerintah 
Desa/Kelurahan dari sepuluh Desa/Kelurahan lokasi program, Tim 
Fasilitator Desa dan Kecamatan, angota Tim Teknis Kabupaten yang terdiri 
dari para SKPD, dan Mitra LSM lokal.

Kegiatan pembudidayaan produksi rumput laut di kawasan pesisir 
direkomendasikan sebagai bentuk aplikasi ketahanan masyarakat pesisir 
terhadap perubahan iklim. Hal ini didasarkan survey komprehensif dari 
CARE International Indonesia melalui Kajian Analisa kerentanan terkait 
Iklim (CVCA) yang dilakukan bersama komunitas masyarakat pesisir. 
Penilaian tersebut juga didukung oleh Informasi Data sekunder dari 
berbagai institusi dan pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga 

desa terkait kerentanan dan iklim. Penilaian juga dilakukan melalui 
sejumlah studi kelayakan pembudidaya rumput laut di wilayah 
Teluk Bone oleh Konsultan Seaweed Jasuda atau Seaplant serta 
Baseline survey dari Lembaga Independent Banyaneer dari 
Surabaya. 

District Facilitator BCR CC untuk Kabupaten Bone, Rahman 
Ramlan, dalam laporan pembukaan kegiatannya, mengatakan 
bahwa Program Adaptasi Perubahan Iklim kabupaten Bone 
berlokasi di Kelurahan Bajoe dan Lonrae kecamatan Tanete 
Riattang Timur, Desa Latonro dan Pallime kecamatan Cenrana, 
Desa Angkue dan Polewali kecamatan Kajuara, Desa Bulu-bulu dan 
Ujunge kecamatan Tonra, serta Desa Unra dan Kading kecamatan 
Awangpone. Kegiatan Launching dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menguatkan silaturrahmi dan Komitmen Bersama antara 
Pemerintah Kabupaten Bone dengan CARE International 
Indonesia yang didukung oleh Uni Eropa, yang ditandai dengan 
Penandatanganan Kesepahaman, dan serah terima bantuan 
perlengkapan Demplot rumput laut secara simbolis dari CARE 
International Indonesia kepada Pemerintah dan Masyarakat Pesisir 
kabupaten Bone.

H.Irwansyah,S.IP,M.Si selaku yang mewakili Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone dalam sambutannya menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada CARE International Indonesia dan Uni 
Eropa (The European Union) yang telah memberi perhatian 
terhadap kehidupan masyarakat pesisir kabupaten Bone. 
Dikatakannya pula, bahwa CARE Indonesia sejak kehadirannya di 
kabupaten Bone telah berkontribusi positif dalam penyusunan 
Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dimana 
hasil kajian survey assessment CVCA (Analisa Kapasitas dan  
Kerentanan terkait Iklim) menjadi salah satu bahan referensi 
pembuatannya. Sehingga, issu-issu mengenai perubahan iklim 
dapat diintegrasikan ke dalam strategi perencanaan dan 
penganggaran daerah Kabupaten Bone.

P r o s e s i  L a u n c h i n g  p r o g r a m  d i t a n d a i  d e n g a n  
penandatanganan Piagam Kesepahaman antara Pemerintah 
Kabupaten Bone yang diwakili Kepala Bappeda & Statistik 
Kabupaten Bone dengan Perwakilan CARE International, Katrin 
Von Der Dellen. Serta penandatanganan Piagam Serah Terima 
Material Perlengkapan Demplot Rumput Laut dari CARE 
International Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Bone 
untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kecamatan dan 
Desa lokasi Program.

Seusai acara peluncuran proyek, Tim Rombongan CARE 
International Indonesia didampingi Kepala Bappeda Bone, Camat 

Percontohan 
Budidaya 
Rumput Laut 
di Bone

PERTANIAN

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Fasilitator Kabupaten untuk CARE International Indonesia
email : pnkt_rahman.co.id
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Ibu Salamah: 
Champion kunci 
pembuat 
kerajinan 
tangan berbahan 
daur ulang pelastik 
dari Saragih, Pasarwajo, Buton
Ibu Salamah: Key champion of garbage 
plastic handicraft makers from Saragih, 
Pasarwajo, Buton 

Tahun 2010, kamu mengunjungi 'Rumah Boemi' Desa Sukunan 
di Yogyakarta. Di sana kami belajar bagaimana mengolah 
sampah pelastik dan berbagai produk lainnya yang dapat 
dikreasikan menjadi beragam barang kerajinan tangan, yang 
kebanyakan adalah tas. Pada awal 2011, kami memfasilitasi 
pelatihan membuat barang kerajinan tangan berbahan 
sampah pelastik bagi ibu-ibu PKK di Pasarwajo. Pelatihan ini 
membangun kesadaran pengelolaan dan penggunaan smpah 
pelastik. Kami menampilkan rute sampah pelastik dari pasar, 
rumah, hingga ke tempat pembuangan akhir; dampak 
pengelolaan sampah yang buruk; dan menunjukkan kisah 
sukses pengelolaan sampah di Desa Sukunan, Yogyakarta. Ibu 
Salamah, mewakili PKK Desa Saragih, menunjukkan 
ketertarikannya untuk belajar. Kami kemudian memfasilitasi 
berdirinya kelompok perempuan bernama Rewu Lestari, rewu 
berarti sampah dalam bahasa setempat. Saat ini mereka 
memilah sampah dan mengajak ibu-ibu lain di lingkungannya 
untuk melakukan hal yang sama. Sejauh ini, kelompok tersebut 
telah memroduksi lebih dari 200 kerajinan tangan yang siap 
dijual di pasar-pasar lokal. Kami mendorong produksi dengan 
memesan sejumlah tas untuk digunakan dalam berbagai 
p e l a t i h a n , m e nye d i a k a n  4  u n i t  m e s i n  j a h i t , d a n  
mempromosikan produk-produk mereka pada tingkat 
kabupaten dan regional. Kelompok ini berharap dapat 
menerima bantuan dari Simpan Pinjam Perempuan PNPM 
Mandiri Perdesaan untuk menambah modal mereka.

In 2010, we visited 'Rumah Boemi' Sukunan Village, Yogyakarta, 
where we learned how plastic garbage and various products can 
be transformed into beautiful handicrafts, mostly in the form of 
bags. During early 2011, we facilitated training on handicraft 
making from plastic garbage for several women's groups (PKK) in 
Pasarwajo. This training awakened awareness of garbage 
management and use. We presented the garbage route from the 
market, home and finally to the landfill; the impact of poor garbage 
management; and demonstrated the best practices of garbage 
management in Sukunan Village, Yogyakarta. Ibu Salamah, 
representing the PKK of Saragih Village, expressed her enthusiasm 
regarding receiving further facilitation. We facilitated the 
establishment of a women's group, named Rewu Lestari, rewu 
means garbage in the local language. Now they sort garbage and 
encourage their neighbors to do the same. So far, the group has 
already produced more than 200 handicrafts and able to sell them 
in the local market. We have stimulated production by giving 
orders to develop bags for our training workshops, providing 4 
sewing machines, and promoting their products at district and 
regional level.  The group is expected to receive a Rural PNPM 
Women's Loan (SPP) to enhance their capital.

Bahari Village received a block grant for mangrove rehabilitation 
during 2008. The proposal idea was initiated by Haji Muhammad, 
the key village champion who raises aware of the importance of 
mangroves to maintain ecosystems and livelihoods. He was a staff 
member of a Muna NGO called Yayasan Sama. From his past 
experiences of mangrove rehabilitation, he motivated local 
communities to plant mangroves with the Green PNPM block-grant 
support.  Since 2008, the coastal communities have seen fish and 
crab populations rising. In general, the local community in Bahari is 

optimistic and feels the mangrove 
plantation has brought benefits to 

them.  They have planned and 
encouraged other villages to also 

p l a n t  m a n g r o v e s .  F o r  
protection purposes, they 
have started to develop 

village regulations. Renda 
Village, a neighboring village 

which experienced rapid 
mangrove deforestation, has 

started to plant mangroves on 
their own initiative.

KISAH SUKSES OPERATION WALLACEA TRUST
DARI LISTRIK TENAGA SURYA 

HINGGA RUMAH PRAKTIK CERDAS
Success Stories from Operation Wallacea Trust: 
From Solar Electricity to Smart Practice Homes

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Operation Wallace Trust, Anda dapat 
menghubungi penulis melalui email  purwanto.owt@gmail.com
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Pada 2010, sebuah desa di Kecamatan Baula menerima 
tiga unit instalasi panel tenaga surya untuk 30 rumah 
tangga (sepuluh rumah tangga menggunakan satu 
unit). Bantuan dana dari PNPM Hijau ini diusulkan oleh 
warga karena desa mereka belum terjangkau layanan 
listrik. Ibu Sumiati, seorang penerima manfaat – seorang 
janda dengan empat anak dan dua cucu, telah lama 
menunggu layanan listrik PLN di rumahnya. Ia sangat 
senang menerima bantuan PNPM Hijau. Ia juga kini bisa 
mengepak sayur-sayuran dan membuat kue untuk 
dijual pagi harinya demi mendukung keluarganya. Ia 
juga berharap panel tenaga surya dapat dikelola 
dengan baik sehingga ia tidak perlu lagi menggunakan 
lampu minyak.

In 2010, one of the villages in Kecamatan Baula received 
three units of solar panel installations for 30 household 

users (ten households share one unit). The green 
sub-project block grant was proposed by the 

villagers due to the village's distance from 
the electricity grid. Ibu Sumiati is as one of 
the beneficiaries; she is a widow with four 
children and two grand children and has 

been long awaiting state electricity at her 
house. She is very grateful to be part of the 

Green PNPM block grant benefits. She is now 
able to pack vegetables and make cakes for 

early morning sale to support her family. She 
expects that the solar panels will be sustainably 

managed so she will no longer have to use kerosene 
for lighting.

Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya di Desa 

Pewutaa, Baula, Kolaka
Solar Panel in Pewutaa 

Village, Baula, Kolaka 

Rehabilitasi Mangrove dari 
Haji Muhammad di Bahari, 

Napabalano, Muna
Mangrove Rehabilitation from 

Haji Muhammad 
in  Bahari, Napabalano, Muna 

Desa Awainulu menerima block grant di tahun 2008 yang 
digunakan membangun embung untuk mencegah intrusi air 
laut dan mencemari mata air, yang adalah sumber air bersih 
utama (minum dan mandi) bagi masyarakat pesisir. Saat musim 
hujan, mata air ini kerap terkontaminasi air sungai yang terbawa 
banjir. Rehabilitasi ini termasuk membersihkan daerah sekitar 
mata air dan menyusun Peraturan Desa untuk melindungi mata 
air. Kampanye-kampanye penyadaran kami berhasil mengubah 
perilaku masyarakat setempat, mereka tidak lagi membuang 
sampah di sekitar mata air dan tempat untuk mandi dibuat 
terpisah untuk mencegah pencemaran deterjen.

Awainulu Village received a block grant in 2008 to build dyke aimed 
at stopping the ocean's intrusion, polluting the spring water, which 
is the main source of fresh water (drinking, washing) for coastal 
villagers. During the rainy season the spring was often 
contaminated by overland flow (run-off) due to the absence of 
drainage. The villagers also had bad sanitation, which also 

contaminated the spring. The rehabilitation 
measures made the spring environment tidy and 
clean and the village developed a Village 

Regulation (Perdes) to protect the spring. Our 
awareness campaigns have successfully changed 

local community attitudes, they are no longer 
throwing garbage around the spring and the washing 

space was made separate to avoid detergent  
pollutant.

Rehabilitasi Mata Air 
di Desa Awainulu, 
Pasarwajo, Buton
Spring Water Rehabilitation 
in Awainulu Village,
Pasarwajo, Buton 

Desa ini menerima block grant pada tahun 2010 (Sebesar Rp. 125 
juta) untuk merehabiltiasi Mata Air Laloya dan menjadikan hutan 
alam di sekitar desa tersebut sebagai lokasi ekowisata. Lokasi 
ekowisata ini berpotensi dikunjungi banyak wisatawan karena 
letaknya yang sangat dekat dengan Kota Baubau. Berdasarkan hal 
ini, kami memfasilitasi pendirian Rumah Praktik Cerdas di lokasi 
ekowisata. Rumah ini terbuat dari kayu (5 x 5 m2). Di dalamnya 
terdapat perpusatakaan yang menampung buku-buku 
lingkungan, materi-materi kampanye (poster, selebaran, dan 
banner), dan berbagai macam produk lokal (CCB, pupuk organik, 
VCO, kerajinan tangan Nentu). Kami juga mengembangkan 
persemaian di rumah belajar ini. Sebuah papan informasi 
dipasang dan menampilkan peran ekologi dari beberapa jenis 
satwa yang dilindungai (burung rangkong, dan kera Buton) untuk 
melestarikan ekosistem di  daerah tersebut. Rumah Praktik Cerdas 
memiliki multi-fungsi sebagai tempat pertemuan dan pusat 
informasi di daerah ekowisata tersebut. Serah terima pengelolaan 
rumah belajar ini telah dilakukan kepada Pemerintah Desa, 
kelompok permepuan, dan kelompok anak muda.

The village received a block grant in 2010 (IDR 125 million) to 
rehabilitate Laloya Spring water and natural forest surrounding the 
area for an ecotourism site. The developed ecotourism site will be 
potentially visited by many tourists considering the site is very close 
to Baubau. Understanding this, we facilitated the establishment of a 
SPH on the ecotourism site. The SPH is made of wood (5 x 5 m2) and 
contains a library, which houses environmental books, awareness 
materials (posters, leaflets and banners) and local business 
products (CCB, organic fertilizer, VCO, Nentu handicrafts). We also 
developed a tree nursery in the learning house. We developed and 
installed information boards outlining the ecological roles of 
several protected indigenous wildlife species (Buton macaque, 
hornbill) to help preserve the ecosystem of the area. The SPH has 
multi-functions as a meeting place and information center for the 
ecotourism areas. We handed over the management of the learning 
house to the village government, women's groups, and youth 
groups.

