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BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang 
pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews 
adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari 
berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat 
diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku 
pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab 
berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap 
bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk 
memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi 
pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. 

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan 
target utama adalah para pelaku pembangunan yang 
berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak 
dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar 
lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi 
pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, 
BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org 
dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat 
mengakses internet. 

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur 
Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi 
sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan 
dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak 
luas. 

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development  
issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development 
smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the 
practices become known to  a wider audience and inspire development 
stakeholders in other regions in their efforts to answer development 
challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, 
Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand 
indonesian to gain a better understanding of development in eastern 
Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is 
development stakeholders living in isolated regions and island regions. 
BaKTINews is provided free of charge so the development community 
can access relevant development information easily. BaKTINews is also 
provided in an electronic version that can be accessed on 
www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with 
internet access. 

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange 
(BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development 
stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to 
share their information with a wider audience. 
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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
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Fapa itu Festival Forum KTI?
 Forum KTI adalah sebuah jaringan para pelaku kunci 
pembangunan KTI yang setiap dua tahun mengadakan 
pertemuan untuk menampilkan berbagai praktik cerdas tingkat 
lokal dan memberi ruang untuk berbagai jenis interaksi antar 
pelaku pembangunan KTI. Pertemuan ini menjadi satu-satunya 
kesempatan bagi pelaku pembangunan dari berbagai sektor 
dan daerah berkumpul untuk saling belajar dan berdiskusi 
tentang isu dan solusi untuk pembangunan di kawasan timur 
Indonesia.
 Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia berkembang 
dari tahun ke tahun dan untuk pertemuan ke 6 Forum Kawasan 
Timur Indonesia tahun ini dikemas dalam bentuk festival   
dengan cara yang berbeda dan akan menghantarkan lebih 
banyak peluang.untuk saling belajar, berjejaring dan membuat 
perubahan.
 Acara ini merayakan keberhasilan para individu dan 
komunitas dalam menjawab tantangan pembangunan dengan 
menggunakan aset lokal dan yang telah membawa perubahan 
besar di daerahnya. Para pembicara dan seluruh peserta, 
termasuk Anda, akan menunjukkan solusi dan saling belajar 
bagaimana kita sukses mengatasi tantangan-tantangan 
pembangunan yang kerap dihadapi masyarakat Kawasan Timur 
Indonesia. 
 Pada  tahun ini, Festival Forum KTI akan mengangkat tema 
”Merajut Inspirasi, Persembahan dari Timur untuk Indonesia”. 
Tujuan Festival Forum KTI VI adalah berbagi praktik cerdas, 
pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai program-
program pembangunan dari tingkat lokal untuk meningkatkan 
rasa kepemilikan, mengharmonisasi, serta memperbaiki 
pengelolaan program ke arah keberhasilan pembangunan 
nasional. Dalam pertemuan ini peserta dapat belajar dan 
menyerap praktik baru sehingga memungkinkan mereka untuk 
bekerja lebih efektif dan meningkatkan hasil yang dicapai di 
bidang yang sedang dijalani; tercipta hubungan yang baik antar 
pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya 
masyarakat, akademisi, sektor swasta, media, dan mitra 
pembangunan internasional dalam proses pembangunan; 
terangkatnya berbagai praktik cerdas tingkat lokal ke tingkat 
nasional untuk mendorong terjadinya replikasi dan/atau adopsi 
praktik cerdas oleh para pelaku pembangunan pada tingkatan 
yang lebih luas; dan meningkatnya kreativitas masyarakat 
Kawasan Timur Indonesia untuk menjawab tantangan 
pembangunan yang dihadapi.
 Pertemuan Forum KTI telah diadakan sebanyak lima kali, dan 
pertemuan yang keenam tahun 2012 ini akan menggunakan 
konsep festival dengan pendekatan kreatif untuk mendorong 
terjadinya interaksi yang lebih baik antar pelaku pembangunan. 
Rangkaian kegiatan dalam Festival Forum KTI VI ini akan mencakup 
presentasi praktik cerdas serta curah ide dan pengalaman kreatif 
para pelaku pembangunan. Ada tiga komponen utama acara 
Festival Forum KTI VI adalah sebagai berikut.

Panggung Inspirasi
 Menampilkan Praktik-Praktik Cerdas dari berbagai daerah 
di kawasan timur Indonesia yang menginspirasi. Dalam 
panggung inspirasi, para praktisi Praktik Cerdas dari berbagai 
kalangan dan daerah akan menguraikan keberhasilan mereka 
dalam menjawab tantangan pembangunan.  Akan ada juga 
diskusi-diskusi kelompok yang dinamakan Ruang Inovasi yang 
bertujuan menggali lebih dalam potensi, ide dan solusi dari 
setiap peserta. 

Galeri Informasi 
Galeri informasi adalah pameran yang menampilkan kisah-kisah 
sukses hasil kerja berbagai badan pemerintah, mitra 
pembangunan internasional, LSM lokal, nasional, dan 
internasional, CSR sektor swasta, dan kelompok-kelompok 
masyarakat.  Dalam Festival Forum KTI VI yang akan datang kami 
menyediakan 40 tempat untuk memamerkan berbagai upaya 

What is the Eastern Indonesia Forum?
 The Eastern Indonesia Forum is an independent network of 
key stakeholders actively encouraging and developing multi-
stakeholder partnerships and social innovation to overcome 
development challenges in eastern Indonesia.  Forum members are 
reformers from regional government, central government, 
legislative, academia, NGOs, private sector, international 
development partners, and other members of civil society. This 
meeting is one of the only opportunities for all stakeholders from 
different sectors to meet, learn and discuss current issues and 
solutions for development in eastern Indonesia. 
 The Eastern Indonesia Forum, or Eastern Indonesia Forum 
Festival, evolves from year to year. This year, the 6th Eastern 
Indonesia Forum, it takes on a festival form that will create even 
more shared opportunities for learning, networking and change. 
This event celebrates the successes of individuals and communities 
in answering development challenges by using their local assets 
and the big impacts they have made by doing so. Speakers and 
participants will highlight solutions and learn about how we can 
successfully answer the shared development challenges facing 
eastern Indonesia. 
 The Eastern Indonesia Forum Festival is a celebration of 
development successes and innovations in Indonesia. This year, the 
festival takes “Bringing together threads of Inspiration: A 
presentation from the east of Indonesia” as its theme.
 The festival will feature sharing of smart practices, 
experiences and lessons learned from various development 
programs at the local level to strengthen the sense of ownership, 

Forum Kawasan Timur Indonesia kembali merayakan 
kemajuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia 

tanggal 23-24 September, 2012 di Palu, Sulawesi Tengah. 

FESTIVAL FORUM KTI VI TAHUN 2012

PERSEMBAHAN DARI TIMUR 
UNTUK INDONESIA

maupun program yang berhasil menjawab berbagai tantangan 
pembangunan. Selain mempromosikan kegiatan dan bertukar 
pengetahuan, peluang-peluang kerjasama antar berbagai pihak 
dapat dimulai dari Pameran.

Pesta Rakyat
 Pesta Rakyat akan diadakan pada sore hingga malam hari di 
hari terakhir Ferstival Forum KTI. Pesta Rakyat akan menampilkan 
pementasan budaya daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, 
terutama daerah Sulawesi Tengah, dan menyajikan berbagai kuliner 
lokal. Tujuan dari Pesta Rakyat adalah agar masyarakat kota Palu 
khususnya dapat menjadi bagian dari  proses interaksi regional yang 
terjadi di Forum KTI sehingga terbangun kebanggaan dan semangat 
untuk terus berkarya membangun daerah.

Forum KTI dan BaKTI
 Sebagai sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia (Foum KTI) 
dan pelaksana Pertemuan Forum KTI, BaKTI mengumpulkan Praktik 
Cerdas melalui berbagai cara dan media yang dimiliki, mengadakan 
seleksi dan verifikasi, kemudian menampilkannya dalam pertemuan 
Forum KTI. Tidak berhenti sampai di situ, selepas Pertemuan Forum KTI, 
BaKTI aktif mempromosikan melalui berbagai media, termasuk media 
cetak dan televisi nasional. BaKTI juga mendorong replikasi Praktik 
Cerdas kepada stakeholder yang berdasarkan hasil identifikasi BaKTI, 
memiliki tantangan pembangunan yang telah dijawab oleh 
masyarakat pelaku Praktik Cerdas.  

harmonization, and improve program management for 
national development success.
 In this event, participants can learn about and absorb 
new practices to enable them to work more effectively and to 
improve their results in the field. The event is also a good chance 
to foster relationships with local government, central 
government, NGOs, academics, private sector, media and 
international development partners.  Various local smart 
practices will be promoted at the national level to encourage 
replication and/ or adoption of the smart practices, hopefully 
enhancing the creativity of communities in eastern Indonesia in 
responding to development challenges.
 The conference has been held five times, and the sixth one 
in 2012 will continue to use a creative approach to encourage 
better interactions among development actors. The sixth forum 
will include presentations of smart practices and sharing of 
ideas and creative experiences by development actors. The 
following three major components of the program are 
described below.

The Inspiration Stage
 This segment will present inspiring stories of smart 
practices from different areas in eastern Indonesia. In this 
session, practitioners of the smart practices from different 
communities and areas will explain their successes in 
responding to their development challenges. Group discussions 
in the Innovation Room will be facilitated for an in-depth 
exploration of potential, ideas and solutions by each 
participant.