Desa Bahari menerima block grant untuk rehabilitasi mangrove tahun 2008. Ide 
proposal ini diinisiasi oleh Haji Muhammad, tokoh kunci di desa tersebut yang 
berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya mangrobe untuk mememlihara 
ekosistem dan lingkungan hidup. Ia adalah staf dari LSM di Muna bernama Yayasan 
Sama. Dari pengalamannya merehabilitasi mangrove, ia juga memotivasi masyarakat 
lokal untuk menanam mangrove menggunakan dukungan bantuan dana PNPM Hijau. 
Sejak tahun 2008, masyarakat pesisir menyadari meningkatnya populasi udang dan 
ikan. Umumnya, masyarakat pesisir di Bahari merasa optimis tanaman mangrove 
mendatangkan manfaat bagi mereka. Mereka juga berencana dan mengajak desa-
desa lain untuk menanam mangrove. Untuk tujuan perlindugan, mereka mulai 
menyusun peraturan desa. Desa Renda, desa tetangga yang mengalami deforestasi 
mangrove yang drastis, juga telah berinisiatif menanam mangrove. 

Rumah Praktik Cerdas di Gunung Sejuk, 
Sampolawa, Buton
Smart Practice House  (SPH) at Gunung 
Sejuk, Sampolawa, Buton
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Tahun 2010, kamu mengunjungi 'Rumah Boemi' Desa Sukunan 
di Yogyakarta. Di sana kami belajar bagaimana mengolah 
sampah pelastik dan berbagai produk lainnya yang dapat 
dikreasikan menjadi beragam barang kerajinan tangan, yang 
kebanyakan adalah tas. Pada awal 2011, kami memfasilitasi 
pelatihan membuat barang kerajinan tangan berbahan 
sampah pelastik bagi ibu-ibu PKK di Pasarwajo. Pelatihan ini 
membangun kesadaran pengelolaan dan penggunaan smpah 
pelastik. Kami menampilkan rute sampah pelastik dari pasar, 
rumah, hingga ke tempat pembuangan akhir; dampak 
pengelolaan sampah yang buruk; dan menunjukkan kisah 
sukses pengelolaan sampah di Desa Sukunan, Yogyakarta. Ibu 
Salamah, mewakili PKK Desa Saragih, menunjukkan 
ketertarikannya untuk belajar. Kami kemudian memfasilitasi 
berdirinya kelompok perempuan bernama Rewu Lestari, rewu 
berarti sampah dalam bahasa setempat. Saat ini mereka 
memilah sampah dan mengajak ibu-ibu lain di lingkungannya 
untuk melakukan hal yang sama. Sejauh ini, kelompok tersebut 
telah memroduksi lebih dari 200 kerajinan tangan yang siap 
dijual di pasar-pasar lokal. Kami mendorong produksi dengan 
memesan sejumlah tas untuk digunakan dalam berbagai 
p e l a t i h a n , m e nye d i a k a n  4  u n i t  m e s i n  j a h i t , d a n  
mempromosikan produk-produk mereka pada tingkat 
kabupaten dan regional. Kelompok ini berharap dapat 
menerima bantuan dari Simpan Pinjam Perempuan PNPM 
Mandiri Perdesaan untuk menambah modal mereka.

In 2010, we visited 'Rumah Boemi' Sukunan Village, Yogyakarta, 
where we learned how plastic garbage and various products can 
be transformed into beautiful handicrafts, mostly in the form of 
bags. During early 2011, we facilitated training on handicraft 
making from plastic garbage for several women's groups (PKK) in 
Pasarwajo. This training awakened awareness of garbage 
management and use. We presented the garbage route from the 
market, home and finally to the landfill; the impact of poor garbage 
management; and demonstrated the best practices of garbage 
management in Sukunan Village, Yogyakarta. Ibu Salamah, 
representing the PKK of Saragih Village, expressed her enthusiasm 
regarding receiving further facilitation. We facilitated the 
establishment of a women's group, named Rewu Lestari, rewu 
means garbage in the local language. Now they sort garbage and 
encourage their neighbors to do the same. So far, the group has 
already produced more than 200 handicrafts and able to sell them 
in the local market. We have stimulated production by giving 
orders to develop bags for our training workshops, providing 4 
sewing machines, and promoting their products at district and 
regional level.  The group is expected to receive a Rural PNPM 
Women's Loan (SPP) to enhance their capital.

Bahari Village received a block grant for mangrove rehabilitation 
during 2008. The proposal idea was initiated by Haji Muhammad, 
the key village champion who raises aware of the importance of 
mangroves to maintain ecosystems and livelihoods. He was a staff 
member of a Muna NGO called Yayasan Sama. From his past 
experiences of mangrove rehabilitation, he motivated local 
communities to plant mangroves with the Green PNPM block-grant 
support.  Since 2008, the coastal communities have seen fish and 
crab populations rising. In general, the local community in Bahari is 

optimistic and feels the mangrove 
plantation has brought benefits to 

them.  They have planned and 
encouraged other villages to also 

p l a n t  m a n g r o v e s .  F o r  
protection purposes, they 
have started to develop 

village regulations. Renda 
Village, a neighboring village 

which experienced rapid 
mangrove deforestation, has 

started to plant mangroves on 
their own initiative.
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Pada 2010, sebuah desa di Kecamatan Baula menerima 
tiga unit instalasi panel tenaga surya untuk 30 rumah 
tangga (sepuluh rumah tangga menggunakan satu 
unit). Bantuan dana dari PNPM Hijau ini diusulkan oleh 
warga karena desa mereka belum terjangkau layanan 
listrik. Ibu Sumiati, seorang penerima manfaat – seorang 
janda dengan empat anak dan dua cucu, telah lama 
menunggu layanan listrik PLN di rumahnya. Ia sangat 
senang menerima bantuan PNPM Hijau. Ia juga kini bisa 
mengepak sayur-sayuran dan membuat kue untuk 
dijual pagi harinya demi mendukung keluarganya. Ia 
juga berharap panel tenaga surya dapat dikelola 
dengan baik sehingga ia tidak perlu lagi menggunakan 
lampu minyak.

In 2010, one of the villages in Kecamatan Baula received 
three units of solar panel installations for 30 household 

users (ten households share one unit). The green 
sub-project block grant was proposed by the 

villagers due to the village's distance from 
the electricity grid. Ibu Sumiati is as one of 
the beneficiaries; she is a widow with four 
children and two grand children and has 

been long awaiting state electricity at her 
house. She is very grateful to be part of the 

Green PNPM block grant benefits. She is now 
able to pack vegetables and make cakes for 

early morning sale to support her family. She 
expects that the solar panels will be sustainably 

managed so she will no longer have to use kerosene 
for lighting.

Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya di Desa 

Pewutaa, Baula, Kolaka
Solar Panel in Pewutaa 

Village, Baula, Kolaka 

Rehabilitasi Mangrove dari 
Haji Muhammad di Bahari, 

Napabalano, Muna
Mangrove Rehabilitation from 

Haji Muhammad 
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Desa Awainulu menerima block grant di tahun 2008 yang 
digunakan membangun embung untuk mencegah intrusi air 
laut dan mencemari mata air, yang adalah sumber air bersih 
utama (minum dan mandi) bagi masyarakat pesisir. Saat musim 
hujan, mata air ini kerap terkontaminasi air sungai yang terbawa 
banjir. Rehabilitasi ini termasuk membersihkan daerah sekitar 
mata air dan menyusun Peraturan Desa untuk melindungi mata 
air. Kampanye-kampanye penyadaran kami berhasil mengubah 
perilaku masyarakat setempat, mereka tidak lagi membuang 
sampah di sekitar mata air dan tempat untuk mandi dibuat 
terpisah untuk mencegah pencemaran deterjen.

Awainulu Village received a block grant in 2008 to build dyke aimed 
at stopping the ocean's intrusion, polluting the spring water, which 
is the main source of fresh water (drinking, washing) for coastal 
villagers. During the rainy season the spring was often 
contaminated by overland flow (run-off) due to the absence of 
drainage. The villagers also had bad sanitation, which also 

contaminated the spring. The rehabilitation 
measures made the spring environment tidy and 
clean and the village developed a Village 

Regulation (Perdes) to protect the spring. Our 
awareness campaigns have successfully changed 

local community attitudes, they are no longer 
throwing garbage around the spring and the washing 

space was made separate to avoid detergent  
pollutant.

Rehabilitasi Mata Air 
di Desa Awainulu, 
Pasarwajo, Buton
Spring Water Rehabilitation 
in Awainulu Village,
Pasarwajo, Buton 

Desa ini menerima block grant pada tahun 2010 (Sebesar Rp. 125 
juta) untuk merehabiltiasi Mata Air Laloya dan menjadikan hutan 
alam di sekitar desa tersebut sebagai lokasi ekowisata. Lokasi 
ekowisata ini berpotensi dikunjungi banyak wisatawan karena 
letaknya yang sangat dekat dengan Kota Baubau. Berdasarkan hal 
ini, kami memfasilitasi pendirian Rumah Praktik Cerdas di lokasi 
ekowisata. Rumah ini terbuat dari kayu (5 x 5 m2). Di dalamnya 
terdapat perpusatakaan yang menampung buku-buku 
lingkungan, materi-materi kampanye (poster, selebaran, dan 
banner), dan berbagai macam produk lokal (CCB, pupuk organik, 
VCO, kerajinan tangan Nentu). Kami juga mengembangkan 
persemaian di rumah belajar ini. Sebuah papan informasi 
dipasang dan menampilkan peran ekologi dari beberapa jenis 
satwa yang dilindungai (burung rangkong, dan kera Buton) untuk 
melestarikan ekosistem di  daerah tersebut. Rumah Praktik Cerdas 
memiliki multi-fungsi sebagai tempat pertemuan dan pusat 
informasi di daerah ekowisata tersebut. Serah terima pengelolaan 
rumah belajar ini telah dilakukan kepada Pemerintah Desa, 
kelompok permepuan, dan kelompok anak muda.

The village received a block grant in 2010 (IDR 125 million) to 
rehabilitate Laloya Spring water and natural forest surrounding the 
area for an ecotourism site. The developed ecotourism site will be 
potentially visited by many tourists considering the site is very close 
to Baubau. Understanding this, we facilitated the establishment of a 
SPH on the ecotourism site. The SPH is made of wood (5 x 5 m2) and 
contains a library, which houses environmental books, awareness 
materials (posters, leaflets and banners) and local business 
products (CCB, organic fertilizer, VCO, Nentu handicrafts). We also 
developed a tree nursery in the learning house. We developed and 
installed information boards outlining the ecological roles of 
several protected indigenous wildlife species (Buton macaque, 
hornbill) to help preserve the ecosystem of the area. The SPH has 
multi-functions as a meeting place and information center for the 
ecotourism areas. We handed over the management of the learning 
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groups.

Desa Bahari menerima block grant untuk rehabilitasi mangrove tahun 2008. Ide 
proposal ini diinisiasi oleh Haji Muhammad, tokoh kunci di desa tersebut yang 
berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya mangrobe untuk mememlihara 
ekosistem dan lingkungan hidup. Ia adalah staf dari LSM di Muna bernama Yayasan 
Sama. Dari pengalamannya merehabilitasi mangrove, ia juga memotivasi masyarakat 
lokal untuk menanam mangrove menggunakan dukungan bantuan dana PNPM Hijau. 
Sejak tahun 2008, masyarakat pesisir menyadari meningkatnya populasi udang dan 
ikan. Umumnya, masyarakat pesisir di Bahari merasa optimis tanaman mangrove 
mendatangkan manfaat bagi mereka. Mereka juga berencana dan mengajak desa-
desa lain untuk menanam mangrove. Untuk tujuan perlindugan, mereka mulai 
menyusun peraturan desa. Desa Renda, desa tetangga yang mengalami deforestasi 
mangrove yang drastis, juga telah berinisiatif menanam mangrove. 

Rumah Praktik Cerdas di Gunung Sejuk, 
Sampolawa, Buton
Smart Practice House  (SPH) at Gunung 
Sejuk, Sampolawa, Buton



Mengembangkan 
Kapasitas Demi 
Perencanaan 
yang Lebih Baik

ntuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang 
terukur dan baik, diperlukan kualitas data dan informasi Uyang baik pula. Oleh karena itu, data dan informasi yang 

valid serta akurat harus tersedia demi perencanaan 
pembangunan yang berkualitas. Apa yang dikatakan oleh Peter 
F. Drucker seakan-akan mewakili permasalahan yang sering 
terjadi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. 
Masalah yang timbul adalah data dan informasi yang ada tidak 
valid dan akurat atau data dan informasi yang dibutuhkan 
tersedia, namun tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Para 
'managers', seharusnya memanfaatkan serta membangun data 
dan informasi tersebut menjadi sesuatu yang berkualitas untuk 
dijadikan rujukan bagi mereka sendiri lalu mempengaruhi 
penentu kebijakan g akhirnya menciptakan program sasaran 
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. 

Bila proses ini berjalan, hasil akhir pembangunan berupa 
peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan 
efektif dan efisien. Selain itu penyediaan layanan yang terbuka, 
transparan dan memberikan informasi yang terkini serta 
diperbaharui alias up to date, akan mewujudkan kualitas data 
yang baik dan terintegrasi dengan pembangunan. Ada 
sinergitas antara pemerintah yang responsif dan komunitas 
yang aktif dan terlibat dalam pembangunan. Pembangunan 
adalah usaha bersama, bukan kegiatan parsial yang hanya 
melibatkan satu kelompok saja.

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD – 
Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi) adalah 
program pengembangan kapasitas untuk membantu 
memperbaiki penyampaian layanan di bidang kesehatan, 
pendidikan dan infrastruktur. Program ini beroperasi di lima 
provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara 
Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 20 kabupaten di dalam provinsi-
provinsi ini, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Program ini berfokus pada perencanaan dan penganggaran 
yang ditingkatkan untuk prioritas dan sasaran penyampaian 
layanan. Dukungan juga termasuk memperbaiki akses ke 
informasi yang terkait ke perencanaan dan penyampaian 
layanan publik. Dalam hal ini ada juga penguatan mekanisme-
mekanisme yang melibatkan partisipasi publik dalam 
perumusan kebijakan, persiapan perencanaan, penganggaran 
dan monitoring penyampaian layanan. Hal-hal yang disebutkan 
diatas dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas 
para pelaku pembangunan.

Para pelaku pembangunan, dalam hal ini pemerintah yang 
didorong untuk lebih responsif akan ditautkan dengan 
komunitas masyarakat yang diharapkan lebih aktif dan terlibat 
dalam pembangunan. Usaha-usaha ini akan diolah dan diatur 
dalam sebuah sistem manajemen pengetahuan untuk 
menjembatani kebutuhan dari sisi penyedia (pemerintah) dan 
sisi yang memerlukan (komunitas masyarakat).

Dengan sistem manajemen pengetahuan akan diatur satu 
sistem dimana setiap sisi akan menghasilkan, berbagi dan 
menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan 
pengetahuan yang berdaya, terus diperbaharui dan terkini, 
sehingga besar harapannya data dan informasi yang akurat dan 
valid akan mendukung para pemangku kepentingan 
pembangunan membuat suatu rencana pembangunan yang 
efektif. Saat ini data dan informasi yang bisa dikelola dan 
ditingkatkan adalah isu desentralisasi dan perbaikan 
penyampaian layanan. 

Dengan memperbaiki kapasitas dan kinerja baik sisi 
persediaan maupun sisi permintaan, maka diharapkan alokasi 
dan pengelolaan sumberdaya akan membaik, dan pada 
gilirannya akan menyebabkan penyampaian layanan yang lebih 
baik (kuantitas, kualitas, akses) bagi masyarakat.

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia atau lebih 
dikenal dengan BaKTI adalah organisasi yang bergerak dan 
mendorong para pelaku pembangunan di Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) untuk bertukar dan berbagi pengetahuan.  
Berawal sebagai bank pengetahuan dan penyimpan informasi 
saja, BaKTI sekarang bergerak di 12 provinsi di KTI untuk 
memfasilitasi lembaga donor, pemerintah dan masyarakat untuk 
bisa mengakses informasi, menyimpannya, bertemu dan 
berdiskusi mengenai isu-isu pembangunan serta prioritas apa 
yang harus diambil agar bisa lebih mempengaruhi pengambilan 
keputusan dan lebih mendukung aktivitas pembangunan yang 
berbasis pengetahuan.

Sejak tahun 2004 BaKTI melihat peran manajemen 
pengetahuan sangat penting karena kurangnya data dan riset 
yang mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan, 
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The single greatest challenge facing managers in 
the developed countries of the word is to raise 
the productivity of knowledge and service works.
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dan penyediaan layanan publik (akan dicapai 
melalui Forum Berbagi Pengetahuan). 

  U n t u k  k o m p o n e n  P e n g e l o l a a n  
Pengetahuan, produk kunci yang akan di 
implementasikan adalah Pusat Data Pembangunan 
Daerah, Unit Pengelola Koordinasi Mitra 
Pembangunan, K aj ian dan Pembelajaran 
P e m b a n g u n a n  b e s e r t a  Fo r u m  B e r b a g i  
Pengetahuan. Dalam pelaksanaan komponen-
komponen kegiatan ini, khusus untuk Pusat Data 
Pembangunan Daerah dan Unit Pengelola 
K o o r d i n a s i  M i t r a  P e m b a n g u n a n ,  
pengembangannya bersifat demand driven, yakni 
berdasarkan permintaan dan kebutuhan daerah. 
Keputusan untuk mendukung pengembangan 
dan/penguatan unit tersebut akan didasarkan 
pada hasil Need and Readiness Assessment yang 
dilakukan oleh mitra pelaksana komponen 
Pengelolaan Pengetahuan. Stakehodler utama 
dalam proyek ini adalah pemerintah daerah di 5 
daerah layanan AIPD.

  Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) 
memainkan peran inti  dalam komponen 
Pengelolaan Pengetahuan dikarenakan Pusat Data 
Pembangunan Daerah ini tidak hanya berfungsi 
sebagai hub untuk mengelola data dan informasi, 
tetapi juga menjembatani jaringan-jaringan 
dengan key stakeholder AIPD, mendorong 
pengembangan kapasitas dan secara proaktif 
menyebarkan data dan informasi (terutama 

dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada 
publik, dan mendukung dipergunakannya data dan informasi 
tersebut oleh Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas 
pengelolaan keuangan daerah. 

Unit Pengelola Koordinasi Mitra Pembangunan (UPK) 
beroperasi sebagai unit dukungan bagi Pemerintah Provinsi dan 
Daerah untuk mengkoordinir para donor dan lembaga bantuan 
luar negeri sebagai bagian dari agenda efektivitas bantuan (Aid 
effectiveness) dan Deklarasi Paris. 

Produk pembelajaran pembangunan mengidentifikasi 
berbagai topik penelitan, pembelajaran pembangunan dan hasil 
pembelajaran berkenaan dengan isu-isu desentralisasi, 
terutama terkait pengelolaan keuangan daerah dan 
penyampaian layanan publik. Topik yang dipilih akan didasarkan 
pada kebutuhan dan prioritas daerah. 

Forum dan kegiatan berbagi pengetahuan memberikan 
peluang bagi mitra program AIPD untuk membahas isu-isu 
desentralisasi dan saling belajar serta berbagi pengalaman, 
pengetahuan dan pembelajaran pembangunan terkait 
pengelolaan keuangan daerah dan penyampaian layanan 
publik. Dalam hal ini, mitra implementasi komponen 
Pengelolaan Pengetahuan akan bertanggung jawab sebagai 
event organizer yang akan mendukung terlaksananya berbagai 
kegiatan forum berbagi pengetahuan dan kunjungan belajar. 

Salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan proyek ini 
adalah peningkatan kapasitas para pengelola data dan informasi 
tersebut. Diperlukan pelaku yang memiliki komitmen kuat 
dalam mengembangkan sistem database informasi yang baik. 
Bukan hanya baik dalam penyimpanannya, namun juga 
membuat pemangku kepentingan pembangunan dapat 
menyadari bahwa ada data dan informasi yang sudah diolah 
menjadi pengetahuan yang menarik dan mempengaruhi dalam 
pengambilan keputusan serta pembuatan perencanaan 
pembangunan. Merujuk pernyataan Drucker sebelumnya, biar 
para 'managers' inilah yang menjadi 'kunci'. Kapasitas 
pengelolaan pengetahuan diperbaiki dengan harapan 
meningkatkan dan mendorong data serta informasi yang akurat 
untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik.

kurangnya keterlibatan masyarakat dalam keputusan 
pemerintah disebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat 
tentang isu-isu desentralisasi, kurangnya akses informasi dan 
pengetahuan yang biasanya hanya tersedia di pemerintah pusat 
(Jakarta) atau tergantung tingkat akses informasi yang berbeda 
tiap daerah. Hampir selama delapan tahun, BaKTI adalah satu-
satunya organisasi yang berfokus di pertukaran pengetahuan 
serta melayani para pembaharu untuk memastikan 
pembangunan berjalan dengan efektif. 

Dari kesamaan maksud dan kegiatan yang selama ini 
dilakukan, AIPD dan BaKTI bekerjasama dalam Proyek 
Pengelolaan Pengetahuan yang akan dilaksanakan di lima 
daerah kerja AIPD.  Lima tujuan dari Proyek Pengelolaan 
Pengetahuan ini sebagai berikut.

Meningkatkan akses terhadap data dan informasi yang 
terpercaya, akurat, transparan dan terkini, sehingga dapat 
digunakan oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan kualitas alokasi dan 
pengelolaan sumber daya daerah. Data dan informasi 
tersebut dapat pula digunakan oleh masyarakat sipil untuk 
melakukan pengawasan dan advokasi pengelolaan 
keuangan daerah yang lebih baik (akan dicapai melalui 
implementasi Pusat Data Pembangunan Daerah/PD2). 
Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk 
mengelola dan mengalokasikan sumber daya eksternal 
(akan dicapai melalui implementasi Unit Pengelola 
Koordinasi Mitra Pembangunan/UPK). 
Meningkatkan transparansi, koordinasi, kolaborasi, 
komunikasi, sinkronisasi dan kemitraan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mitra kerjasama 
pembangunan (akan dicapai melalui implementasi Unit 
Pengelola Koordinasi Mitra Pembangunan/UPK). 
Memberikan solusi cerdas dan tepat guna bagi Pemerintah 
Daerah (baik pihak Eksekutif dan Legislatif ) beserta 
Pemerintah Pusat untuk melakukan perubahan sistem, 
terutama perubahan dalam prioritas anggaran dan alokasi 
sumber daya daerah (akan dicapai melalui implementasi 
Kajian dan Pembelajaran pembangunan). 
Mendukung mitra kunci AIPD untuk saling belajar dan 
berbagi pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah 
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Mendukung mitra kunci AIPD untuk saling belajar dan 
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OLEH WILLI TOISUTA

Bagian 2 (Selesai)

ekarang ini sedang terjadi, 
d a l a m  r a n a h   i l m u  
pendidikan,  pergeseran S

konseptual dari pengembangan 
kurikulum yang berorientasi  
predescribed objectives  kepada 
kurikulum yang mengembangkan 
imajinasi. Fokusnya adalah pada 
pengembangan critical thinking dan 
k e s e m p a t a n  s e l u a s - l u a s m y a  
disediakan bagi studi kolaboratif 
dalam bentuk kerja sama kelompok, 

baik yang bersifat online  dengan 
sesama siswa atau sumber-sumber 

pengetahuan baru, yang ada dimana 
saja. Tugas lapangan dan penelitian 
untuk menemukan kebenaran dengan 

bukti-buktinya yang sahih, harus 
b a g i a n  i n t e g r a l  d a r i  p r o s e s  
pembelajaran tersebut.  Oleh karena 
i t u  p e n d i d i k a n  d a n  p r o s e s  
pembelajaran di sekolah harus 
meninggalkan kebiasaan tradisional, 
proses pembelajaran harus mampu 

menghubungkan secara bermakna, pembelajaran 
dengan fakta kehidupan dan berkarya dalam dunia 
global yang berbasis pengetahuan. Para siswa 
sekarang membutuhkan pengetahuan  dan 
keterampilan yang relevan, termasuk berkomunikasi 
secara efektif untuk berfungsi  sebagai warga negara 
yang produktif. Oleh karena itu kurikulum sekolah 
perlu mengembangkan kemampuan siswa untuk, 
imagine the possible future; forcasting probable future 
dan yang yang terpenting deciding on preferable 
future. Tentu bukan membuat keputusan tentang 
masa depan dengan imajinasi berbasis mimpi 
belaka, tetapi suatu kemampuan membangun 
skenario yang berbasis pengetahuan yang memiliki 
evidence dari proses studi yang berbasis-penelitian.
 Sebagai kontras pada praktek pendidikan yang 
sekarang sedang berlangsung di Indonesia, 
paradigma  pembelajaran pada Sekolah Berstandar 
Universal, dilandaskan pada beberapa keyakinan 
yang mendasari rancangan belajar dan mengajar, 
sebagai berikut.

Pembangunan nasional berbasis-pengetahuan 
adalah knowledge driven tetapi juga market driven 
karenanya membutuhkan  angkatan kerja yang 
terdidik dan terlatih dengan mutu yang tinggi. Pola 
pembelajaran konvensional yang terpusat pada 
guru dan buku-teks akan ditinggal karena hanya 
menyebabkan pembelajaran yang pasif. Globalisasi 
melahirkan paradigma pendidikan baru yang perlu 
difokuskan pada upaya mengaktualisasi kapasitas 
belajar para siswa-utamanya adalah pengembangan 
berpikir kritis, pembelajaran yang berkelanjutan, 
serta kemampuan membuat asesmen dan respons 
secara kritikal.

Pembelajaran-Berbasis-Penelitian (RBTL) 
adalah model yang diunggulkan-tidak hanya 
mengembangkan kemampuan menemukan dan 
mengkomunikasikan pengetahuan tetapi juga 
mampu mengintegrasikan keputusan moral dan etik 

SUARA FORUM KTI 

BERBASIS

melanjutkan kegiatan Road Show ke Kota Parepare dan 
Makassar. 

Selain Sulsel, Road Show juga dilakukan di Gorontalo. Road 
Show Gorontalo ini, juga menjadi perjalanan media ke 
Kabupaten Pohuwatu. Kunjungan media ini kemudian dapat 
digunakan untuk memperkuat sinergitas  antar para pihak 
pengelolaan keuangan daerah. Kunjungan Media ini, diperluas 
dalam diskusi NEWS Café kemudian. Diskusi NEWS Café di 
Pohuwatu itu, mengusung topik: Mengoptimalkan Pengelolaan 
SDA Pohuwatu, Menuju Pengelolaan SDA Berkeadilan dan 
Berkelanjutan. 

NEWS Café, secara informal menjadi cara memetakan isu 
Pengelolaan Keuangan Daerah di suatu provinsi. Sehingga 
sangat relevan ketika kemudian NEWS Café  membuka 
kemungkinan dirancangnya kegiatan  tindak lanjut dari 
berdasarkan permintaan dan pemetaan isu pada berbagai 
kesempatan NEWS Café.  Dari beberapa usulan, ada usulan untuk 
mengadakan diskusi lanjutan, di kalangan media serta 
penambahan kapasitas dan intensitas peliputan media dalam 
isu Pengelolaan keuangan Daerah.

Mendukung usulan tersebut, Pelatihan Membaca APBD 
untuk Media mulai dikerjakan.  Hingga saat ini, sudah dua 
provinsi yang mengerjakan Pelatihan Membaca APBD untuk 
media, yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua. Pelatihan 
Membaca APBD untuk Media di Papua, berlangsung 12-13 
Desember 2012. Pelatihan APBD ini akan dilaksanakan juga di 
Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program PEACH,
 Anda dapat menghubungi Luna Vidya melalui email 
lunavidya@bakti.org 

OLEH LUNA VIDYA 

Paket Akuntabilitas 
dan Transparansi 
dengan Standar 
yang Baru

PROGRAM PEACH

A lack of transparency results 
in distrust and a deep sense of 
insecurity. 
Dalai Lama

S

UPDATE DARI PROVINSI

epanjang tahun 2012, program PEACH berupaya untuk 
membangun, mendorong, keterlibatan para pihak isu 
pengelolaan keuangan publik di provinsi secara mandiri 

dan berkelanjutan. Di samping Pemerintah Daerah, media, 
organisasi masyarakat sipil, dewan perwakilan adalah para pihak 
yang menjadi 'roh' dari upaya itu. Potensi yang dimiliki para 
pihak ini, selayaknya bersinergi dengan upaya dan potensi 
Pemerintah Daerah untuk percepatan kesejahteraan lewat 
peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah juga 
kualitas pelayanan publik. 