Information Gallery 
 The Information Gallery is an exhibition space 
showcasing success stories of work done by various 
government institutions, international development partners, 
local, national and international NGOs, CSR programs of from 
the private sector and other community groups. In the 
upcoming Sixth Eastern Indonesia Forum Festival, we will 
provide 14 booths to showcase various successful efforts and 
programs in responding to development challenges. In addition 
to promoting activities and sharing knowledge, collaboration 
opportunities among different stakeholder groups can also be 
found in this gallery. 

�Pesta Rakyat�
 The “Pesta Rakyat” or the People's Party will be held from 
noon to night on the final day of the festival. This is an 
opportunity to witness local cultural performances from 
eastern Indonesia,  particularly from Central Sulawesi, and to 
try various local cuisines. This will include and encourage the 
people of Central Sulawesi, particularly those who live in Palu 
City, to be part of the regional interaction process of the Eastern 
Indonesia Forum Festival, in order to build pride and spirit in the 
quest for regional development.

Eastern Indonesia Forum 
and BaKTI
 BaKTI is the Eastern Indonesia Forum Secretariat and 
facilitates knowledge exchange activities such the Eastern 
Indonesia Forum Conference, Regional Discussions, and the sub 
networks under the Eastern Indonesia Forum.  
 As the secretariat of the Forum, BaKTI collects smart 
practices, puts them through a selection and verification 
process, and then helps in presenting them to the Forum.  After 
the Forum conference BaKTI continue to actively promote the 
chosen smart practices through national, local and BaKTI 
media.  BaKTI also encourages smart practice replication by 
stakeholders facing similar challenges and situations. 
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6th Eastern Indonesia Forum Festival 2012
�Bringing together threads of Inspiration:
A presentation from the east of Indonesia�

The Eastern Indonesia Forum returns to celebrate development 
successes in eastern Indonesia on 

the 24-25 September, 2012 in Palu, Central Sulawesi.
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pembangunan KTI yang setiap dua tahun mengadakan 
pertemuan untuk menampilkan berbagai praktik cerdas tingkat 
lokal dan memberi ruang untuk berbagai jenis interaksi antar 
pelaku pembangunan KTI. Pertemuan ini menjadi satu-satunya 
kesempatan bagi pelaku pembangunan dari berbagai sektor 
dan daerah berkumpul untuk saling belajar dan berdiskusi 
tentang isu dan solusi untuk pembangunan di kawasan timur 
Indonesia.
 Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia berkembang 
dari tahun ke tahun dan untuk pertemuan ke 6 Forum Kawasan 
Timur Indonesia tahun ini dikemas dalam bentuk festival   
dengan cara yang berbeda dan akan menghantarkan lebih 
banyak peluang.untuk saling belajar, berjejaring dan membuat 
perubahan.
 Acara ini merayakan keberhasilan para individu dan 
komunitas dalam menjawab tantangan pembangunan dengan 
menggunakan aset lokal dan yang telah membawa perubahan 
besar di daerahnya. Para pembicara dan seluruh peserta, 
termasuk Anda, akan menunjukkan solusi dan saling belajar 
bagaimana kita sukses mengatasi tantangan-tantangan 
pembangunan yang kerap dihadapi masyarakat Kawasan Timur 
Indonesia. 
 Pada  tahun ini, Festival Forum KTI akan mengangkat tema 
”Merajut Inspirasi, Persembahan dari Timur untuk Indonesia”. 
Tujuan Festival Forum KTI VI adalah berbagi praktik cerdas, 
pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai program-
program pembangunan dari tingkat lokal untuk meningkatkan 
rasa kepemilikan, mengharmonisasi, serta memperbaiki 
pengelolaan program ke arah keberhasilan pembangunan 
nasional. Dalam pertemuan ini peserta dapat belajar dan 
menyerap praktik baru sehingga memungkinkan mereka untuk 
bekerja lebih efektif dan meningkatkan hasil yang dicapai di 
bidang yang sedang dijalani; tercipta hubungan yang baik antar 
pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya 
masyarakat, akademisi, sektor swasta, media, dan mitra 
pembangunan internasional dalam proses pembangunan; 
terangkatnya berbagai praktik cerdas tingkat lokal ke tingkat 
nasional untuk mendorong terjadinya replikasi dan/atau adopsi 
praktik cerdas oleh para pelaku pembangunan pada tingkatan 
yang lebih luas; dan meningkatnya kreativitas masyarakat 
Kawasan Timur Indonesia untuk menjawab tantangan 
pembangunan yang dihadapi.
 Pertemuan Forum KTI telah diadakan sebanyak lima kali, dan 
pertemuan yang keenam tahun 2012 ini akan menggunakan 
konsep festival dengan pendekatan kreatif untuk mendorong 
terjadinya interaksi yang lebih baik antar pelaku pembangunan. 
Rangkaian kegiatan dalam Festival Forum KTI VI ini akan mencakup 
presentasi praktik cerdas serta curah ide dan pengalaman kreatif 
para pelaku pembangunan. Ada tiga komponen utama acara 
Festival Forum KTI VI adalah sebagai berikut.

Panggung Inspirasi
 Menampilkan Praktik-Praktik Cerdas dari berbagai daerah 
di kawasan timur Indonesia yang menginspirasi. Dalam 
panggung inspirasi, para praktisi Praktik Cerdas dari berbagai 
kalangan dan daerah akan menguraikan keberhasilan mereka 
dalam menjawab tantangan pembangunan.  Akan ada juga 
diskusi-diskusi kelompok yang dinamakan Ruang Inovasi yang 
bertujuan menggali lebih dalam potensi, ide dan solusi dari 
setiap peserta. 

Galeri Informasi 
Galeri informasi adalah pameran yang menampilkan kisah-kisah 
sukses hasil kerja berbagai badan pemerintah, mitra 
pembangunan internasional, LSM lokal, nasional, dan 
internasional, CSR sektor swasta, dan kelompok-kelompok 
masyarakat.  Dalam Festival Forum KTI VI yang akan datang kami 
menyediakan 40 tempat untuk memamerkan berbagai upaya 

What is the Eastern Indonesia Forum?
 The Eastern Indonesia Forum is an independent network of 
key stakeholders actively encouraging and developing multi-
stakeholder partnerships and social innovation to overcome 
development challenges in eastern Indonesia.  Forum members are 
reformers from regional government, central government, 
legislative, academia, NGOs, private sector, international 
development partners, and other members of civil society. This 
meeting is one of the only opportunities for all stakeholders from 
different sectors to meet, learn and discuss current issues and 
solutions for development in eastern Indonesia. 
 The Eastern Indonesia Forum, or Eastern Indonesia Forum 
Festival, evolves from year to year. This year, the 6th Eastern 
Indonesia Forum, it takes on a festival form that will create even 
more shared opportunities for learning, networking and change. 
This event celebrates the successes of individuals and communities 
in answering development challenges by using their local assets 
and the big impacts they have made by doing so. Speakers and 
participants will highlight solutions and learn about how we can 
successfully answer the shared development challenges facing 
eastern Indonesia. 
 The Eastern Indonesia Forum Festival is a celebration of 
development successes and innovations in Indonesia. This year, the 
festival takes “Bringing together threads of Inspiration: A 
presentation from the east of Indonesia” as its theme.
 The festival will feature sharing of smart practices, 
experiences and lessons learned from various development 
programs at the local level to strengthen the sense of ownership, 

Forum Kawasan Timur Indonesia kembali merayakan 
kemajuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia 

tanggal 23-24 September, 2012 di Palu, Sulawesi Tengah. 

FESTIVAL FORUM KTI VI TAHUN 2012

PERSEMBAHAN DARI TIMUR 
UNTUK INDONESIA

maupun program yang berhasil menjawab berbagai tantangan 
pembangunan. Selain mempromosikan kegiatan dan bertukar 
pengetahuan, peluang-peluang kerjasama antar berbagai pihak 
dapat dimulai dari Pameran.

Pesta Rakyat
 Pesta Rakyat akan diadakan pada sore hingga malam hari di 
hari terakhir Ferstival Forum KTI. Pesta Rakyat akan menampilkan 
pementasan budaya daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, 
terutama daerah Sulawesi Tengah, dan menyajikan berbagai kuliner 
lokal. Tujuan dari Pesta Rakyat adalah agar masyarakat kota Palu 
khususnya dapat menjadi bagian dari  proses interaksi regional yang 
terjadi di Forum KTI sehingga terbangun kebanggaan dan semangat 
untuk terus berkarya membangun daerah.

Forum KTI dan BaKTI
 Sebagai sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia (Foum KTI) 
dan pelaksana Pertemuan Forum KTI, BaKTI mengumpulkan Praktik 
Cerdas melalui berbagai cara dan media yang dimiliki, mengadakan 
seleksi dan verifikasi, kemudian menampilkannya dalam pertemuan 
Forum KTI. Tidak berhenti sampai di situ, selepas Pertemuan Forum KTI, 
BaKTI aktif mempromosikan melalui berbagai media, termasuk media 
cetak dan televisi nasional. BaKTI juga mendorong replikasi Praktik 
Cerdas kepada stakeholder yang berdasarkan hasil identifikasi BaKTI, 
memiliki tantangan pembangunan yang telah dijawab oleh 
masyarakat pelaku Praktik Cerdas.  

harmonization, and improve program management for 
national development success.
 In this event, participants can learn about and absorb 
new practices to enable them to work more effectively and to 
improve their results in the field. The event is also a good chance 
to foster relationships with local government, central 
government, NGOs, academics, private sector, media and 
international development partners.  Various local smart 
practices will be promoted at the national level to encourage 
replication and/ or adoption of the smart practices, hopefully 
enhancing the creativity of communities in eastern Indonesia in 
responding to development challenges.
 The conference has been held five times, and the sixth one 
in 2012 will continue to use a creative approach to encourage 
better interactions among development actors. The sixth forum 
will include presentations of smart practices and sharing of 
ideas and creative experiences by development actors. The 
following three major components of the program are 
described below.

The Inspiration Stage
 This segment will present inspiring stories of smart 
practices from different areas in eastern Indonesia. In this 
session, practitioners of the smart practices from different 
communities and areas will explain their successes in 
responding to their development challenges. Group discussions 
in the Innovation Room will be facilitated for an in-depth 
exploration of potential, ideas and solutions by each 
participant.

Information Gallery 
 The Information Gallery is an exhibition space 
showcasing success stories of work done by various 
government institutions, international development partners, 
local, national and international NGOs, CSR programs of from 
the private sector and other community groups. In the 
upcoming Sixth Eastern Indonesia Forum Festival, we will 
provide 14 booths to showcase various successful efforts and 
programs in responding to development challenges. In addition 
to promoting activities and sharing knowledge, collaboration 
opportunities among different stakeholder groups can also be 
found in this gallery. 

�Pesta Rakyat�
 The “Pesta Rakyat” or the People's Party will be held from 
noon to night on the final day of the festival. This is an 
opportunity to witness local cultural performances from 
eastern Indonesia,  particularly from Central Sulawesi, and to 
try various local cuisines. This will include and encourage the 
people of Central Sulawesi, particularly those who live in Palu 
City, to be part of the regional interaction process of the Eastern 
Indonesia Forum Festival, in order to build pride and spirit in the 
quest for regional development.

Eastern Indonesia Forum 
and BaKTI
 BaKTI is the Eastern Indonesia Forum Secretariat and 
facilitates knowledge exchange activities such the Eastern 
Indonesia Forum Conference, Regional Discussions, and the sub 
networks under the Eastern Indonesia Forum.  
 As the secretariat of the Forum, BaKTI collects smart 
practices, puts them through a selection and verification 
process, and then helps in presenting them to the Forum.  After 
the Forum conference BaKTI continue to actively promote the 
chosen smart practices through national, local and BaKTI 
media.  BaKTI also encourages smart practice replication by 
stakeholders facing similar challenges and situations. 
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Pertemuan Forum KTI V
 Dilaksanakan di Swiss-belhotel Ambon, tanggal 1-2 
November 2010 dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, 
Karel Albert Ralahalu. Pertemuan ini didukung oleh 16 institusi 
termasuk Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah kota 
Ambon sebagai mitra dan sponsor pelaksana. Tak kurang dari 
250 peserta dari berbagai kalangan dan daerah hadir dalam 
acara ini.
 Sebanyak 14 pembicara, yang terdiri dari enam pelaku 
Praktik Cerdas dan delapan inspirator berbagi kisah menggugah 
dan inspiratif bagi para peserta.  Konsep acara bernuansa 
petualangan mencari harta karun membawa semangat yang 
berbeda bagi seluruh peserta dan presenter sehingga acara 
menjadi lebih hidup, berkesan, dan menyenangkan. Hal ini 
terungkap dari tanggapan peserta dan juga dari talkshow yang 
menghadirkan beberapa wakil Mitra Internasional.
 Pertemuan ditutup oleh  Wakil Menteri Perindustrian RI, 
Alex Retraubun, yang menyatakan bahwa Kementrian 
Perindustrian sangat terbuka bagi kehadiran Forum KTI untuk 
bersama-sama memajukan Kawasan Timur Indonesia.

Pertemuan Forum KTI IV
 Dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar, tanggal 4-5 
Agustus 2009 dan dihadiri oleh sekitar 150 peserta. Gubernur 
Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang membuka 
pertemuan Forum KTI IV 2009.
 Ini merupakan pertemuan pertama yang dilaksanakan 
dengan format dan pendekatan baru, yaitu menampilkan 12 
praktik cerdas dengan visualisasi film dan seni teatrikal sehingga 
presentasi menjadi jauh lebih menarik, lebih hidup, dan 
membangkitkan antusiasme peserta.
 Terpilih 12 orang anggota Kelompok Kerja Forum KTI yang 
baru dan Winarni Monoarfa dipilih sebagai Ketua Kelompok 
Kerja Forum KTI menggantikan Marwah Daud Ibrahim.

Pertemuan Forum KTI III
 Pertama kalinya diadakan di luar Makassar,  di Hotel 
Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat, tanggal 27-28 
Agustus 2007 dan dihadiri oleh lebih dari 150 peserta termasuk 
10 observer dari berbagai lembaga internasional serta sekitar 50 
perwakilan Donor/INGO.
 Salah satu bagian penting dari Pertemuan Forum KTI III 
adalah hadirnya duabelas perwakilan kepala pemerintahan dari 
12 provinsi yang melalui kesempatan ini berdiskusi dengan 
perwakilan Donor dan pihak Swasta dalam Pertemuan Forum 
Kepala Daerah. Forum inilah yang menjadi cikal bakal 
terbentuknya Forum Kepala Bappeda Provinsi se KTI.
 Pertemuan Forum KTI III menghasilkan Deklarasi Mataram 
yang memuat antara lain komitmen para pelaku pembangunan 
di KTI untuk mendukung dan ikut mensukseskan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
 Pada pertemuan ini juga diumumkan lima pemenang 
Kompetisi Inovasi KTI.  Sebanyak duabelas finalis terpilih melalui 
proses seleksi tiga bulan sebelumnya. Lima lembaga/proyek 
pemenang mendapatkan penghargaan berupa bantuan dana 
pelaksanaan kegiatan inovatif.

The Fifth Eastern Indonesia Forum Conference
 This festival was held at Swiss-belhotel in Ambon, from 1-2 
November 2010 and was officially opened by the Governor of 
Maluku, Mr. Karel Albert Ralahalu. It was supported by 16 
institutions including the Government of Maluku Province and the 
Government of Ambon City as organizing partners and sponsors. 
No less than 250 participants from different communities and areas 
attended the conference.
 There were 14 resource persons, consisting of six initiators of 
smart practices and eight inspirators who shared their inspiring 
stories. The concept of the program was a treasure hunt to find the 
development 'jewels' of the east and it imbued participants with a 
different spirit so the event became vibrant, memorable and fun as 
revealed by the participants' comments, as well as those from the 
talk show segment which featured several representatives from 
international organizations.
 The festival was closed by the Vice Minister for Industry, Mr. 
Alex Retraubun, who declared that the Ministry of Industry is 
supportive of the Eastern Indonesia Forum to promote and develop 
eastern Indonesia.

The Fourth Eastern Indonesia Forum Conference
 Held at Hotel Clarion Makassar, from 4-5 August 2009, the 
conference was attended by about 150 participants. The Governor 
of South Sulawesi, Mr. Syahrul Yasin Limpo, opened the Fourth 
Eastern Indonesia Forum Conference.
 This was the first festival held with a new format and 
approach, presenting 12 smart practices with film and theater to 
capture the attention and enthusiasm of participants.
 12 new members of Working Group for the Eastern Indonesia 
Forum were selected, and Ibu Winarni Monoarfa was elected to lead 
the group, replacing Ibu Marwah Daud Ibrahim.

The Third Eastern Indonesia Forum Conference
 Held for the first time outside of Makassar, at the Hotel 
Lombok Raya Mataram, NTB, the 3rd Conference was held from 27-
28 August 2007, and attended by more than 150 participants 
including 10 observers from various international agencies as well 
as about 50 representatives of donor agencies/ INGOs.
 One of the important parts of this conference was the 
presence of 12 government representatives from the 12 provinces 
who met with donor agency representatives and private sector 
representatives in the Governors Forum session. This forum was the 
forerunner for the establishment of Provincial Heads of BAPPEDA 
Forum in Eastern Indonesia.
 This conference ended with the Mataram Declaration which 
outlined the commitment of development actors in Eestern 
Indonesia to support and participate in the National Program for 
Community Empowerment.
 Five winners of EI Innovation Competition were announced as 
well from the 12 finalists selected three months earlier. The five 
winners (institutions/ projects) received awards in the form of 
funding for implementation of innovative activities.

Pertemuan Forum KTI II
 Diadakan di Hotel Sahid Jaya Makassar, tanggal 21-22 
November 2005, dan dihadiri oleh sekitar 90 tokoh pelaku 
pembangunan dari 12 provinsi di KTI. Pertemuan dibuka oleh 
Menteri PDT Syaifullah Yusuf sekaligus membawakan presentasi 
dan berdiskusi dengan peserta.
 Forum KTI II merumuskan visi dan misi Forum KTI dan 
membentuk Kelompok Kerja  Forum KTI yang beranggotakan 12 
tokoh perwakilan dari 12 provinsi di KTI yang diketuai oleh 
Marwah Daud Ibrahim. 
 Pertemuan ini juga memilih 12 Koordinator Forum KTI 
Wilayah untuk setiap provinsi di KTI. Pertama kalinya 
dilaksanakan Pameran yang dirangkaikan dengan Acara 
pertemuan Forum dan diikuti oleh 20 peserta.