Kenapa sinergitas menjadi penting dalam urusan 
pengelolaan keuangan daerah yang pro publik? Karena otonomi 
daerah sepatutnya membuka kesempatan bagi pemerintah 
daerah untuk mengatur langkah-langkah strategis bagaimana 
menjadi lebih mandiri membiayai pembangunan, dengan 
memanfaatkan secara maksimal potensi fiskal daerah, termasuk 
pengelolaan sumber daya alam.  Tetapi pemanfaatan maksimal 
potensi fiskal di daerah, perlu memperhitungkan transparansi 
dalam pengelolaan keuangannya, sebab ketidakhadiran 
transparansi mengakibatkan kesangsian dan rasa tidak aman 
yang dalam, mengutip Dalai Lama. Dalam semangat otonomi 
daerah ini, wacana mengenai sebuah paket akuntabilitas dan 
transparansi dengan standar yang baru perlu dikembangkan 
dan diusulkan. 

Program PEACH menutup tahun 2012 dengan beberapa 
kegiatan. Road Show di Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo, 
serta pelatihan Membaca APBD untuk Media di Papua. Road 
Show ke Kota Palopo (Sulawesi Selatan)  merupakan kunjungan 
pertama dari rangkaian kunjungan ke tiga kabupaten/kota 
Sulsel. Kunjungan Palopo itu terlaksana bulan Oktober. Bulan 
Desember 2012, tim Road Show yang terdiri dari wakil tim 
penyusunan Laporan PKD (P3KM Unhas dan Bank Dunia), Project 
Management Committee Provinsi Sulsel, serta wakil dari media, 
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iswa-siswi SMP Islam Al-Ikhlashiyah  di Pringgarata 
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sedang berlatih Sdrum band di sela serangkaian kegiatan Pondok 

Pesantren. Tanpa membedakan status sosial, kaya atau miskin, 
mereka berinteraksi di lingkungan yang sama untuk 
mengoptimalkan akal budi mereka melalui pendidikan. Masih 
panjang perjalanan untuk mengkategorikan sekolah yang 
didirikan pada tahun 2005 ini sebagai sekolah unggulan, namun 
semangat dan antusiasme para siswa untuk belajar adalah 
modal utama untuk mencapainya.

Dengan senyum ceria, setiap pagi, sisa-siswi Al-Ikhlashiyah 
berjalan beriringan menyusuri pematang sawah menuju 
sekolah. Bangunan sekolah seluas 600 meter persegi berdiri di 
tengah-tengah areal persawahan dengan satu-satunya akses 
masuk melewati pematang sawah. Ini kemudian menjadi 
pengalaman unik bagi setiap tamu sekolah yang datang 
berkunjung. Tidak sedikit tamu-tamu dari berbagai instansi 
pemerintah yang berkunjung ke SMP Islam Al-Ikhlashiyah 
mengalami sedikit kerepotan saat melewati pematang sawah. 
Namun bagi mereka, ini adalah pengalaman unik yang sangat 
berkesan.

Pada tahun 2010 lalu, seorang Pengawas Pendidikan tingkat 
Kabupaten yang yang juga seorang Pengawas Pembina Sekolah 
sempat tercengang melihat keadaan ini. Saat itu, beliau 
berkunjung untuk berbagi pengetahuan dengan para pendidik 
melalui sebuah workshop peningkatan kualitas pembelajaran. 
Dalam acara itu beliau sempat menanyakan beberapa hal yang 
salah satunya menyangkut proses pembelajaran. Kepala Sekolah 
menyambut pertanyaan itu dengan menguraikan semua 
kegiatan yang diikuti para siswa sejak mulai bangun pagi jam 
empat subuh sampai malam hari. Selain mengelola pendidikan 
formal Sekolah Islam Al-Ikhlashiyah sebagaimana lazimnya 

21 22

baik secara pribadi maupun kolektif yang berguna bagi 
pribadinya dan masyarakat umum. Pembelajaran-Berbasis-
Penelitian memiliki komponen social learning untuk 
mengembangkan rasa percaya diri dan solidaritas sosial agar 
dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang terus 
berubah.

Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut  ke dalam 
proses pembelajaran, para siswa difasilitasi secara berkelanjutan 
untuk mempelajari esensi mata-pelajarannya melalui dialog, 
studi kepustakaan, penelitian dan eksperimen dalam 
laboratorium maupun kegiatan kerja lapangan. Tujuan 
akademik dan aplikasi mata pelajaran akan dianalisis 
berdasarkan arahan kurikulum nasional tetapi tetap 
memberlakukan standar yang universal. Berdasarkan hasil 
analisis itu maka tugas pembelajaran akan disusun dalam 
berbagai tugas (taking learning to tasks) yang perlu 
dilaksanakan bersama oleh guru dan siswanya. Proses inilah 
yang merupakan model pembelajaran berbasis penelitian dan 
terdiri dari empat langkah yang konsekutif tetapi saling terkait. 
Dengan demikian proses mempelajari keutuhan mata-pelajaran 
diupayakan melalui sebuah desain action research yang khusus 
untuk studi individual dan kolaboratif antara siswa dan guru. 
Para siswa akan diperkenalkan pada berbagai metodologi 
penelitian dan komunikasi dan kemampuan dalam 
menggunakannya secara terampil. Dengan bantuan metode 
Problem-Based-Learning daftar pertanyaan yang disusun 
berdasarkan keempat  langkah pembelajaran itu akan dibuat 
bersama oleh guru dan siswanya.

Keempat langkah pembelajaran yang konsekutif dan saling 
tergantung tersebut disebut: 4 T, yaitu :

Telaah. proses mengkonstruksi pengetahuan yang utuh 
melalui pengumpulan informasi dan studi pustaka. Daftar 
pertanyaan disusun bersama untuk membantu dalam langkah-
langkah selanjutnya akan dirancang pada tahap ini;

Teliti. Proses ini untuk mengkonformasi temuan yang 
diperoleh sebelumnya, berdasarkan pembuktian yang bersifat 
laboratorik, kerja lapangan dalam bentuk observasi, interview 

dan cara lain yang memenuhi persyaratan ilmiah. Hasil dari 
langkah ini akan berupa temuan (pengetahuan) yang telah 
dikonfirmasi dengan evidence (bukti). Siswa secara pribadi atau 
berkelompok akan melaporkan temuannya secara tertulis 
dengan menggunakan standar laporan ilmiah yang lazim;

Tata. Temuan dalam bentuk laporan yang telah 
dipersiapkan akan diperbincangkan dalam pertemuan diskusi, 
tutorial, dengan rekan sekelasnya. Jikalau dianggap perlu satu 
atau dua nara-sumber dapat diturut-sertakan. Tujuan utama 
langkah ini adalah untuk mengklarifikasikan asumsi-asumsi 
yang digunakan; memperdebatkan pendapat dan temuan ; 
menyempurnakan temuan berdasarkan pendapat yang benar 
dan obyektif dari peer group dan pendapat ahli lainnya.

Disini pula akan timbul perbincangan tentang isu yang 
kontroversial yang ditemukan di lapangan karena tidak sejalan 
dengan pembelajaran tentang nilai-nilai spiritual dan agama, 
nilai moral dan budaya. Persoalan kekerasan terhadap anak, 
jender,  keluarga, dan anggota masyarakat akan memunculkan 
kepentingan baru yang berhubungan dengan hak azasi 
manusia, keadilan, kemiskinan, demokrasi, dan juga 
penghancuran dan keutuhan lingkungan. 

Dalam upaya siswa menata temuan dan pengetahuannya 
ia harus dibantu sepenuhnya agar mampu mengadakan proses 
mengklarifikasi niali-nilai. Proses tersebut sangat penting oleh 
karena maksudnya untuk memungkinkan para siswa 
mengambil keputusan berdasarkan kata hatinya (nurani)  
sebagai landasan untuk bertindak sesuai dengan keputusan 
kata hatinya itu. Dalam langkah TATA ini menjadi imperatif 
internalisasi nilai dan etika.

Tutur. Pada akhir proses pembelajaran tentang suatu 
ilmu/mata-pelajaran para siswa perlu mengkomunikasikan 
dalam rangka pertanggung-jawaban ilmiah, temuan yang telah 
diverifikasi, dan ditata secara “tuntas”. Para siswa akan 
menggunakan berbagai media yang dipilihnya sendiri  misalnya 
melalui workshop, konferensi, atau seminar. Tidak tertutup 
kesempatan bagi siswa-siswa untuk memilih cara yang lebih 
komunikatif dan ekspresif, misalnya,  melalui lukisan, seni 
pertunjukkan, poster, dan sebagainya. Semua umpan balik yang 
didapat sebagai akibat mengkomunikasikan temuan 
pembelajaran berbasis penelitian itu mempunyai dimensi 
edukatif yaitu untuk membuat penemunya memiliki 
kerendahan hati tetapi dengan integritas kepribadian yang 
tinggi.

Sekolah-sekolah di Indonesia harus memulai sebuah 
lembaran baru dalam mengembangkan pendekatan 
pembelajaran yang berbasis penelitian dengan langkah-
langkah yang konkrit, konsekutif dan integratif. Sudah barang 
tentu perbaikan dan pembaharuan proses pembelajaran 
berbasis penelitian yang dilaksanakan sekolah-sekolah ini, tidak 
akan terjadi secara instan, namun yang jelas, akan terjadi 
Pembelajaran Berbasis Penelitian ini akan mendobrak 
pemikiran-pemikiran dibidang pendidikan yang konvensional -
pendekatan ini akan mendorong upaya untuk merekonstruksi 
kurikulum kearah yang memberdayakan imajinasi anak dan 
secara menyeluruh tidak overloaded.  Dipihak yang lain, akan 
ada tuntutan pembaharuan pada program pendidikan guru 
agar berbasis pada pengembangan kapasitas belajar anak.

Telaah, Teliti, Tata dan Tutur, menerjemahkan dan 
mengkonkritkan semboyan Ki Hajar Dewantoro, “tut wuri 
handayani” menjadi semakin nyata dan berwibawa dalam upaya 
kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Pembina Yayasan BaKTI dan Senior Partners dari 
Willi Toisuta and Associates dan dapat dihubungi melalui 
email wta@wta.co.id 
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Pondok Pesantren, juga mengelola pendidikan non formal yaitu 
pendidikan Diniyah (keislaman). 

Melalui pendidikan Diniyah para siswa belajar mengenali 
konsep hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan 
sesama manusia, budi pekerti atau akhlak yang baik, dan 
toleransi sehingga bekal tersebut dapat menjadi acuan dasar 
bagi siswa dalam hidup bermasyarakat kelak. Sekolah ini juga 
mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler seperti pelajaran 
komputer, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, drum band, kerajinan 
tangan, pencak silat, dan berbagai kegiatan lainnya yang 
masing-masing jadwalnya tersusun rapi dalam seminggu. 

Singkat cerita, Bapak Pengawas Sekolah menyambut 
laporan Kepala sekolah dengan senyum seraya memberikan 
apresiasi pada sekolah ini. “Saya benar-benar tidak menyangka 
bahwa lembaga sekecil ini dapat menjalankan kegiatan-
kegiatan pendidikan yang tidak kalah hebat dengan sekolah-
sekolah favorit lain. Tadinya saya sempat menduga bahwa 
lembaga ini hanya berjalan dengan tongkat tapi ternyata 
kecepatannya bisa menyamai motor juga, dan semoga dalam 
waktu dekat juga bisa melampaui kecepatan mobil.” ujar beliau  
bergurau.       

Sampai saat ini, SMP Islam Al-Ikhlashiyah  terus berbenah 
dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan terus 
berinovasi sehingga pada tahun-tahun yang akan datang siap 
mengirim delegasi dalam kompetensi-kompetensi pendidikan 
di kancah lokal maupun nasional. 

Bagaimana pun juga, semangat, upaya dan antusiasme para 
siswa patutlah dihargai dan didukung sehingga hal tersebut 
dapat menjadi pijakan dasar siswa untuk merangkak tangga-
tangga akademik di hari esok. Semoga pendidikan di daerah-
daerah terpencil kawasan timur dan di Indonesia secara umum 
terus maju dan berbenah sehingga siap berdaya saing global. 
Education is for all, education is for better life. 

BENIH-BENIH MASA DEPAN 
KAWASAN TIMUR

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Anggota Jaringan Peneliti KTI Wilayah Nusa Tenggara Barat 
Dapat dihubungi via email marzukiwardi@yahoo.co.id 
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iswa-siswi SMP Islam Al-Ikhlashiyah  di Pringgarata 
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sedang berlatih Sdrum band di sela serangkaian kegiatan Pondok 

Pesantren. Tanpa membedakan status sosial, kaya atau miskin, 
mereka berinteraksi di lingkungan yang sama untuk 
mengoptimalkan akal budi mereka melalui pendidikan. Masih 
panjang perjalanan untuk mengkategorikan sekolah yang 
didirikan pada tahun 2005 ini sebagai sekolah unggulan, namun 
semangat dan antusiasme para siswa untuk belajar adalah 
modal utama untuk mencapainya.

Dengan senyum ceria, setiap pagi, sisa-siswi Al-Ikhlashiyah 
berjalan beriringan menyusuri pematang sawah menuju 
sekolah. Bangunan sekolah seluas 600 meter persegi berdiri di 
tengah-tengah areal persawahan dengan satu-satunya akses 
masuk melewati pematang sawah. Ini kemudian menjadi 
pengalaman unik bagi setiap tamu sekolah yang datang 
berkunjung. Tidak sedikit tamu-tamu dari berbagai instansi 
pemerintah yang berkunjung ke SMP Islam Al-Ikhlashiyah 
mengalami sedikit kerepotan saat melewati pematang sawah. 
Namun bagi mereka, ini adalah pengalaman unik yang sangat 
berkesan.

Pada tahun 2010 lalu, seorang Pengawas Pendidikan tingkat 
Kabupaten yang yang juga seorang Pengawas Pembina Sekolah 
sempat tercengang melihat keadaan ini. Saat itu, beliau 
berkunjung untuk berbagi pengetahuan dengan para pendidik 
melalui sebuah workshop peningkatan kualitas pembelajaran. 
Dalam acara itu beliau sempat menanyakan beberapa hal yang 
salah satunya menyangkut proses pembelajaran. Kepala Sekolah 
menyambut pertanyaan itu dengan menguraikan semua 
kegiatan yang diikuti para siswa sejak mulai bangun pagi jam 
empat subuh sampai malam hari. Selain mengelola pendidikan 
formal Sekolah Islam Al-Ikhlashiyah sebagaimana lazimnya 
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baik secara pribadi maupun kolektif yang berguna bagi 
pribadinya dan masyarakat umum. Pembelajaran-Berbasis-
Penelitian memiliki komponen social learning untuk 
mengembangkan rasa percaya diri dan solidaritas sosial agar 
dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang terus 
berubah.

Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut  ke dalam 
proses pembelajaran, para siswa difasilitasi secara berkelanjutan 
untuk mempelajari esensi mata-pelajarannya melalui dialog, 
studi kepustakaan, penelitian dan eksperimen dalam 
laboratorium maupun kegiatan kerja lapangan. Tujuan 
akademik dan aplikasi mata pelajaran akan dianalisis 
berdasarkan arahan kurikulum nasional tetapi tetap 
memberlakukan standar yang universal. Berdasarkan hasil 
analisis itu maka tugas pembelajaran akan disusun dalam 
berbagai tugas (taking learning to tasks) yang perlu 
dilaksanakan bersama oleh guru dan siswanya. Proses inilah 
yang merupakan model pembelajaran berbasis penelitian dan 
terdiri dari empat langkah yang konsekutif tetapi saling terkait. 
Dengan demikian proses mempelajari keutuhan mata-pelajaran 
diupayakan melalui sebuah desain action research yang khusus 
untuk studi individual dan kolaboratif antara siswa dan guru. 
Para siswa akan diperkenalkan pada berbagai metodologi 
penelitian dan komunikasi dan kemampuan dalam 
menggunakannya secara terampil. Dengan bantuan metode 
Problem-Based-Learning daftar pertanyaan yang disusun 
berdasarkan keempat  langkah pembelajaran itu akan dibuat 
bersama oleh guru dan siswanya.

Keempat langkah pembelajaran yang konsekutif dan saling 
tergantung tersebut disebut: 4 T, yaitu :

Telaah. proses mengkonstruksi pengetahuan yang utuh 
melalui pengumpulan informasi dan studi pustaka. Daftar 
pertanyaan disusun bersama untuk membantu dalam langkah-
langkah selanjutnya akan dirancang pada tahap ini;

Teliti. Proses ini untuk mengkonformasi temuan yang 
diperoleh sebelumnya, berdasarkan pembuktian yang bersifat 
laboratorik, kerja lapangan dalam bentuk observasi, interview 

dan cara lain yang memenuhi persyaratan ilmiah. Hasil dari 
langkah ini akan berupa temuan (pengetahuan) yang telah 
dikonfirmasi dengan evidence (bukti). Siswa secara pribadi atau 
berkelompok akan melaporkan temuannya secara tertulis 
dengan menggunakan standar laporan ilmiah yang lazim;

Tata. Temuan dalam bentuk laporan yang telah 
dipersiapkan akan diperbincangkan dalam pertemuan diskusi, 
tutorial, dengan rekan sekelasnya. Jikalau dianggap perlu satu 
atau dua nara-sumber dapat diturut-sertakan. Tujuan utama 
langkah ini adalah untuk mengklarifikasikan asumsi-asumsi 
yang digunakan; memperdebatkan pendapat dan temuan ; 
menyempurnakan temuan berdasarkan pendapat yang benar 
dan obyektif dari peer group dan pendapat ahli lainnya.

Disini pula akan timbul perbincangan tentang isu yang 
kontroversial yang ditemukan di lapangan karena tidak sejalan 
dengan pembelajaran tentang nilai-nilai spiritual dan agama, 
nilai moral dan budaya. Persoalan kekerasan terhadap anak, 
jender,  keluarga, dan anggota masyarakat akan memunculkan 
kepentingan baru yang berhubungan dengan hak azasi 
manusia, keadilan, kemiskinan, demokrasi, dan juga 
penghancuran dan keutuhan lingkungan. 

Dalam upaya siswa menata temuan dan pengetahuannya 
ia harus dibantu sepenuhnya agar mampu mengadakan proses 
mengklarifikasi niali-nilai. Proses tersebut sangat penting oleh 
karena maksudnya untuk memungkinkan para siswa 
mengambil keputusan berdasarkan kata hatinya (nurani)  
sebagai landasan untuk bertindak sesuai dengan keputusan 
kata hatinya itu. Dalam langkah TATA ini menjadi imperatif 
internalisasi nilai dan etika.

Tutur. Pada akhir proses pembelajaran tentang suatu 
ilmu/mata-pelajaran para siswa perlu mengkomunikasikan 
dalam rangka pertanggung-jawaban ilmiah, temuan yang telah 
diverifikasi, dan ditata secara “tuntas”. Para siswa akan 
menggunakan berbagai media yang dipilihnya sendiri  misalnya 
melalui workshop, konferensi, atau seminar. Tidak tertutup 
kesempatan bagi siswa-siswa untuk memilih cara yang lebih 
komunikatif dan ekspresif, misalnya,  melalui lukisan, seni 
pertunjukkan, poster, dan sebagainya. Semua umpan balik yang 
didapat sebagai akibat mengkomunikasikan temuan 
pembelajaran berbasis penelitian itu mempunyai dimensi 
edukatif yaitu untuk membuat penemunya memiliki 
kerendahan hati tetapi dengan integritas kepribadian yang 
tinggi.

Sekolah-sekolah di Indonesia harus memulai sebuah 
lembaran baru dalam mengembangkan pendekatan 
pembelajaran yang berbasis penelitian dengan langkah-
langkah yang konkrit, konsekutif dan integratif. Sudah barang 
tentu perbaikan dan pembaharuan proses pembelajaran 
berbasis penelitian yang dilaksanakan sekolah-sekolah ini, tidak 
akan terjadi secara instan, namun yang jelas, akan terjadi 
Pembelajaran Berbasis Penelitian ini akan mendobrak 
pemikiran-pemikiran dibidang pendidikan yang konvensional -
pendekatan ini akan mendorong upaya untuk merekonstruksi 
kurikulum kearah yang memberdayakan imajinasi anak dan 
secara menyeluruh tidak overloaded.  Dipihak yang lain, akan 
ada tuntutan pembaharuan pada program pendidikan guru 
agar berbasis pada pengembangan kapasitas belajar anak.

Telaah, Teliti, Tata dan Tutur, menerjemahkan dan 
mengkonkritkan semboyan Ki Hajar Dewantoro, “tut wuri 
handayani” menjadi semakin nyata dan berwibawa dalam upaya 
kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
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Willi Toisuta and Associates dan dapat dihubungi melalui 
email wta@wta.co.id 
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Pondok Pesantren, juga mengelola pendidikan non formal yaitu 
pendidikan Diniyah (keislaman). 

Melalui pendidikan Diniyah para siswa belajar mengenali 
konsep hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan 
sesama manusia, budi pekerti atau akhlak yang baik, dan 
toleransi sehingga bekal tersebut dapat menjadi acuan dasar 
bagi siswa dalam hidup bermasyarakat kelak. Sekolah ini juga 
mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler seperti pelajaran 
komputer, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, drum band, kerajinan 
tangan, pencak silat, dan berbagai kegiatan lainnya yang 
masing-masing jadwalnya tersusun rapi dalam seminggu. 

Singkat cerita, Bapak Pengawas Sekolah menyambut 
laporan Kepala sekolah dengan senyum seraya memberikan 
apresiasi pada sekolah ini. “Saya benar-benar tidak menyangka 
bahwa lembaga sekecil ini dapat menjalankan kegiatan-
kegiatan pendidikan yang tidak kalah hebat dengan sekolah-
sekolah favorit lain. Tadinya saya sempat menduga bahwa 
lembaga ini hanya berjalan dengan tongkat tapi ternyata 
kecepatannya bisa menyamai motor juga, dan semoga dalam 
waktu dekat juga bisa melampaui kecepatan mobil.” ujar beliau  
bergurau.       

Sampai saat ini, SMP Islam Al-Ikhlashiyah  terus berbenah 
dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan terus 
berinovasi sehingga pada tahun-tahun yang akan datang siap 
mengirim delegasi dalam kompetensi-kompetensi pendidikan 
di kancah lokal maupun nasional. 

Bagaimana pun juga, semangat, upaya dan antusiasme para 
siswa patutlah dihargai dan didukung sehingga hal tersebut 
dapat menjadi pijakan dasar siswa untuk merangkak tangga-
tangga akademik di hari esok. Semoga pendidikan di daerah-
daerah terpencil kawasan timur dan di Indonesia secara umum 
terus maju dan berbenah sehingga siap berdaya saing global. 
Education is for all, education is for better life. 

BENIH-BENIH MASA DEPAN 
KAWASAN TIMUR
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OLEH  YUANIKE KABER,  RIDWAN SALA, 
              JEMMY MANAN 

ulau Roswar merupakan salah satu pulau diantara 
beberapa gugus kepulauan yang ada di Kawasan Taman PNasional Laut Teluk Cenderawasih dan memiliki potensi 

sumberdaya pesisir dan laut yang sangat beragam. Secara 
administrasi, Pulau Roswar secara geografis terletak di kawasan 
Taman Nasional Teluk Cenderawasih tepatnya di Kabupaten 
Teluk  Wondama. 

Pada umumnya masyarakat Pulau Roswar memiliki mata 
pencaharian utama sebagai nelayan dan juga petani kebun, 
dengan jumlah pendapatan yang relatif sangat kecil. Pulau 
Roswar memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang 
sangat melimpah, dan jika dikelola dengan baik, dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 

Potensi Sumberdaya Pesisir dapat dilihat dari keragaman  
jenis mangrove, hutan mangrove yang ditemukan di Pulau 
Roswar masih ada dalam kondisi yang  alami  dan ditemukan di 
beberapa tempat di sepanjang pesisir pulau.  Jenis-jenis 
mangrove yang ditemukan di Pulau Roswar terdiri dari  sebelas 
jenis yaitu Sonneratia alba, Rhizopora mucronata, Ceriops tagal, 
Avicennia marina, Rhizophora apiculata, Bruguiera cylindrica, 

Mengembangkan 
Mata Pencaharian 
Alternatif untuk 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Pulau-Pulau Kecil 
di Papua

Bruguiera gymnorrhiza, Lumnitzera littorea, Heritiera littoralis,  
Exoecaria agallocha dan Xylocarpus granatum.  Selain mangrove 
terdapat berbagai macam jenis Lamun, karang dan ikan 

PARIWISATA : UNGGULAN DARI PULAU ROSWAR 
Posisi Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berada di 

wilayah Segitiga KarangDunia merupakan kawasan yang sangat 
kaya dengan keanekaragaman hayati laut dan menjadikannya 
sebagai kawasan strategis dunia. Taman laut ini, selain memiliki 
panorama yang indah juga mempunyai kawasan yang luas, 
terbentang dari arah timur semenanjung Kwatisore sampai di 
bagian Utara Pulau Rumberpon. Panjang garis pantai TNTC 500 
kilometer serta luas daratan 68.200 hektar terdiri dari pesisir 
pantai 12.400 hektar, dan daratan pada pulau-pulau seluas 
55.800 hektar. Dari luas lautan 1.3853.300 ha yang ditumbuhi 
terumbu karang seluas 80.000 hektar. Potensi pariwisata lain 
yang dapat dikembangkan di masa mendatang adalah cagar 
alam gunung Wondiboi.

Ekowisata merupakan perjalanan ke kawasan alam yang 
relatif masih alami dan tidak tercemar dengan minat khusus 
untuk mempelajarinya, mengagumi, dan menikmati 
pemandangan tumbuhan liar, satwa liar, dan manifestasi budaya. 
Kegiatan Ekowisata selalu terkait dengan berbagai dukungan 
upaya, antara lain  konservasi sumberdaya alam; pemberdayaan 
masyarakat lokal dan pengembangan ekonomi yang 
berkelanjutan.

Pengembangan kawasan ekowisata harus melalui suatu 
proses perencanaan dan pengelolaan yang baik, dengan 
mempertimbangkan berbagai dimensi bio-ekologi, sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Pengembangan 
kawasan ekowisata diharapkan dapat memberikan dukungan 
dan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dengan 
memperhatikan konservasi sumberdaya dan keberlanjutan 
dalam pengelolaannya.

MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF
Kegiatan pembinaan yang diberikan, khususnya untuk ibu-

ibu rumah tangga di Pulau Roswar telah dilakukan sejak tahun 
2008 hingga tahun 2010. Kegiatan pembinaan ini diharapkan 
dapat berkesinambungan, dan memperluas wawasan dan 
menambah pengetahuan masyarakat tentang kemungkinan 
pengembangan mata pencaharian alternatif sehingga dapat 
membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 

Pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan 
mengembangkan diversifikasi produk beberapa potensi lokal. 
Berdasarkan hasil survey dan diskusi dengan tokoh perempuan 
maupun  kelompok ibu-ibu di Pulau Roswar, terdapat beberapa 
alternatif sumberdaya pertanian dan perkebunan masyarakat 
yang dapat dikembangkan untuk menjadi makanan olahan 
diantaranya: pisang, ubi jalar, ubi kayu, buah hitam dan juwawut  
Papua.  Hasil pertanian dan perkebunan tersebut telah diuji coba 
bersama kelompok ibu-ibu yaitu: pengolahan makanan dari 

pisang dan ubi. 
Diversifikasi produk olahan lainnya yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan adalah 
pengolahan tepung ikan, pembuatan pakan 
ikan, pengeringan ikan (asin dan tawar),  
pembuatan amplang, pengeringan teripang, 
burger ikan, dan pempek ikan. Hasil makanan 
olahan tersebut diharapkan dapat menjadi 
sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat. 
Proses distribusi dan mekanisme pasar perlu 
diidentifikasi  sehingga seluruh hasil yang dibuat 
oleh kelompok dapat  dipasark an dan 
manfaatnya dirasakan oleh kelompok ibu-ibu 
tersebut. 

Promosi dari pemerintah daerah tentang 
potensi wilayah pesisir dan laut maupun 
keragaman dan keunikan budaya masyarakat 
lokal perlu lebih dikembangkan sehingga  dapat 
menambah pendapatan asli daerah. Keterlibatan 
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan, 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat 
penting dalam Program Pembinaan Desa dan 
merupakan bentuk upaya untuk membantu 
merealisasikan program pembangunan yang 
komprehensif untuk perbaikan taraf hidup 
masyarakat dan meningkatkan perekonomian 
masyarakat lokal.

Kegiatan pembinaan dan pendampingan 
dilakukan secara berkesinambungan dan tidak 
terbatas pada skala proyek semata, dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat, menciptakan 
keterlibatan mental dan emosional, serta 
menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat 
serta memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk terlibat secara aktif.  