Pertemuan Forum KTI I
 Pertemuan Forum KTI I diadakan di Makassar pada tanggal 
7-8 September 2004.
Pertemuan pertama sekaligus pembentukan Forum KTI. 
  Sebanyak 26 tokoh hadir dalam pertemuan  
antara lain Willi Toisuta, Barnabas Suebu, La Ode Ida, Mansyur 
Ramli, Anhar Gonggong, dan Lies Marantika. 
 Rekomendasi yang dihasilkan pertemuan ini antara lain 
adalah membentuk fasilitas Eastern Indonesia Knowledge 
Exchange yang kemudian dikenal sebagai BaKTI, mendesain 
Program Papua PEACH yang hingga saat ini telah direplikasi

Refleksi Pertemuan Forum KTI Sebelumnya
Reflections from the Previous Conferences

The Second Eastern Indonesia Forum
 Conference
 This was held at Hotel Sahid Jaya Makassar, from 21-22 
November 2005, and was attended by about 90 development actors 
from 12 provinces in Eastern Indonesia. The festival was opened by 
the Minister for Disadvantaged Areas, Mr. Syaifullah Yusuf, who 
made a presentation and then took questions from the participants.
The 2nd EI Forum formulated the vision and mission and 
established a working group for the Forum with 12 members 
representing the 12 provinces in Eestern Indonesia led by Ibu 
Marwah Daud Ibrahim. 
 This Forum also selected 12 Regional Coordinators from each 
province in Eastern Indonesia. The exhibition was held at the same 
time and attended by 20 participants.

The First Eastern Indonesia Forum Conference
 The first gathering of the Eastern Indonesia Forum was held in 
Makassar on 7-8 September 2004. The first gathering also marked 
the establishment of the Eastern Indonesia Forum. About 26 
participants attended the first gathering, among others  Willi 
Toisuta, Barnabas Suebu, La Ode Ida, Mansyur Ramli, Anhar 
Gonggong, and Lies Marantika. 
 This gathering provided recommendations to establish a 
facility for Eastern Indonesia Knowledge Exchange, known as BaKTI, 
and to design the PEACH (Public Expenditure Analysis and Capacity 
Harmonization) Program for Papua, which has been replicated in 
several provinces so far.
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Maluku menjadi tuan rumah Forum KTI V,  enam praktisi Praktik Cerdas dan delapan inspirator publik 
hadir untuk berbagi kisah di depan hampir 250 pelaku pembangunan yang hadir.
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Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi eiforum@bakti.org
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 This was held at Hotel Sahid Jaya Makassar, from 21-22 
November 2005, and was attended by about 90 development actors 
from 12 provinces in Eastern Indonesia. The festival was opened by 
the Minister for Disadvantaged Areas, Mr. Syaifullah Yusuf, who 
made a presentation and then took questions from the participants.
The 2nd EI Forum formulated the vision and mission and 
established a working group for the Forum with 12 members 
representing the 12 provinces in Eestern Indonesia led by Ibu 
Marwah Daud Ibrahim. 
 This Forum also selected 12 Regional Coordinators from each 
province in Eastern Indonesia. The exhibition was held at the same 
time and attended by 20 participants.

The First Eastern Indonesia Forum Conference
 The first gathering of the Eastern Indonesia Forum was held in 
Makassar on 7-8 September 2004. The first gathering also marked 
the establishment of the Eastern Indonesia Forum. About 26 
participants attended the first gathering, among others  Willi 
Toisuta, Barnabas Suebu, La Ode Ida, Mansyur Ramli, Anhar 
Gonggong, and Lies Marantika. 
 This gathering provided recommendations to establish a 
facility for Eastern Indonesia Knowledge Exchange, known as BaKTI, 
and to design the PEACH (Public Expenditure Analysis and Capacity 
Harmonization) Program for Papua, which has been replicated in 
several provinces so far.
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lain di daerah ini. Merupakan bagian dari kawasan 

segitiga terumbu karang, Selayar dengan 130 gugus pulau di 
dalamnya memiliki kekayaan hayati dan pesona bawah laut yang 
memukau. Betapa tidak, Selayar memiliki kawasan terumbu 
karang seluas 51.596 ha, 236  jenis karang keras, 31 genera 
karang lunak, dan 21 genera sponge. Perairan Selayar adalah  
rumah 9 jenis lamun, 38 jenis biota yang berasosiasi dengan 
padang lamun, bagi 576 jenis ikan termasuk penyu, lumba-
lumba, pari manta, dan paus.  
 Potensi ekologis Slelayar tersebut di atas menyangga 
perekonomian sebagian besar masyarakat Selayar yang 
berprofesi sebagai nelayan dan berkaitan erat dengan 
kehidupan sosial budaya masyarakat Selayar. Berkah yang 
melimpah ini dapat menjadi sia-sia jika tidak dijaga dan 
dimanfaatkan dengan bijak.

 Dalam pengelolaan submerdaya alam, ancaman memang 
selalu berjalan beriring dengan pesatnya pemanfaatan sumber 
daya. Meningkatnya aktivitas penangkapan ikan, terutama jika 
menggunakan cara-cara yang merusak ekosistem seperti 
penggunaan bom, sianida dan kompresor adalah salah satu 
aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat membawa 
malapetaka di kemudian hari. Pemanfaatan sumberdaya yang 
tidak bijaksana termasuk membuang limbah ke laut, mengambil 
terumbu karang untuk kepentingan komersil, dan menebang 
hutan bakau dapat berdampak pada bencana jangka panjang 
yang terbukti sangat merugikan masyarakat yang hidup di 
daerah pesisir. 
 Menyadari bahwa tugas menjaga dan melestarikan 
keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama 
pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, sejak tahun 
2008 Pemerintah Kabupaten Selayar melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan menerapkan Program Kawasan Konservasi Laut 
daerah (KKLD). Ini adalah sebuah program untuk menjaga 

OLEH SAIFUL RIJAL YUNUS

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Peneliti FIPO (Fajar Institute of Pro Otonomi)
d.rijal_yunus@yahoo.com 

kelestarian dan mencegah pengrusakan terumbu karang dan 
biota laut lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan 
perlindungan khusus bagi sebuah kawasan yang secara ekologis 
bernilai tinggi.
 KKLD diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2007 dan 
PP No.60 tahun 2007 tentang konservasi wilayah perairan. 
Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Departemen Kelautan 
Perikanan No.PER17/MEN/2008 bahwa konservasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, 
pemanfaatan dan pelestarian ekosistemnya untuk menjamin 
keberlangsungan sumber daya yang dimiliki.

Memulai Inisiatif KKLD
 Inisiatif  program terlebih dahulu diawali dengan 
sosialisasi tentang KKLD kepada 52 desa pesisir di daerah ini. 
Tujuannya penting karena akan memudahkan pelaksanaan 
program dan yang terutama memberi pemahaman kepada 
masyarakat pentingnya menjaga dan melestarikan 
keanekaragaman hayati yang dimiliki. Sejatinya, program KKLD 
ini memang berada di desa, karena desa sendiri yang akan 
menjalankan program konservasi melalui Daerah Perlindungan 
Laut (DPL) yang ditetapkan dari desa setempat.
 Setelah sosialisasi dan koordinasi, masyarakat desa 
kemudian diarahkan untuk memilih dan memusyawarahkan 
lokasi penetapan DPL, menyeleksi sumber daya yang perlu 
diatur penggunaannya, membuat larangan dan sanksi serta 
memilih Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Hasil 
musyawarah ini nantinya menjadi draft di setiap desa untuk 
dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang daerah 
perlindungan laut.
 Salah satu keunggulan dari program KKLD adalah 
masyarakat sendiri yang aktif dalam mempersiapkan, 
menjalankan, dan mengawasi program.  Mereka terlibat penuh 
di setiap proses dan kegiatan yang berlangsung dalam 
rangkaian program dari awal pencanangan samapai 
pelaksanaan. Pelibatan masyarakat secara umum menyiratkan 
proses pemberdayaan telah berjalan sesuai koridor. Selain itu, 
secara khusus masyarakat akan memiliki kaitan erat dengan 
program itu sendiri. Adanya kaitan erat masyarakat dengan 
program akan memudahkan pemerintah dalam penetapan DPL 
di desa nantinya. 

Penjaga Lautan
 Daerah Perlindungan Laut seyogyanya mencakup 10% 
wilayah laut di desa untuk menjadi Zona Inti dan Zona 
Penyangga daerah perlindungan. Zonasi daerah perlindungan 
dimaksudkan untuk memberi pembatasan kegiatan dalam 
beberapa zona perlindungan. Misalnya dalam Zona Inti, 
masyarakat tidak diperkenankan sama sekali untuk melakukan 
penangkapan ikan atau melabuhkan perahu. Penangkapan ikan 
dan sumber daya lainnya hanya dapat dilakukan di wilayah 
penyangga dan di luar wilayah konservasi. Tujuannya jelas agar 
ekosistem yang ada dapat terjaga, terbaharui dan berkembang 
secara aman tanpa adanya gangguan dan ancaman.
 Lalu, siapa yang menjaga dan mengawasi DPL-DPL ini? 
Disinilah POKMASWAS tadi berperan penting. Kelompok yang 
dibentuk dan diangkat dari musyawarah desa ini bertugas 
menjalankan tugas dan fungsi pengawasan daerah 
perlindungan. Mereka dipilih dari warga desa setempat yang 
dianggap mampu untuk melakukan pengawasan.
 Keanggotaan POKMASWAS berjumlah tujuh sampai 
sepuluh orang di setiap desanya, dan selain bertugas mengawasi 
dan menjaga zona perlindungan yang ditetapkan, mereka juga 
didaulat untuk mengajak masyarakat lainnya agar ikut menjaga 
kawasan perairan di desa. Sebuah tugas berat tentunya, karena 
mengubah pola pikir, pemahaman dan kebiasaan/perilaku 
masyarakat tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi  
kebiasaan ini menyangkut persoalan ”asap dapur”. 
 Untuk meringankan beban  tugas dari POKMASWAS, para 
tokoh masyarakat dan pemuka agama juga dilibatkan dalam 
pemberian pemahaman kepada masyarakat. Mereka 
diharapkan memberi wejangan dan ceramah melalui kisah-