Pengembangan ekonomi masyarakat lokal 
harus diarahkan dengan memprioritaskan 
pemberian tunjangan modal berupa bantuan  
kredit lunak, pelatihan dan supervisi tentang 
manajemen sumberdaya pesisir dan laut, 
d ivers i f ik as i  produk pengolahan atau 
pengawetan bahan makanan berbahan baku 
lokal, diversifikasi aneka produk kerajinan lokal 
untuk menunjang kegiatan pariwisata, dan 
pengelolaan lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumberdaya lokal perlu 
dikelola secara optimal dan berkelanjutan, 
dengan menggunakan teknologi tepat guna 
yang memadai dan ketrampilan berproduksi, 
dan memantapkan organisasi masyarakat. 
Pr o g r a m  Pe m b i n a a n , Pe n d i d i k a n  d a n  
Penyuluhan kepada masyarakat, memerlukan 
suatu sarana dan prasarana, misalnya  Pondok 

Informasi Pemberdayaan Masyarakat, yang 
diharapkan dapat menjadi pusat 
kegiatan pembinaan bagi masyarakat.

ik Umin Furman, seorang perempuan paruh baya yang 
mendedikasikan hidupnya memimpin sebuah kelompok perempuan Cbernama Sembako. Kelompok ini adalah bagian dari Jaringan Miskin 

Kota di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Sembako 
terbentuk tiga tahun yang lalu dan berawal sebagai sebuah kelompok arisan.  

Anggota Kelompok Sembako kebanyakan adalah ibu-ibu yang 
berjualan di pasar tradisional. Mereka memiliki warung kecil-kecilan atau 
menitip jualan makanan di warung-warung yang lebih besar. Ada juga 
anggota kelompok yang bekerja sebagai pemulung sampah dan hidup di 
sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Kelurahan Bailang.

Cik Umin selalu miris melihat nasib ibu-ibu korban kekerasan dalam 
rumah tangga. Dari pengalaman dan pengamatannya, ia pun menyadari 
kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena himpitan 
ekonomi.  Cik Umin yang berusia 57 tahun ini pun tergerak untuk mengajak 
para ibu ini membentuk kelompok agar bisa saling membantu dan belajar 
hal-hal baru bersama. Dengan penuh semangat, ia lalu memotivasi ibu-ibu 
tetangganya, untuk bergabung dalam kelompok Sembako.

Di sela-sela kesibukan bekerja, kesepuluh anggota Kelompok Sembako 
menyempatkan diri untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kampanye anti 
kekerasan terhadap perempuan yang diadakan oleh Sara Parangpuan 
Sulawesi Utara,  Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dan Dinas Sosial Kota 
Manado. 

Karena aktif melakukan berbagai kegiatan, termasuk di Organisasi PKK 
dan Badan Kontak Majelis Taklim, Kelompok Sembako pernah mendapatkan 
bantuan berupa dana tunai yang digunakan untuk mengembangkan kios 
jualan pulsa, membeli kebutuhan pokok, mengembangkan jualan pakaian, 
toko kue, dan lain sebagainya. 

Keunikan Kelompok Sembako adalah pada pertemuan rutin yang 
mereka adakan. Setiap Rabu, mereka melaksanakan arisan yang dinamakan 
Arisan Sembako. Pada acara ini, setiap peserta arisan membawa kebutuhan 
sehari-hari, mulai dari beras, gula, kopi, minyak kelapa, telur, tepung terigu, 
mie instan hingga sabun. Selain itu, mereka juga mengumpulkan uang 
sebesar lima ribu hingga sepuluh ribu rupiah ditambah dengan uang kas 
kelompok sebesar  seribu rupiah. Ibu yang mendapatkan arisan pada hari itu, 
akan menerima semua kebutuhan dan uang yang terkumpul.  

Kelompok Sembako juga menghadiri Diskusi Praktik Cerdas Forum KTI 
wilayah Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2012. 
Diskusi Praktik Cerdas ini bertujuan berbagi informasi dan pengalaman 
praktik cerdas  Jaringan Miskin Kota melalui  Ketua Pengurus Kelompok 
Sembako. Diskusi juga dihadiri oleh Lurah Bailang, Tokoh Agama, Kepala 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, 
Dinas Sosial Kota Manado, Swara Parangpuan Sulut, dan rekan-rekan jurnalis. 

Diskusi Praktik Cerdas mengangkat figur Ketua Pengurus Kelompok 
Sembako Cik Uming Furman sebagai seorang motivator yang berasal dari 
Kelompok Jaringan Miskin Kota. Diskusi Praktik Cerdas difasilitasi oleh 
Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) 
Sulawesi Utara dan Swara Parangpuan Sulawesi Utara.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Koord Forum KTI Wilayah Sulawesi Utara / Swara Parangpuan Sulut
Kantor KAPET Menado Jl. Diponegoro No. 51 Manado, Sulawesi Utara
Email: swaraparangpuansulut@hotmail.com   
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ulau Roswar merupakan salah satu pulau diantara 
beberapa gugus kepulauan yang ada di Kawasan Taman PNasional Laut Teluk Cenderawasih dan memiliki potensi 

sumberdaya pesisir dan laut yang sangat beragam. Secara 
administrasi, Pulau Roswar secara geografis terletak di kawasan 
Taman Nasional Teluk Cenderawasih tepatnya di Kabupaten 
Teluk  Wondama. 

Pada umumnya masyarakat Pulau Roswar memiliki mata 
pencaharian utama sebagai nelayan dan juga petani kebun, 
dengan jumlah pendapatan yang relatif sangat kecil. Pulau 
Roswar memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang 
sangat melimpah, dan jika dikelola dengan baik, dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 

Potensi Sumberdaya Pesisir dapat dilihat dari keragaman  
jenis mangrove, hutan mangrove yang ditemukan di Pulau 
Roswar masih ada dalam kondisi yang  alami  dan ditemukan di 
beberapa tempat di sepanjang pesisir pulau.  Jenis-jenis 
mangrove yang ditemukan di Pulau Roswar terdiri dari  sebelas 
jenis yaitu Sonneratia alba, Rhizopora mucronata, Ceriops tagal, 
Avicennia marina, Rhizophora apiculata, Bruguiera cylindrica, 

Mengembangkan 
Mata Pencaharian 
Alternatif untuk 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Pulau-Pulau Kecil 
di Papua

Bruguiera gymnorrhiza, Lumnitzera littorea, Heritiera littoralis,  
Exoecaria agallocha dan Xylocarpus granatum.  Selain mangrove 
terdapat berbagai macam jenis Lamun, karang dan ikan 

PARIWISATA : UNGGULAN DARI PULAU ROSWAR 
Posisi Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berada di 

wilayah Segitiga KarangDunia merupakan kawasan yang sangat 
kaya dengan keanekaragaman hayati laut dan menjadikannya 
sebagai kawasan strategis dunia. Taman laut ini, selain memiliki 
panorama yang indah juga mempunyai kawasan yang luas, 
terbentang dari arah timur semenanjung Kwatisore sampai di 
bagian Utara Pulau Rumberpon. Panjang garis pantai TNTC 500 
kilometer serta luas daratan 68.200 hektar terdiri dari pesisir 
pantai 12.400 hektar, dan daratan pada pulau-pulau seluas 
55.800 hektar. Dari luas lautan 1.3853.300 ha yang ditumbuhi 
terumbu karang seluas 80.000 hektar. Potensi pariwisata lain 
yang dapat dikembangkan di masa mendatang adalah cagar 
alam gunung Wondiboi.

Ekowisata merupakan perjalanan ke kawasan alam yang 
relatif masih alami dan tidak tercemar dengan minat khusus 
untuk mempelajarinya, mengagumi, dan menikmati 
pemandangan tumbuhan liar, satwa liar, dan manifestasi budaya. 
Kegiatan Ekowisata selalu terkait dengan berbagai dukungan 
upaya, antara lain  konservasi sumberdaya alam; pemberdayaan 
masyarakat lokal dan pengembangan ekonomi yang 
berkelanjutan.

Pengembangan kawasan ekowisata harus melalui suatu 
proses perencanaan dan pengelolaan yang baik, dengan 
mempertimbangkan berbagai dimensi bio-ekologi, sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Pengembangan 
kawasan ekowisata diharapkan dapat memberikan dukungan 
dan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dengan 
memperhatikan konservasi sumberdaya dan keberlanjutan 
dalam pengelolaannya.

MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF
Kegiatan pembinaan yang diberikan, khususnya untuk ibu-

ibu rumah tangga di Pulau Roswar telah dilakukan sejak tahun 
2008 hingga tahun 2010. Kegiatan pembinaan ini diharapkan 
dapat berkesinambungan, dan memperluas wawasan dan 
menambah pengetahuan masyarakat tentang kemungkinan 
pengembangan mata pencaharian alternatif sehingga dapat 
membantu meningkatkan perekonomian keluarga. 

Pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan 
mengembangkan diversifikasi produk beberapa potensi lokal. 
Berdasarkan hasil survey dan diskusi dengan tokoh perempuan 
maupun  kelompok ibu-ibu di Pulau Roswar, terdapat beberapa 
alternatif sumberdaya pertanian dan perkebunan masyarakat 
yang dapat dikembangkan untuk menjadi makanan olahan 
diantaranya: pisang, ubi jalar, ubi kayu, buah hitam dan juwawut  
Papua.  Hasil pertanian dan perkebunan tersebut telah diuji coba 
bersama kelompok ibu-ibu yaitu: pengolahan makanan dari 

pisang dan ubi. 
Diversifikasi produk olahan lainnya yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan adalah 
pengolahan tepung ikan, pembuatan pakan 
ikan, pengeringan ikan (asin dan tawar),  
pembuatan amplang, pengeringan teripang, 
burger ikan, dan pempek ikan. Hasil makanan 
olahan tersebut diharapkan dapat menjadi 
sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat. 
Proses distribusi dan mekanisme pasar perlu 
diidentifikasi  sehingga seluruh hasil yang dibuat 
oleh kelompok dapat  dipasark an dan 
manfaatnya dirasakan oleh kelompok ibu-ibu 
tersebut. 

Promosi dari pemerintah daerah tentang 
potensi wilayah pesisir dan laut maupun 
keragaman dan keunikan budaya masyarakat 
lokal perlu lebih dikembangkan sehingga  dapat 
menambah pendapatan asli daerah. Keterlibatan 
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan, 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat 
penting dalam Program Pembinaan Desa dan 
merupakan bentuk upaya untuk membantu 
merealisasikan program pembangunan yang 
komprehensif untuk perbaikan taraf hidup 
masyarakat dan meningkatkan perekonomian 
masyarakat lokal.

Kegiatan pembinaan dan pendampingan 
dilakukan secara berkesinambungan dan tidak 
terbatas pada skala proyek semata, dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat, menciptakan 
keterlibatan mental dan emosional, serta 
menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat 
serta memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk terlibat secara aktif.  

Pengembangan ekonomi masyarakat lokal 
harus diarahkan dengan memprioritaskan 
pemberian tunjangan modal berupa bantuan  
kredit lunak, pelatihan dan supervisi tentang 
manajemen sumberdaya pesisir dan laut, 
d ivers i f ik as i  produk pengolahan atau 
pengawetan bahan makanan berbahan baku 
lokal, diversifikasi aneka produk kerajinan lokal 
untuk menunjang kegiatan pariwisata, dan 
pengelolaan lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumberdaya lokal perlu 
dikelola secara optimal dan berkelanjutan, 
dengan menggunakan teknologi tepat guna 
yang memadai dan ketrampilan berproduksi, 
dan memantapkan organisasi masyarakat. 
Pr o g r a m  Pe m b i n a a n , Pe n d i d i k a n  d a n  
Penyuluhan kepada masyarakat, memerlukan 
suatu sarana dan prasarana, misalnya  Pondok 

Informasi Pemberdayaan Masyarakat, yang 
diharapkan dapat menjadi pusat 
kegiatan pembinaan bagi masyarakat.

ik Umin Furman, seorang perempuan paruh baya yang 
mendedikasikan hidupnya memimpin sebuah kelompok perempuan Cbernama Sembako. Kelompok ini adalah bagian dari Jaringan Miskin 

Kota di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Sembako 
terbentuk tiga tahun yang lalu dan berawal sebagai sebuah kelompok arisan.  

Anggota Kelompok Sembako kebanyakan adalah ibu-ibu yang 
berjualan di pasar tradisional. Mereka memiliki warung kecil-kecilan atau 
menitip jualan makanan di warung-warung yang lebih besar. Ada juga 
anggota kelompok yang bekerja sebagai pemulung sampah dan hidup di 
sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Kelurahan Bailang.

Cik Umin selalu miris melihat nasib ibu-ibu korban kekerasan dalam 
rumah tangga. Dari pengalaman dan pengamatannya, ia pun menyadari 
kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena himpitan 
ekonomi.  Cik Umin yang berusia 57 tahun ini pun tergerak untuk mengajak 
para ibu ini membentuk kelompok agar bisa saling membantu dan belajar 
hal-hal baru bersama. Dengan penuh semangat, ia lalu memotivasi ibu-ibu 
tetangganya, untuk bergabung dalam kelompok Sembako.

Di sela-sela kesibukan bekerja, kesepuluh anggota Kelompok Sembako 
menyempatkan diri untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kampanye anti 
kekerasan terhadap perempuan yang diadakan oleh Sara Parangpuan 
Sulawesi Utara,  Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dan Dinas Sosial Kota 
Manado. 

Karena aktif melakukan berbagai kegiatan, termasuk di Organisasi PKK 
dan Badan Kontak Majelis Taklim, Kelompok Sembako pernah mendapatkan 
bantuan berupa dana tunai yang digunakan untuk mengembangkan kios 
jualan pulsa, membeli kebutuhan pokok, mengembangkan jualan pakaian, 
toko kue, dan lain sebagainya. 

Keunikan Kelompok Sembako adalah pada pertemuan rutin yang 
mereka adakan. Setiap Rabu, mereka melaksanakan arisan yang dinamakan 
Arisan Sembako. Pada acara ini, setiap peserta arisan membawa kebutuhan 
sehari-hari, mulai dari beras, gula, kopi, minyak kelapa, telur, tepung terigu, 
mie instan hingga sabun. Selain itu, mereka juga mengumpulkan uang 
sebesar lima ribu hingga sepuluh ribu rupiah ditambah dengan uang kas 
kelompok sebesar  seribu rupiah. Ibu yang mendapatkan arisan pada hari itu, 
akan menerima semua kebutuhan dan uang yang terkumpul.  