kisah kearifan lokal atau larangan merusak alam dalam agama. 
Sedang untuk membantu tugas pengawasannya, pemerintah 
menerjunkan langsung Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  desa untuk turut serta 
ikut dalam pengawasan. Pengawasan ini belum termasuk patroli 
rutin dari dinas yang juga melibatkan Kepolisian dan Kodim. 
 Awal penerapan program, POKMASWAS terlebih dahulu 
dibekali pelatihan dan bimbingan teknis pengawasan. Selain itu, 
juga dibekali dengan perahu pengawas (jolloro') dan alat 
komunikasi (handy talkie) untuk memudahkan dan 
memperlancar pengawasan. Pemerintah juga telah 
membangun enam buah menara pengawas yang tersebar di 
beberapa desa. Operasionalisasi pengawasan daerah 
perlindungan ini makin terbantu dengan terbitnya surat edaran 
bupati yang menganjurkan setiap desa pesisir untuk 
mengalokasikan 10-15 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) 
desanya dalam penanggulangan illegal fishing. 

Apa yang berubah?
 Selama berjalan kurang lebih empat tahun, program ini 
memperlihatkan kemajuan yang cukup spesifik. Hasil penelitian 
dari LIPI tahun 2010 lalu, menunjukkan terjadi pertumbuhan 
terumbu karang sebesar 4% pertahunnya. Jenis-jenis langka 
seperti lumba-lumba, penyu dan ikan hiu juga makin mudah 
dijumpai tanpa harus beranjak jauh dari pesisir. Selain itu, 
masyarakat semakin mudah memperoleh tangkapan hasil laut 
dengan jumlah yang semakin besar.
 Kemajuan yang dicapai ini berimplikasi pada peningkatan 
produksi perikanan dan nilai tambah komoditas masyarakat, 
juga makin meningkatnya objek sains dan penelitian-penelitian. 
Tak kalah penting lagi, bahwa secara bertahap telah terbangun 
kepedulian, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya kelestarian sumber daya laut dan terumbu karang
Saat ini luas wilayah konservasi laut daerah mencapai 5.300 Ha 
dari luas wilayah laut Selayar yang mencapai 91.466 Ha. Untuk 
menjadi kawasan konservasi perairan sesuai dengan petunjuk 
Kementerian Kelautan dan Perikanan luas wilayah 
kabupaten/Kota yang dijadikan kawasan konservasi adalah 10% 
dr luas wilayah perairannya.
 Namun, efektifnya program tidak hanya diukur oleh 
kuantitas. Kualitas dari program harus terus ditingkatkan untuk 
menjamin keberlangsungan program itu sendiri. Satu hal yang 
patut diapresiasi karena komitmen pemerintah untuk menjamin 
keberlangsungan program telah tertuang dalam Peraturan 
Daerah nomor 8 tentang pengelolaan terumbu karang. 
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan terumbu karang 
dan kaitannya dengan kawasan konservasi daerah. Akan tetapi, 
pemerintah tetap wajib untuk terus melakukan pengawalan dan 
pendampingan program serta penguatan kelembagaan 
masyarakat dari program itu sendiri.
 Setiap  bentuk kegiatan dari pengawasan diperuntukkan 
untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati melalui usaha 
peningkatan kepedulian, pemahaman dan partisipasi 
masyarakat dalam mengelola dan menjaga wilayahnya. 
Diharapkan setiap kegiatan akan bermuara pada terjaganya 
keanekaragaman hayati  sehingga terus menjadi warisan bagi 
anak cucu.

Konservasi Perairan 
Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Sebuah Solusi Untuk Alam Lestari

Mengail Potensi 
Dalam Konservasi
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segitiga terumbu karang, Selayar dengan 130 gugus pulau di 
dalamnya memiliki kekayaan hayati dan pesona bawah laut yang 
memukau. Betapa tidak, Selayar memiliki kawasan terumbu 
karang seluas 51.596 ha, 236  jenis karang keras, 31 genera 
karang lunak, dan 21 genera sponge. Perairan Selayar adalah  
rumah 9 jenis lamun, 38 jenis biota yang berasosiasi dengan 
padang lamun, bagi 576 jenis ikan termasuk penyu, lumba-
lumba, pari manta, dan paus.  
 Potensi ekologis Slelayar tersebut di atas menyangga 
perekonomian sebagian besar masyarakat Selayar yang 
berprofesi sebagai nelayan dan berkaitan erat dengan 
kehidupan sosial budaya masyarakat Selayar. Berkah yang 
melimpah ini dapat menjadi sia-sia jika tidak dijaga dan 
dimanfaatkan dengan bijak.

 Dalam pengelolaan submerdaya alam, ancaman memang 
selalu berjalan beriring dengan pesatnya pemanfaatan sumber 
daya. Meningkatnya aktivitas penangkapan ikan, terutama jika 
menggunakan cara-cara yang merusak ekosistem seperti 
penggunaan bom, sianida dan kompresor adalah salah satu 
aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat membawa 
malapetaka di kemudian hari. Pemanfaatan sumberdaya yang 
tidak bijaksana termasuk membuang limbah ke laut, mengambil 
terumbu karang untuk kepentingan komersil, dan menebang 
hutan bakau dapat berdampak pada bencana jangka panjang 
yang terbukti sangat merugikan masyarakat yang hidup di 
daerah pesisir. 
 Menyadari bahwa tugas menjaga dan melestarikan 
keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab bersama 
pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, sejak tahun 
2008 Pemerintah Kabupaten Selayar melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan menerapkan Program Kawasan Konservasi Laut 
daerah (KKLD). Ini adalah sebuah program untuk menjaga 
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kelestarian dan mencegah pengrusakan terumbu karang dan 
biota laut lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan 
perlindungan khusus bagi sebuah kawasan yang secara ekologis 
bernilai tinggi.
 KKLD diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2007 dan 
PP No.60 tahun 2007 tentang konservasi wilayah perairan. 
Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Departemen Kelautan 
Perikanan No.PER17/MEN/2008 bahwa konservasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, 
pemanfaatan dan pelestarian ekosistemnya untuk menjamin 
keberlangsungan sumber daya yang dimiliki.

Memulai Inisiatif KKLD
 Inisiatif  program terlebih dahulu diawali dengan 
sosialisasi tentang KKLD kepada 52 desa pesisir di daerah ini. 
Tujuannya penting karena akan memudahkan pelaksanaan 
program dan yang terutama memberi pemahaman kepada 
masyarakat pentingnya menjaga dan melestarikan 
keanekaragaman hayati yang dimiliki. Sejatinya, program KKLD 
ini memang berada di desa, karena desa sendiri yang akan 
menjalankan program konservasi melalui Daerah Perlindungan 
Laut (DPL) yang ditetapkan dari desa setempat.
 Setelah sosialisasi dan koordinasi, masyarakat desa 
kemudian diarahkan untuk memilih dan memusyawarahkan 
lokasi penetapan DPL, menyeleksi sumber daya yang perlu 
diatur penggunaannya, membuat larangan dan sanksi serta 
memilih Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Hasil 
musyawarah ini nantinya menjadi draft di setiap desa untuk 
dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang daerah 
perlindungan laut.
 Salah satu keunggulan dari program KKLD adalah 
masyarakat sendiri yang aktif dalam mempersiapkan, 
menjalankan, dan mengawasi program.  Mereka terlibat penuh 
di setiap proses dan kegiatan yang berlangsung dalam 
rangkaian program dari awal pencanangan samapai 
pelaksanaan. Pelibatan masyarakat secara umum menyiratkan 
proses pemberdayaan telah berjalan sesuai koridor. Selain itu, 
secara khusus masyarakat akan memiliki kaitan erat dengan 
program itu sendiri. Adanya kaitan erat masyarakat dengan 
program akan memudahkan pemerintah dalam penetapan DPL 
di desa nantinya. 