Kelompok Sembako juga menghadiri Diskusi Praktik Cerdas Forum KTI 
wilayah Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2012. 
Diskusi Praktik Cerdas ini bertujuan berbagi informasi dan pengalaman 
praktik cerdas  Jaringan Miskin Kota melalui  Ketua Pengurus Kelompok 
Sembako. Diskusi juga dihadiri oleh Lurah Bailang, Tokoh Agama, Kepala 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, 
Dinas Sosial Kota Manado, Swara Parangpuan Sulut, dan rekan-rekan jurnalis. 

Diskusi Praktik Cerdas mengangkat figur Ketua Pengurus Kelompok 
Sembako Cik Uming Furman sebagai seorang motivator yang berasal dari 
Kelompok Jaringan Miskin Kota. Diskusi Praktik Cerdas difasilitasi oleh 
Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) 
Sulawesi Utara dan Swara Parangpuan Sulawesi Utara.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Koord Forum KTI Wilayah Sulawesi Utara / Swara Parangpuan Sulut
Kantor KAPET Menado Jl. Diponegoro No. 51 Manado, Sulawesi Utara
Email: swaraparangpuansulut@hotmail.com   
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Kelompok Sembako 
Keluar dari 
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BAGAIKAN PEREMPUAN 
DI SARANG “PENYAMUN”

Latar Belakang
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir 

timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari 
kota Makassar.  Jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2009 
sebanyak 711.748 jiwa, kemudian naik menjadi 717.682 pada 

tahun 2010, dengan rasio jenis kelamin 90,84. Ini berarti bahwa dalam 
seratus penduduk perempuan terdapat 91 penduduk laki-laki.

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan 
dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 
mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan 
ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya 
kemajuan yang dicapai Kabupaten Bone dalam pembangunan manusia 
tidak terlalu signifikan. Angka IPM Kabupaten Bone hanya mengalami 
sedikit peningkatan dari 68,96 pada tahun 2008, kemudian meningkat di 
tahun 2009 menjadi 69,63 dan meningkat lagi menjadi 70,17 pada tahun 
2010. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami mengingat dampak dari 
investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap 
peningkatan indikator penyusun IPM dapat terlihat secara nyata dalam 
jangka panjang.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone mengalami penurunan selama 
kurun waktu 2008-2010. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone 
pada tahun 2008 sekitar 17,35 persen, kemudian menurun di tahun 2009 
menjadi 15,19 persen, dan kembali menurun di tahun 2010 menjadi sekitar 
14,08 persen. Secara absolut, penduduk miskin pada tahun 2010 tercatat 
101.100 jiwa.

Peran Perempuan Parlemen
Pertemuan non formal di Kantor DPRD Kabupaten Bone pada hari Rabu 

tanggal 5 September 2012, antara Lusia Palulungan selaku Manager 
Program MAMPU BaKTI dengan 3 orang anggota parlemen perempuan, 
menorehkan berbagai cerita menarik untuk menjadi pembelajaran. 

Dengan berbagai keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang 
dimilikinya, parlemen perempuan menuturkan berbagai kendala yang 
dihadapi, antara lain: kurang/tidak pahamnya anggota parlemen 
perempuan itu sendiri terhadap isu perempuan dan kemiskinan. Bahkan hal 
ini juga terjadi bagi hampir seluruh anggota parlemen laki-laki. Kurangnya 
pengetahuan dan ketrampilan mengenai legal drafting dan penulisan 
naskah akademik. Juga kurangnya pengetahuan mengenai hak budgeting 
sebagai hak insiatif DPRD. Kurangnya pengetahuan tentang cara membaca, 
menganalisa dan membuat pemandangan umum terhadap LPJ Bupati. 
Bahkan sampai pada tidak adanya data terpilah dan staf ahli. 

Namun di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal, ternyata 
banyak hasil kerja yang menakjubkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan keberpihakan kepada perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya beberapa peraturan daerah seperti:

§ Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Musrenbang: menetapkan 
indikator-indikator pelibatan perempuan dalam setiap tahapan 
penyusunannya mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada 
penyusunan program/kegiatan di SKPD. Termasuk program-program 
prioritas program mainstreaming gender.

§ Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 2 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis, mencakup pelayanan 
kesehatan untuk ibu hamil dan Balita.

§ Peraturan Daerah Kabupten Bone No. 3 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

§ Saat ini, dengan menggunakan hak inisiatif DPRD kemudian 
mengusulkan Ranperda Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas yang 
saat ini sementara dibahas di DPRD Bone. 

Menurut Asia A. Pananrangi (Wakil Ketua DPRD) dari Partai PDK 
menguraikan bahwa hasil tersebut dilakukan dengan dorongan dan 
kerjasama dengan beberapa LSM lokal dan organisasi massa. Berbagai 
upaya dilakukan untuk mendukung perempuan parlemen seperti 
memberikan data, memberikan pemahaman terhadap isu perempuan dan 
kemiskinan, memberikan dukungan moril, penguatan kapasitas, 
pengawasan bahkan melakukan aksi damai jika diperlukan. 

Berkat kolaborasi multistakeholders tersebut maka berbagai 
keterbatasan yang telah diuraikan seakan terkikis habis dengan lahirnya 
kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat khususnya 
perempuan.

Selanjutnya menurut Ibu Asia, pendekatan lain dilakukan di tingkat 
internal seperti memaparkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan 
melalui presentasi audio visual berupa penayangan foto-foto dan video, 
sangat efektif menggugah nurani anggota parlemen laki-laki. Sehingga 

OLEH LUSIA PALULUNGAN

Background
Bone District is a coastal district of Sulawesi Selatan Province 

located around 174 kilometer from Makassar. Bone in 2009 had 
711,748 inhabitants, this increased to 717,682 in 2012, with a gender 
ratio of 90.84. This means for every 100 women, there are 91 men. 

Human development advances are demonstrated 
by the Human Development Index (HDI) which records 
advances in education, health and economy.  Bone's 
HDI experienced a slight increase from 68.96 in 2008, to 
69.63 in 2009, and 70.17 in 2010. The slow improvement 
can be understood better in the context of investment 
in the health and education sector, especially in 
relation to long term improvements in realization of 
HDI indicators. 

The level of poverty in Bone decreased from 2008-
2010. In 2008 the poverty rate was 17.35%, dropping to 
15.19% in 2009, and in 2010 it was 14.08%. The number 
of poor in 2010 was 101,100 people.

Role of Women in Parliament
On Wednesday, September 5th 2012, Lusia 

Palalungan (MAMPU Program Manager) met with 
three female members of parliament to informally hear 
their stories and lessons learned. With their limited 
resources and facilities, these women talked about the 
challenges they face, including a lack of understanding 
of women's issues and poverty on the part of the female 
parliament members themselves. This is also an issue 
for nearly all male members of parliament too. A lack of 
knowledge and skills regarding legal drafting and 
academic paper writing and a lack of knowledge of 
budgeting rights as parliament initiatives are also 
issues. They also lack knowledge of how to read, 
analyze, and write opinions regarding Bupati 
Accountability Reports and often don't have expert 
staff or data. 

However, despite internal and external challenges, 
there are many achievements that are improving 
welfare and that are pro-poor and pro-women. This 
can be demonstrated by the following regional 
regulations:

§ Regional Regulation No. 8 2008 regarding 
M u s r e n b a n g  ( D e v e l o p m e n t  P l a n n i n g  
Consultations): embedding women's involvement 
indicators in each stage, from village level to 
program planning at department level. Including 
mainstreaming gender programs.  

§ Bone District Regional Regulation No. 2 2009 
regarding Provision of Free Health Services, 
including services for infants and pregnant 
women.  

§ Bone District Regional Regulation No. 3 2009 
regarding Provision of Free Education.

§ Currently, utilizing the parliament's initiative right, 
a Transparency, Participation and Accountability 
Regulation is under discussion. 

According to Asia A. Pananrangi (Deputy of 
Parl iament)  from the PDK Par t y the above 
achievements have been made possible with 
encouragement and cooperation with a number of 
NGOs and civil society organizations. Efforts have been 
made to support female parliament members, 
including providing data and better understanding of 
issues affecting women and poverty, providing moral 
support, capacity strengthening, monitoring and even 
peaceful protest when needed. 

This multistakeholder collaboration has eroded 
the boundaries and given birth to policies which are  
pro-community,  especially women. 

In the future, according to Ibu Asia, other 
approaches will include internal presentations on 
issues encountered in the field through audio-visual 
materials, which is often very effective in reaching the 
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BAGAIKAN PEREMPUAN 
DI SARANG “PENYAMUN”

Latar Belakang
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir 
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kemajuan yang dicapai Kabupaten Bone dalam pembangunan manusia 
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peningkatan indikator penyusun IPM dapat terlihat secara nyata dalam 
jangka panjang.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone mengalami penurunan selama 
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perempuan itu sendiri terhadap isu perempuan dan kemiskinan. Bahkan hal 
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ditunjukkan dengan adanya beberapa peraturan daerah seperti:

§ Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Musrenbang: menetapkan 
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OLEH LUSIA PALULUNGAN
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located around 174 kilometer from Makassar. Bone in 2009 had 
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15.19% in 2009, and in 2010 it was 14.08%. The number 
of poor in 2010 was 101,100 people.
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Palalungan (MAMPU Program Manager) met with 
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§ Currently, utilizing the parliament's initiative right, 
a Transparency, Participation and Accountability 
Regulation is under discussion. 

According to Asia A. Pananrangi (Deputy of 
Parl iament)  from the PDK Par t y the above 
achievements have been made possible with 
encouragement and cooperation with a number of 
NGOs and civil society organizations. Efforts have been 
made to support female parliament members, 
including providing data and better understanding of 
issues affecting women and poverty, providing moral 
support, capacity strengthening, monitoring and even 
peaceful protest when needed. 

This multistakeholder collaboration has eroded 
the boundaries and given birth to policies which are  
pro-community,  especially women. 

In the future, according to Ibu Asia, other 
approaches will include internal presentations on 
issues encountered in the field through audio-visual 
materials, which is often very effective in reaching the 
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pembahasan rancangan kebijakan-kebijakan tersebut berjalan 
mulus, sampai ditetapkannya menjadi peraturan daerah. 

Penutup
Diskusi singkat ini memberikan gambaran sekaligus motivasi 

bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk menjalankan 
misi perjuangan untuk perempuan dan pengentasan kemiskinan. 
“Penyamun” dapat ditaklukkan dengan kepiawaian dan kelihaian 
perempuan dengan strategi yang jitu dan mumpuni. Bravo dan terus 
berjuang untuk perempuan. Salam Setara.

consciences of male members of parliament. If policy draft 
discussions go smoothly, they will become regional regulations. 

In conclusion
This short discussion paints a picture and also provides 

motivation; limitations are not insurmountable in carrying out 
a mission to fight for women and poverty alleviation. “Robbers” 
can be vanquished with women's skills and cunning with the 
right and qualified strategy.  Brava and keep fighting for 
women. 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah  Program Officer Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan)
email : lpalulungan@bakti.org 

ayasan Kesehatan untuk Semua (YKS)  bersama Migrant Care Jakarta 
berupaya terus mendorong migrasi kultural bagi para pekerja migran asal YFlores Timur dan Lembata.  Hal tersebut disampaikan Anis Hidayah  selaku 

eksekutif Direktur  Migrant Care bersama kedua rekannya Mulyadi dan Wahyu 
ketika melakukan assesment bersama YKS di Flores Timur dan Lembata selama 
semiggu pertengahan hingga akhir  November 2012. 

Selama di Flotim dan Lembata, YKS dan Migrant Care menemui sejumlah 
pihak terkait, tak terkecuali komunitas masyarakat eks pekerja migran. Dalam 
pertemuan itu  mereka mengungkapkan berbagai problematika hidup yang 
mereka hadapi mulai dari titik keberangkatan hingga menjadi pekerja di tanah 
rantau. Suka duka yang dialami dibagi dengan sesama mantan pekerja migran 
lainnya dan tim dari Migrant Care dan YKS. 

Mereka mengisahkan,  sejarah bermigrasi di kabupaten Flores Timur dan 
Lembata memang sudah membudaya dan berlangsung sejak dahulu kala. 
Keberangkatan mereka tidak melalui PJTKI, melainkan bermigrasi secara 
swadaya. Menurut mereka keengganan untuk bermigrasi melalui jasa 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dikarenakan biaya yang tinggi 
dan sering terjadi penipuan.  “Saat kami merantau ke luar negeri, biasanya kami 
tidak menggunakan jasa PJTKI. Tetap saja kami merasa aman. Justru banyak 
teman dari daerah lain yang menggunakan jasa PJTKI malah menjadi korban 
penipuan,” jelas Yos Nama  yang mengaku pernah  beberapa kali merantau ke 
Malaysia. 

Fakta yang terungkap ini kemudian melahirkan gagasan untuk mendorong 
migrasi kultural  yang perlu diatur dalam regulasi tersendiri. “Dari pengakuan 
masyarakat, maka migrasi secara swadaya atau migrasi kultural perlu kita dorong 
agar ada regulasi yang mengaturnya. Kita tidak bisa meniadakan, tapi bagimana 
ada regulasi yang mengatur tentang migrasi kultural semisal ada nota 
kesepahaman antara pemerintah di daerah asal buruh migran dengan 
pemerintah di wilayah pebatasan untuk tidak mempersulit mereka  yang hendak 
keluar negeri.  Mayoritas mereka merantau ke Malaysia Timur dan tersebar di 
beberapa daerah seperti, Kota Kinabalu, Lahdatau, Sandakan, Labuan, dan 
beberapa daerah lainnya. Mereka berangkat ke luar negeri hanya mengantongi 
surat keterangan dari kepala desa setempat dan setelah sampai di Nunukan, 
barulah mereka mengatur pasport untuk masuk ke Malasya. 

Hal lainnya yang di ketahui Migrant Care dan YKS ketika melakukan 
assessment adalah belum adanya regulasi dari pemerintah daerah yang 
mengatur soal  Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Padahal kedua wilayah ini menjadi 
kantong pengiriman buruh migran di Nusa Tenggara Timur dan mendatangkan 
remitansi yang sangat besar. Pada bulan januari 2012 saja, remitansi yang 
diperoleh kedua wilayah ini  menembus angka 1,6 miliar rupiah. Ironisnya, 
alokasi dana untuk bidang yang menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia 
pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kedua kabupaten Flores 
Timur dan Lembata masih  sangat minim yakni  berkisar antara enambelas 
sampai duapuluh jutah per tahun. 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Program Manager Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) dan dapat 
dihubungi melalui email mans_motor@yahoo.co.id
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OLEH MANSETUS BALAWALA

SUARA FORUM KTI NUSA TENGGARA TIMUR

EASTERN INDONESIA AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
2 PRIORITIES FOR NEW ZEALAND POSTGRADUATE STUDY 
SCHOLARSHIPS

n 2012, the New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade finalised its Strategic Framework for 
Development 2012 - 2016 for development assistance to Indonesia, following a year of Iconsultations with Indonesian government institutions, civil society organizations, UN agencies, 

development partners and relevant experts in both countries (see http://www.aid.govt.nz/where-we-
work/asia/indonesia). The Strategic Framework document identifies 5 focus areas, including 
renewable energy, disaster risk management, agriculture, human resource development and Eastern 
Indonesia.  