Penjaga Lautan
 Daerah Perlindungan Laut seyogyanya mencakup 10% 
wilayah laut di desa untuk menjadi Zona Inti dan Zona 
Penyangga daerah perlindungan. Zonasi daerah perlindungan 
dimaksudkan untuk memberi pembatasan kegiatan dalam 
beberapa zona perlindungan. Misalnya dalam Zona Inti, 
masyarakat tidak diperkenankan sama sekali untuk melakukan 
penangkapan ikan atau melabuhkan perahu. Penangkapan ikan 
dan sumber daya lainnya hanya dapat dilakukan di wilayah 
penyangga dan di luar wilayah konservasi. Tujuannya jelas agar 
ekosistem yang ada dapat terjaga, terbaharui dan berkembang 
secara aman tanpa adanya gangguan dan ancaman.
 Lalu, siapa yang menjaga dan mengawasi DPL-DPL ini? 
Disinilah POKMASWAS tadi berperan penting. Kelompok yang 
dibentuk dan diangkat dari musyawarah desa ini bertugas 
menjalankan tugas dan fungsi pengawasan daerah 
perlindungan. Mereka dipilih dari warga desa setempat yang 
dianggap mampu untuk melakukan pengawasan.
 Keanggotaan POKMASWAS berjumlah tujuh sampai 
sepuluh orang di setiap desanya, dan selain bertugas mengawasi 
dan menjaga zona perlindungan yang ditetapkan, mereka juga 
didaulat untuk mengajak masyarakat lainnya agar ikut menjaga 
kawasan perairan di desa. Sebuah tugas berat tentunya, karena 
mengubah pola pikir, pemahaman dan kebiasaan/perilaku 
masyarakat tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi  
kebiasaan ini menyangkut persoalan ”asap dapur”. 
 Untuk meringankan beban  tugas dari POKMASWAS, para 
tokoh masyarakat dan pemuka agama juga dilibatkan dalam 
pemberian pemahaman kepada masyarakat. Mereka 
diharapkan memberi wejangan dan ceramah melalui kisah-

kisah kearifan lokal atau larangan merusak alam dalam agama. 
Sedang untuk membantu tugas pengawasannya, pemerintah 
menerjunkan langsung Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  desa untuk turut serta 
ikut dalam pengawasan. Pengawasan ini belum termasuk patroli 
rutin dari dinas yang juga melibatkan Kepolisian dan Kodim. 
 Awal penerapan program, POKMASWAS terlebih dahulu 
dibekali pelatihan dan bimbingan teknis pengawasan. Selain itu, 
juga dibekali dengan perahu pengawas (jolloro') dan alat 
komunikasi (handy talkie) untuk memudahkan dan 
memperlancar pengawasan. Pemerintah juga telah 
membangun enam buah menara pengawas yang tersebar di 
beberapa desa. Operasionalisasi pengawasan daerah 
perlindungan ini makin terbantu dengan terbitnya surat edaran 
bupati yang menganjurkan setiap desa pesisir untuk 
mengalokasikan 10-15 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU) 
desanya dalam penanggulangan illegal fishing. 

Apa yang berubah?
 Selama berjalan kurang lebih empat tahun, program ini 
memperlihatkan kemajuan yang cukup spesifik. Hasil penelitian 
dari LIPI tahun 2010 lalu, menunjukkan terjadi pertumbuhan 
terumbu karang sebesar 4% pertahunnya. Jenis-jenis langka 
seperti lumba-lumba, penyu dan ikan hiu juga makin mudah 
dijumpai tanpa harus beranjak jauh dari pesisir. Selain itu, 
masyarakat semakin mudah memperoleh tangkapan hasil laut 
dengan jumlah yang semakin besar.
 Kemajuan yang dicapai ini berimplikasi pada peningkatan 
produksi perikanan dan nilai tambah komoditas masyarakat, 
juga makin meningkatnya objek sains dan penelitian-penelitian. 
Tak kalah penting lagi, bahwa secara bertahap telah terbangun 
kepedulian, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya kelestarian sumber daya laut dan terumbu karang
Saat ini luas wilayah konservasi laut daerah mencapai 5.300 Ha 
dari luas wilayah laut Selayar yang mencapai 91.466 Ha. Untuk 
menjadi kawasan konservasi perairan sesuai dengan petunjuk 
Kementerian Kelautan dan Perikanan luas wilayah 
kabupaten/Kota yang dijadikan kawasan konservasi adalah 10% 
dr luas wilayah perairannya.
 Namun, efektifnya program tidak hanya diukur oleh 
kuantitas. Kualitas dari program harus terus ditingkatkan untuk 
menjamin keberlangsungan program itu sendiri. Satu hal yang 
patut diapresiasi karena komitmen pemerintah untuk menjamin 
keberlangsungan program telah tertuang dalam Peraturan 
Daerah nomor 8 tentang pengelolaan terumbu karang. 
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan terumbu karang 
dan kaitannya dengan kawasan konservasi daerah. Akan tetapi, 
pemerintah tetap wajib untuk terus melakukan pengawalan dan 
pendampingan program serta penguatan kelembagaan 
masyarakat dari program itu sendiri.
 Setiap  bentuk kegiatan dari pengawasan diperuntukkan 
untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati melalui usaha 
peningkatan kepedulian, pemahaman dan partisipasi 
masyarakat dalam mengelola dan menjaga wilayahnya. 
Diharapkan setiap kegiatan akan bermuara pada terjaganya 
keanekaragaman hayati  sehingga terus menjadi warisan bagi 
anak cucu.
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i Indonesia kebijakan publik seringkali dibuat dan Ddiinginkan berbentuk seragam. Salah satu contohnya 
adalah istilah desa yang banyak digunakan di Pulau Jawa 

yang penggunaannya juga diterapkan di hampir seluruh daerah 
luar pulau Jawa.
 Seiring perjalanan desentralisasi, semakin banyak daerah 
yang kembali menggunakan istilah lokal yang berarti desa. 
Misalnya banjar di Bali, nagari di Sumatera Barat, dan kampung di 
Papua.
 Dalam konteks kebijakan publik, di Indonesia sering 
kebijakan publik ingin menyeragamkan bentuk yang mungkin 
tidak mutlak untuk diseragamkan karena input dan perspektif 
kultural dan historis yang berbeda. Juga dalam konteks 
kebijakan pendidikan menengah misalnya, Pemerintah dalam 
hal ini Kementrian Pendidikan menerapkan kebijakan Ujian 
Nasional yang menetapkan kelulusan siswa SMA se-Indonesia 
berdasarkan hasil ujian Nasional. 
 Kebijakan ini ingin menyeragamkan kualitas output 
sekolah di seluruh Indonesia mulai dari kota-kota yang sudah 
maju hingga desa-desa tertinggal di daerah pelosok. Sayangnya 
kebijakan ini sepertinya tidak mempertimbangkan keragaman 
input dan kualitas proses belajar dan mengajar di sekolah.
 Kontroversi Ujian Nasional hingga kini menjadi kontroversi 
dan polemik di tengah masyarakat dan diangkat berkali-kali 
melalui berbagai media massa. Banyak yang menuding 
Pemerintah tidak menyadari atau tidak memiliki kemauan politik 
untuk meninjau kembali kebijakan ini. Namun waktu terus 
berjalan dan berbagai masukan terus dilontarkan oleh para 
pemangku kepentingan terkait bidang pendidikan di negeri ini. 
Format pelaksanaan ujian nasional pun terus diperbaiki dan 
setidaknya mulai dapat diterima oleh lebih banyak orang 
walaupun masih menyisakan ketidakpuasan di sana-sini.
 Hal serupa juga terjadi dengan kebijakan Ditjen Dikti 
Kemendiknas yang baru-baru ini mewajibkan setiap mahasiswa 
Program Studi dari semua perguruan tinggi di Indonesia baik 
swasta maupun negeri mempublikasikan karya tulis ilmiah pada 
jurnal-jurnal terakreditasi. Ini berlaku pada mahasiswa tingkat 
akhir pada level pendidikan sarjana dan pascasarajana. 
 Mahasiswa tingkat akhir yang sedang dalam tahap 
penyelesaian studi diwajibkan mempublikasikan hasil 
penelitiannya baik pada jurnal cetak maupun elektronik yang 
berskala lokal, nasional, maupun internasional tergantung pada 
strata pendidikan mahasiswa. Kewajiban ini sepertinya tidak 
mempertimbangkan kesiapan dan kondisi program studi, 
kualitas fasilitas dan proses belajar mengajar. Berbagai protes 
dilontarkan oleh organisasi perguruan tinggi swasta se-
Indoensia. Hampir semua perguruan tinggi swasta di Indonesia 
menolak kebijakan ini. 

 Dari ketiga contoh kasus dalam konteks kebijakan publik 
di bidang Pemerintahan Desa dan Pendidikan, kita bisa 
berspekulasi bahwa pemerintah kelihatan sering ingin 
menyergamkan yang mungkin belum bisa atau tidak harus 
diseragamkan. Misalnya, istilah nomenklatur desa yang biasa 
digunakan di sejumlah wilayah di pulau Jawa. Di luar Jawa 
jargonnya juga beda. Misalnya di Provinsi Sumatra Barat dan 
Provinsi Bali juga memiliki instilah desa adat yang sudah 
digunakan secara turun temurun dan kenapa jargon atau 
nomenklatur nama desa harus diseragamkan. Demikian juga 
dalam konteks ujian nasional yang tadi dibahas di atas. Sungguh 
suatu yang tidak pantas menyeragamkan kualitas output 
sekolah ketika input dan proses pendidikan di Indonesia masih 
beragam. Ada yang sudah maju, sedang berkembang dan ada 
yang masih tertinggal. Demikian juga kebijakan publikasi ilmiah 
di perguruan tinggi. Di satu sisi saya mendukung gagasan 
inspiratif dari pemerintah yang ingin menaikkan jumlah 
publikasi perguruan tinggi Indonesia menyamai negara-negara 
yang sudah mapan publikasi ilmiahnya. Namun, keinginan 
pemerintah untuk menyeragamkan output publikasi ini 
mungkin masih kurang fair karena kayaknya belum 
mempertimbangkan matang-matang jumlah jurnal ilmiah yang 
sudah terkareditasi yang ada dan jumlah alumni yang akan 
mempublikasikan karya ilmia mereka. Ironisnya kewajiban 
publikasi ilmiah bagi semua mahasiswa yang akan 
menyelesaikan studi. Publikasi ilmiah mungkin kewajibannya 
hanya lebih  tepat diwajibkan bagi mahasiswa yang akan bekerja 
atau sudah sementara bekerja sebagai dosen, peneliti atau 
perencana dan di luar dari profesi yang disebutkan tadi mungkin 
karya publikasi kurang efektif dan bahkan hanya jadi mubazir. 
Ingat di universitas luar negeri yang sudah mapan saja tidak ada 
kewajiban kebijakan seragam seperti ini yang mewajibkan 
semua perguruan tinggi mewajibkan alumninya publikasi ilmiah 
di jurnal ilmiah.
 Jadi kelihatan ironis dan kurang efektif jika membuat suatu 
keputusan (decision making) atau membuat suatu kebijakan 
(policy making) tanpa mempertimbangkan matang-matang 
implikasi dan atau dampak dari kebijakan dan keputusan yang 
dibuat.
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INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah seorang akademisi dan aktivis damai yang 
berfokus pada isu-isu sosial-humaniora dari Program 
Pascasarjana UNTAD, Sulawesi Tengah. 
Kontak: mochtar_marhum@yahoo.com 

akassar Harm Reduction Community (MHaRC) Mbersama Jaringan Nasional Pengurangan Dampak 
Buruk Narkoba (JANGKAR) dalam menyambut 

Pelaksanaan Malam Renungan AIDS Nusantara bulan Mei dan 
Hari Anti Narkotika Internasional di bulan Juni 2012, telah 
melakukan penyuluhan Narkotika dan HIV-AIDS secara non-
stop bagi siswa/i SMP- SMA, anggota TNI-AD dan masyarakat 
sepanjang Trans Sulawesi. 
 Dengan tema “Renewing Our Commitment : Sulawesi 
Leading to a Brighter Future, kegiatan ini didukung oleh Biro 
Bina Napza dan HIV Provinsi Sulsel, Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulsel dan mendapatkan dukungan penuh dari 
Kodam VII/Wirabuana.
 Tim kami bernama Langit Biru, sebagai bentuk harapan 
bagi tim yang berangkat bahwa perjalanan kami tidak akan 
mengalami masalah dalam perjalanan. Baik itu masalah cuaca 
maupun masalah teknis lainnya. Tim ini beranggotakan 5 
orang aktivis narkoba dan HIV dan 1 orang fotografer yang 
bertugas mendokumentasikan semua kegiatan kami. Dengan 
mengendarai 2 sepeda motor, 4 penyuluh bergerak dari 
Makassar menuju Manado dengan melakukan persinggahan 
pada 18 kabupaten/kota yang dilalui. Dua orang anggota tim 
berada di kendaraan roda empat berikut dengan perbekalan 
dan juga media KIE yang kami bagikan ketika melakukan 
penyuluhan.
 Perjalanan diawali di Makassar tanggal 29 April 2012, 
tepat pukul 10.00 tim Langit Biru di lepas di Kantor Kesdam 
VII/WRB Jl. Sudirman oleh Asisten Teritorial. Dua puluh satu 
hari perjalanan menyusuri jalur Trans Sulawesi sepanjang 
2200 km dapat dilalui dengan lancar. Kendaraan roda empat 
yang menjadi alat angkut bagi semua perbekalan kami 
gunakan dengan cara estafet dari satu kabupaten ke 
kabupaten lain dan tiba di Manado tanggal 17 Mei 2012. 

Penyuluhan berlangsung di 4 provinsi, 18 kabupaten/kota, 38 
sekolah, 18 kesatuan TNI-AD dengan melibatkan total 6500 
peserta (4100 siswa/i SMP- SMA, 2400 Prajurit TNI-AD, 
Keluarga Prajurit dan masyarakat).
 Penyuluhan dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif 
bersama siswa/i dan juga disertai dengan permainan. Metode 
ini dipilih agar siswa/i dapat aktif dan demi menumbuhkan 
rasa percaya diri mereka untuk dapat mengemukakan 
pendapat. Diskusi dengan siswa/i dilakukan dengan 
membatasi jumlah pesertanya hanya 50 orang. Sehingga 
pelaksanaan diskusi di SMP/SMA berlangsung lebih dari satu 
kelompok diskusi, karena tiap sekolah mengikutkan paling 
sedikit 100 orang siswanya pada kegiatan ini. Lain halnya 
dengan penyuluhan bagi anggota TNI dan juga masyarakat. 
Film dengan tema HIV dan Narkoba digunakan sebagai media 
untuk memberikan informasi. Diskusi film dengan 
menggunakan metode role play diterapkan pada kelompok 
ini.
 Dari hasil perjalanan ini, tampak bahwa penggunaan pil 
dan obat-obatan mulai menjadi trend di kalangan siswa/i SMP 
dan SMA di sepanjang jalur Trans Sulawesi. Selama ini mereka 
memperoleh informasi tentang jenis narkoba melalui televisi, 
berita koran dan beberapa dari mereka mengaksesnya lewat 
internet. Informasi yang diperoleh tanpa adanya informasi 
penyeimbang yang objektif terkait dampak buruk dari 
penggunaan Narkotika itu sendiri yang salah satu dampaknya 
adalah terinfeksi HIV (Human Immuniodeficiency Virus). 
Sejalan dengan hasil survei nasional yang dilakukan puslitkes-
UI tahun 2011 yang menunjukkan bahwa 96 persen remaja 
mendapatkan informasi tentang narkoba hanya melalu TV 
ataupun koran dan majalah.
 Sebagian besar siswa/i SMP hingga SMA di sepanjang  
jalur trans sulawesi memahami bahwa obat-obatan yang 
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i Indonesia kebijakan publik seringkali dibuat dan Ddiinginkan berbentuk seragam. Salah satu contohnya 
adalah istilah desa yang banyak digunakan di Pulau Jawa 

yang penggunaannya juga diterapkan di hampir seluruh daerah 
luar pulau Jawa.
 Seiring perjalanan desentralisasi, semakin banyak daerah 
yang kembali menggunakan istilah lokal yang berarti desa. 
Misalnya banjar di Bali, nagari di Sumatera Barat, dan kampung di 
Papua.
 Dalam konteks kebijakan publik, di Indonesia sering 
kebijakan publik ingin menyeragamkan bentuk yang mungkin 
tidak mutlak untuk diseragamkan karena input dan perspektif 
kultural dan historis yang berbeda. Juga dalam konteks 
kebijakan pendidikan menengah misalnya, Pemerintah dalam 
hal ini Kementrian Pendidikan menerapkan kebijakan Ujian 
Nasional yang menetapkan kelulusan siswa SMA se-Indonesia 
berdasarkan hasil ujian Nasional. 
 Kebijakan ini ingin menyeragamkan kualitas output 
sekolah di seluruh Indonesia mulai dari kota-kota yang sudah 
maju hingga desa-desa tertinggal di daerah pelosok. Sayangnya 
kebijakan ini sepertinya tidak mempertimbangkan keragaman 
input dan kualitas proses belajar dan mengajar di sekolah.
 Kontroversi Ujian Nasional hingga kini menjadi kontroversi 
dan polemik di tengah masyarakat dan diangkat berkali-kali 
melalui berbagai media massa. Banyak yang menuding 
Pemerintah tidak menyadari atau tidak memiliki kemauan politik 
untuk meninjau kembali kebijakan ini. Namun waktu terus 
berjalan dan berbagai masukan terus dilontarkan oleh para 
pemangku kepentingan terkait bidang pendidikan di negeri ini. 
Format pelaksanaan ujian nasional pun terus diperbaiki dan 
setidaknya mulai dapat diterima oleh lebih banyak orang 
walaupun masih menyisakan ketidakpuasan di sana-sini.
 Hal serupa juga terjadi dengan kebijakan Ditjen Dikti 
Kemendiknas yang baru-baru ini mewajibkan setiap mahasiswa 
Program Studi dari semua perguruan tinggi di Indonesia baik 
swasta maupun negeri mempublikasikan karya tulis ilmiah pada 
jurnal-jurnal terakreditasi. Ini berlaku pada mahasiswa tingkat 
akhir pada level pendidikan sarjana dan pascasarajana. 
 Mahasiswa tingkat akhir yang sedang dalam tahap 
penyelesaian studi diwajibkan mempublikasikan hasil 
penelitiannya baik pada jurnal cetak maupun elektronik yang 
berskala lokal, nasional, maupun internasional tergantung pada 
strata pendidikan mahasiswa. Kewajiban ini sepertinya tidak 
mempertimbangkan kesiapan dan kondisi program studi, 
kualitas fasilitas dan proses belajar mengajar. Berbagai protes 
dilontarkan oleh organisasi perguruan tinggi swasta se-
Indoensia. Hampir semua perguruan tinggi swasta di Indonesia 
menolak kebijakan ini. 