Under the 4th and 5th areas of focus, human resource development and Eastern Indonesia, 
special priority will be given under the New Zealand ASEAN Scholars (NZ-AS) Awards to those who 
demonstrate potential as future leaders in their field and whose chosen area of study will contribute 
to Indonesia's development and, in addition, some of the 50 Awards available each year will be 
allocated to applicants from Eastern Indonesia. Preparations have already begun for this year's intake 
of New Zealand ASEAN Scholars Award applications,  with a closing date of 22 April 2013.   

For those interested in applying for this year's NZ-AS Award, more information can be found at
http://www.nzembassy.com/indonesia/relationship-between-new-zealand-and-
indonesia/development-cooperation/asean-scholarships or email to nzas.info@cbn.net.id

THE DEADLINE FOR APPLICATIONS THIS YEAR IS 22 APRIL.

Beasiswa New Zealand 
ASEAN Scholars Awards

I did my PhD in Veterinary Sciences at Massey University in Palmerston North 
from February 2006 to November 2009.
Why did you decide to apply for a post-graduate studies scholarship in 
New Zealand? 
Massey University is widely known globally as one of the leading universities in 
my field, veterinary sciences.  That was my major reason to apply for the 
scholarship for further studies in New Zealand. 
What did you find most rewarding about your time in New Zealand?
During my time studying and living with my family in NZ, I had a chance to learn 
so many new laboratory techniques related to my field.  I also got involved in 
promoting Indonesian culture within the local community.  My family and I also 
enjoyed the natural beauty of NZ and the warm hospitality of New Zealanders. 
What were some of the challenges you faced living and studying in New 
Zealand?  How did you deal with these?
Overall, living and studying in New Zealand was really enjoyable, though I did 
face some challenges in writing my dissertation. Nevertheless, I was able to 
complete it on schedule as help was always available through the International 
Student Office, the English Language Center, from my supervisors as well as 
from other post-graduate students. 
How did your time and studies in NZ help after your return to Indonesia?
Having a PhD degree from Massey University has broadened my knowledge in 
my field, veterinary science, considerably, as well as enhancing my skills.  I have 

been able to share what I have learned with both my students and my 
colleagues. 
What advice would you have for others thinking about undertaking post-
graduate study in New Zealand?
If some of you want to undertake post-graduate study in NZ, I think you have 
made a good decision. Do not worry too much about the language barrier. You 
can improve your English language skills while you are there. Good time 
management is also a key factor in ensuring successful completion of your 
studies.  

There are now a large number of New Zealand Awardee Alumni who have completed their studies 
and returned to Indonesia to continue work in their respective fields.  BakTINews recently interviewed 
2 of those Alumni to find out more about their experiences living and studying in New Zealand - 
Dr Made Sriasih, from Mataram University, and Roby Fadillah from BAPPENAS.

PROFILE   1

“Beasiswa New Zealand ASEAN Scholars 
Awards (NZ-AS) men"gundang anda 
untuk menempuh pendidikan pasca 
sarjana di New Zealand.”

Batas waktu pengajuan aplikasi beasiswa ini akan 
ditutup pada tanggal 22 April 2013. Informasi detail 
mengenai beasiswa berikut dengan formulir aplikasi, bisa 
dilihat melalui website :
http://www.nzembassy.com/indonesia/relationship-
between-new-zealand-and-indonesia/development-
cooperation/asean-scholarships  
 
Aplikasi bisa dikirim ke: 
PT. Austraining Nusantara (PTAN)
PO Box 1808
JKP 10018

Silakan mengirimkan email kepada PT Austraining 
Nusantara selaku managing contractor dari beasiswa ini 
melalui nzas.info@cbn.net.id atau  
telepon 021 52920810

Dr Made Sriasih
Lecturer in the Faculty of Animal Sciences, Mataram  University

Dr Made, tell us about your studies in New Zealand

I did a Masters Degree in Environmental Policy at Lincoln University from June 
2010 until July last year.
Why did you decide to apply for a post-graduate studies scholarship in 
New Zealand?
Deciding to apply for a scholarship in New Zealand had been my desire for quite 
some time. I have a strong interest in 'green' development issues, and learning 
about environmentally sustainable development in a country which promotes 
itself as 'clean and green', was one of my dreams. Fortunately, the New Zealand 
scholarship gave me an opportunity to make my dream come true. 

Planner in the National Development Planning Agency (BAPPENAS) 
PROFILE   2 Roby Fadillah

Roby, tell us about your studies in New Zealand.
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consciences of male members of parliament. If policy draft 
discussions go smoothly, they will become regional regulations. 

In conclusion
This short discussion paints a picture and also provides 

motivation; limitations are not insurmountable in carrying out 
a mission to fight for women and poverty alleviation. “Robbers” 
can be vanquished with women's skills and cunning with the 
right and qualified strategy.  Brava and keep fighting for 
women. 
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surat keterangan dari kepala desa setempat dan setelah sampai di Nunukan, 
barulah mereka mengatur pasport untuk masuk ke Malasya. 
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assessment adalah belum adanya regulasi dari pemerintah daerah yang 
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remitansi yang sangat besar. Pada bulan januari 2012 saja, remitansi yang 
diperoleh kedua wilayah ini  menembus angka 1,6 miliar rupiah. Ironisnya, 
alokasi dana untuk bidang yang menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia 
pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kedua kabupaten Flores 
Timur dan Lembata masih  sangat minim yakni  berkisar antara enambelas 
sampai duapuluh jutah per tahun. 
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Planner in the National Development Planning Agency (BAPPENAS) 
PROFILE   2 Roby Fadillah

Roby, tell us about your studies in New Zealand.



PROFIL LSM

BaKTI kembali mengadakan kegiatan Sosialisasi Australian Development 
Scholarship (ADS)untuk Sahabat BaKTI yang ingin melanjutkan pendidikan ke 
jenjang S2/S3 di Australia bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar.  Ibu 
Aswinny Sudhiani, Scholarships Outreach Officer dari Kedutaan Australia Jakarta 
hadir sebagai narasumber dan membawakan presentasi kepada peserta.  
Sebanyak 53 orang hadir di acara ini berasal dari kalangan mahasiswa, staf 
pemerintah daerah dan umum.

KEGIATAN DI BaKTI 

12 Desember 2012Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Yayasan 
BaKTI melaksanakan sebuah Diskusi Kelompok Terarah (FGD) tentang Advokasi 
Video Berbasis Masyarakat di Kantor BaKTI Makassar. Acara ini adalah rangkaian 
kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi tahun 2012 yang mengangkat tema 
besar “Berani Jujur, Hebat!

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan semangat anti korupsi 
kepada masyarakat di Kota Makassar, sebagai tempat berdialog antar berbagai 
stakeholder mengenai masalah-masalah korupsi yang terjadi di sekitar kita dan 
juga untuk menginspirasi masyarakat sipil dalam melawan korupsi.  Sebanyak 32 peserta hadir dalam acara ini, sebagian besar dari 
kalangan anak muda Makassar yang fokus pada isu jender, lingkungan, pelayanan publik, dan lain-lain.  
 

BaKTI bekerjasama dengan UNICEF Indonesia mengadakan acara 
Diseminasi Issue Briefs UNICEF Indonesia tentang MDGs, Anak dan 
Persamaan Hak bertempat di ruang pertemuan kantor BaKTI Makassar.  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik 
kepada peserta tentang pengetahuan yang terkandung dalam ringkasan 
ini, tidak hanya terbatas pada beberapa isu dan kesenjangan yang muncul 
dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak pada sektor tertentu, 
tetapi juga menyediakan serangkaian peluang untuk rencana aksi ke 
depannya serta untuk mendapatkan umpan balik tentang kemungkinan 
kolaborasi, kemitraan, dan tindak lanjut.

Hadir sebagai narasumber adalah Niloufar Pourzand (Chief, Social Policy & Monitoring) and Roshni Basu (Knowledge Management 
Specialist) dari UNICEF Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta  berasal dari pemerintah, mitra pembangunan internasional, LSM, 
media, dan akademisi.
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Active Society Institute 

LATAR BELAKANG

Active Society Institute atau disingkat AcSI adalah sebuah 
lembaga nirlaba, independen dan nonpartisan yang berbasis di 
wilayah regional Sulawesi dengan focus kerja pada level 
perdesaan dan ruang-ruang dimana masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan, 
wacana, dan keputusan-keputusan yang berdampak pada 
mereka (komunitas).

Latar belakang didirikannya AcSI adalah untuk terlibat secara 
aktif dalam memfasilitasi serta berkontribusi pada sebuah 
perubahan sosial yang lebih baik, dengan mempertimbangkan 
aspek kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta dimensi 
kekuasaan dalam dinamika kemasyarakatan. Ketiga aspek inilah 
yang kemudian menjadi sendi-sendi membangun masyarakat aktif.

Masyarakat aktif adalah masyarakat yang memahami dan 
menguasai arena sosial mereka. Masyarakat ini berbeda dengan 
masyarakat pasif dimana para anggotanya dikendalikan oleh 
kekuatan-kekuatan luar atau kekuatan aktif lainnya. Dalam 
masyarakat aktif orang dapat mengubah hukum-hukum sosial 
dan menjadi kreator dalam upaya menanggulangi kebutuhan-
kebutuhannya. Orientasi aktif memiliki 3 komponen yakni 
kesadaran pribadi, pengetahuan para aktor dan komitmen pada 
satu atau lebih tujuan yang harus dicapai serta fasilitas 
kekuasaan untuk mengubah tatanan sosial.

Ketiga komponen ini merupakan totalitas yang tak bisa 
dipisahkan dalam membangun masyarakat aktif. Adanya 
kesadaran pribadi untuk membangun masyarakat tetapi bila 
tidak memiliki pengetahuan tidak akan berjalan, memiliki 
pengetahuan memadai tanpa kesadaran yang kuat juga tak 
akan efektif, dan memiliki kesadaran dan pengetahuan serta 
komitmen untuk membangun masyarakat tapi tidak ada fasilitas 
kekuasaan yang memadai bagi penerapan keputusan juga tidak 
akan maksimal.

AcSI
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Adapun fokus dari kegiatan AcSI adalah mendorong 
pengembangan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam 
segenap aspek kegiatan pembangunan dan pemerintahan di 
level desa dan kabupaten, pengembangan kemadirian ekonomi 
pedesaan, penataan otonomi desa/desa otonom dan kajian 
kritis atas kebijakan publik seputar masalah politik khususnya di 
bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sejak berdiriya secara resmi pada 3 Desember 2004, sejauh 
ini AcSi telah konsern pada berbagai aktifitas seperti penataan 
otonomi desa melalui serangkaian diskusi desa dan pelatihan 
teknis dengan metode partisipatif dan aplikatif bagi para kepala 
desa, anggota Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa, dan 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LKMD). AcSI juga 
fokus pada kebijakan pemerintah dalam kaitannya pada 
perlunya dilahirkan kebijakan yang pro pada kepentingan 
warga negara pada umumnya dan bukan kebijakan yang disalah 
gunakan untuk kepentingan kalangan tertentu seperti 
komersialisasi aset publik dan penyalahgunaan hak rakyat demi 
kepentingan sesaat.

Membangun konstruksi masyarakat aktif dalam kerangka 
pemandirian dan penguatan posisi warga negara, baik dalam 
tata hubungan sosial, ekonomi maupun politik dan dalam 
l ingkup proses pembangunan maupun tata kelola 
pemerintahan lokal dan nasional.

1. Membangun kesadaran kritis dan komitmen kuat semua 
elemen masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi dinamika 
kehidupan sosial.
2. Meningkatkan pengetahuan warga negara berdasarkan 
kebutuhan dalam mendukung kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.
3. Membangun kepekaan dan kekuatan politik masyarakat 
dalam turut serta mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan/kebijakan publik dan berpartisipasi dalam 
pembangunan.

VISI DAN MISI

VISI

MISI

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Jl. Pendidikan Raya, Blok B10, No.8, Makassar Sulawesi Selatan.
email: acsi2008@yahoo.com, Phone : 0411-864613
www.acsimakassar.org 
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14 Desember 2012
Inspirasi BaKTI: 

Diseminasi Issue Briefs UNICEF 
Indonesia tentang MDGs, Anak 

dan Persamaan Hak

17 Desember 2012
Sosialisasi Australian 

Development Scholarship 
(ADS)

What did you find most rewarding about your time in New Zealand? 
Visiting the New Zealand Parliament in Wellington, having discussions with 
some of the members of Parliament there, meeting with some of New 
Zealand's decision makers, and sharing ideas with some authors, were the 
most rewarding things during my time there. In addition, of course, visiting 
the locations where Lord of the Rings was filmed was an unforgetable 
experience.  
What were some of the challenges you faced living and studying in New 
Zealand?  How did you deal with these?
The first thing was the culture shock, and adapting to an 'organized country' 
was a challenge for me. I found that having some Kiwi friends and socializing 
with them helped me to deal with many of those challenges. Then there was 
the 'Kiwi accent', but I believe that everybody could figure it out sooner or 
later. 

How did your time and studies in NZ help after your return to 
Indonesia?
The time I spent in New Zealand, as well as some of the experiences I had 
there have changed my way of thinking and point of view. 
Did you have any difficulties readjusting to life and work in Indonesia 
after your return?  If yes, what were they?
No, not at all, no difficulties readjusting, but I think my life is more 'organized' 
now as a result of having lived in New Zealand. 
What advice would you have for others thinking about undertaking 
post-graduate study in New Zealand?
Studying in New Zealand is an exciting challenge to develop your knowledge. 
So, prepare your ideas well and be ready to develop them further. 
 Anything else you would like to add?
The Kiwi way of living is a real way to enjoy and enrich your life, so seize the 
opportunity!!
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