 Dari ketiga contoh kasus dalam konteks kebijakan publik 
di bidang Pemerintahan Desa dan Pendidikan, kita bisa 
berspekulasi bahwa pemerintah kelihatan sering ingin 
menyergamkan yang mungkin belum bisa atau tidak harus 
diseragamkan. Misalnya, istilah nomenklatur desa yang biasa 
digunakan di sejumlah wilayah di pulau Jawa. Di luar Jawa 
jargonnya juga beda. Misalnya di Provinsi Sumatra Barat dan 
Provinsi Bali juga memiliki instilah desa adat yang sudah 
digunakan secara turun temurun dan kenapa jargon atau 
nomenklatur nama desa harus diseragamkan. Demikian juga 
dalam konteks ujian nasional yang tadi dibahas di atas. Sungguh 
suatu yang tidak pantas menyeragamkan kualitas output 
sekolah ketika input dan proses pendidikan di Indonesia masih 
beragam. Ada yang sudah maju, sedang berkembang dan ada 
yang masih tertinggal. Demikian juga kebijakan publikasi ilmiah 
di perguruan tinggi. Di satu sisi saya mendukung gagasan 
inspiratif dari pemerintah yang ingin menaikkan jumlah 
publikasi perguruan tinggi Indonesia menyamai negara-negara 
yang sudah mapan publikasi ilmiahnya. Namun, keinginan 
pemerintah untuk menyeragamkan output publikasi ini 
mungkin masih kurang fair karena kayaknya belum 
mempertimbangkan matang-matang jumlah jurnal ilmiah yang 
sudah terkareditasi yang ada dan jumlah alumni yang akan 
mempublikasikan karya ilmia mereka. Ironisnya kewajiban 
publikasi ilmiah bagi semua mahasiswa yang akan 
menyelesaikan studi. Publikasi ilmiah mungkin kewajibannya 
hanya lebih  tepat diwajibkan bagi mahasiswa yang akan bekerja 
atau sudah sementara bekerja sebagai dosen, peneliti atau 
perencana dan di luar dari profesi yang disebutkan tadi mungkin 
karya publikasi kurang efektif dan bahkan hanya jadi mubazir. 
Ingat di universitas luar negeri yang sudah mapan saja tidak ada 
kewajiban kebijakan seragam seperti ini yang mewajibkan 
semua perguruan tinggi mewajibkan alumninya publikasi ilmiah 
di jurnal ilmiah.
 Jadi kelihatan ironis dan kurang efektif jika membuat suatu 
keputusan (decision making) atau membuat suatu kebijakan 
(policy making) tanpa mempertimbangkan matang-matang 
implikasi dan atau dampak dari kebijakan dan keputusan yang 
dibuat.
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Pascasarjana UNTAD, Sulawesi Tengah. 
Kontak: mochtar_marhum@yahoo.com 

akassar Harm Reduction Community (MHaRC) Mbersama Jaringan Nasional Pengurangan Dampak 
Buruk Narkoba (JANGKAR) dalam menyambut 

Pelaksanaan Malam Renungan AIDS Nusantara bulan Mei dan 
Hari Anti Narkotika Internasional di bulan Juni 2012, telah 
melakukan penyuluhan Narkotika dan HIV-AIDS secara non-
stop bagi siswa/i SMP- SMA, anggota TNI-AD dan masyarakat 
sepanjang Trans Sulawesi. 
 Dengan tema “Renewing Our Commitment : Sulawesi 
Leading to a Brighter Future, kegiatan ini didukung oleh Biro 
Bina Napza dan HIV Provinsi Sulsel, Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sulsel dan mendapatkan dukungan penuh dari 
Kodam VII/Wirabuana.
 Tim kami bernama Langit Biru, sebagai bentuk harapan 
bagi tim yang berangkat bahwa perjalanan kami tidak akan 
mengalami masalah dalam perjalanan. Baik itu masalah cuaca 
maupun masalah teknis lainnya. Tim ini beranggotakan 5 
orang aktivis narkoba dan HIV dan 1 orang fotografer yang 
bertugas mendokumentasikan semua kegiatan kami. Dengan 
mengendarai 2 sepeda motor, 4 penyuluh bergerak dari 
Makassar menuju Manado dengan melakukan persinggahan 
pada 18 kabupaten/kota yang dilalui. Dua orang anggota tim 
berada di kendaraan roda empat berikut dengan perbekalan 
dan juga media KIE yang kami bagikan ketika melakukan 
penyuluhan.
 Perjalanan diawali di Makassar tanggal 29 April 2012, 
tepat pukul 10.00 tim Langit Biru di lepas di Kantor Kesdam 
VII/WRB Jl. Sudirman oleh Asisten Teritorial. Dua puluh satu 
hari perjalanan menyusuri jalur Trans Sulawesi sepanjang 
2200 km dapat dilalui dengan lancar. Kendaraan roda empat 
yang menjadi alat angkut bagi semua perbekalan kami 
gunakan dengan cara estafet dari satu kabupaten ke 
kabupaten lain dan tiba di Manado tanggal 17 Mei 2012. 

Penyuluhan berlangsung di 4 provinsi, 18 kabupaten/kota, 38 
sekolah, 18 kesatuan TNI-AD dengan melibatkan total 6500 
peserta (4100 siswa/i SMP- SMA, 2400 Prajurit TNI-AD, 
Keluarga Prajurit dan masyarakat).
 Penyuluhan dilakukan dalam bentuk diskusi interaktif 
bersama siswa/i dan juga disertai dengan permainan. Metode 
ini dipilih agar siswa/i dapat aktif dan demi menumbuhkan 
rasa percaya diri mereka untuk dapat mengemukakan 
pendapat. Diskusi dengan siswa/i dilakukan dengan 
membatasi jumlah pesertanya hanya 50 orang. Sehingga 
pelaksanaan diskusi di SMP/SMA berlangsung lebih dari satu 
kelompok diskusi, karena tiap sekolah mengikutkan paling 
sedikit 100 orang siswanya pada kegiatan ini. Lain halnya 
dengan penyuluhan bagi anggota TNI dan juga masyarakat. 
Film dengan tema HIV dan Narkoba digunakan sebagai media 
untuk memberikan informasi. Diskusi film dengan 
menggunakan metode role play diterapkan pada kelompok 
ini.
 Dari hasil perjalanan ini, tampak bahwa penggunaan pil 
dan obat-obatan mulai menjadi trend di kalangan siswa/i SMP 
dan SMA di sepanjang jalur Trans Sulawesi. Selama ini mereka 
memperoleh informasi tentang jenis narkoba melalui televisi, 
berita koran dan beberapa dari mereka mengaksesnya lewat 
internet. Informasi yang diperoleh tanpa adanya informasi 
penyeimbang yang objektif terkait dampak buruk dari 
penggunaan Narkotika itu sendiri yang salah satu dampaknya 
adalah terinfeksi HIV (Human Immuniodeficiency Virus). 
Sejalan dengan hasil survei nasional yang dilakukan puslitkes-
UI tahun 2011 yang menunjukkan bahwa 96 persen remaja 
mendapatkan informasi tentang narkoba hanya melalu TV 
ataupun koran dan majalah.
 Sebagian besar siswa/i SMP hingga SMA di sepanjang  
jalur trans sulawesi memahami bahwa obat-obatan yang 
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dijual bebas di apotik bukanlah narkoba dan tidak akan 
menimbulkan efek kecanduan. Pengaruh teman dan rasa 
ingin tahu masih menjadi penyebab utama siswa/i mencoba 
mengkonsumsi obat-obatan tersebut, terlebih akibat tidak 
adanya tempat  berupa fasilitas umum-sosial yang 
disediakan oleh pemerintah setempat sebagai  penyaluran 
kegiatan positif untuk siswa/i SMP-SMA. Khusus di bagian 
sulawesi tengah, yang  masyarakatnya sebagian besar  
bekerja di sektor perkebunan, meyakini bahwa salah satu 
obat-obatan dapat meningkatkan produktivitas mereka. 
Selama ini mereka telah mengkonsumsi obat tersebut dan 
tidak menyadari bahwa efeknya dapat merugikan bagi 
kesehatan. Obat tersebut diperoleh dari supir mobil 
angkutan, yang mengantarkan barang dari Sulawesi Selatan. 
Karena mudah dan juga harga yang murah, obat-obatan 
tersebut sudah mulai banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
 Adanya kebiasaan mengkonsumsi minuman 
beralkohol, dalam hal ini minuman lokal (ballo, saguer)  pada 
masyarakat sulawesi, ini semakin membahayakan bagi orang 
yang sudah mulai mengkonsumsi obat-obatan. Trend 
penggunaan narkoba di Indonesia selama ini biasanya 
diawali dengan zat yang bersifat stimulant kemudian 
halusinogen dan akan beralih pada depressan. Perilaku ini 
bisa juga terjadi secara berkelanjutan dan merupakan 
lingkaran yang tidak terputus. Ketika obat-obatan sudah 
tidak lagi mampu menutupi hasrat kecanduan, maka dosis 
akan dinaikkan. Tidak menutup kemungkinan jenis narkotika 
lain seperti ganja, putauw, ataupun shabu-shabu bisa 
menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menaikkan dosis. 
Tanpa menafikan efek negatif dari penyalahgunaan obat, 
penggunaan putauw ataupun shabu-shabu akan 
menimbulkan dampak negatif yang lebih berat bagi 
penggunanya. Infeksi paru-paru, kerusakan otak hingga 
infeksi virus HIV sangat berisiko terjadi pada mereka. 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Direktur Makassar Harm Reduction Community dan 
dapat dihubungi di sakhy888@yahoo.com

nak muda menduduki persentase sebesar tiga puluh Apersen dari keseluruhan komposisi masyarakat 
Indonesia. Jumlah ini tak besar memang, jika 

dibandingkan dengan sisa tujuh puluh persen lainnya. Namun, 
jika melihat antusiasme dan semangat anak muda serta 
keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan idealisme. 
Maka, angka tiga puluh ini menjadi berarti dan penting.
 Sejumlah riset dan artikel ilmiah telah banyak yang 
menyatakan bahwa anak muda adalah golongan yang sangat 
strategis untuk menjadi bagian dari perlawanan korupsi. Salah 
satunya adalah riset dari Transparency International Indonesia 
(TI Indonesia) pada tahun 2010 lalu, yang menyatakan bahwa 
masalah korupsi ternyata bisa diberantas oleh anak muda. Untuk 
itu, upaya mencetak generasi muda anti korupsi ini merupakan 
bagian dari mempersiapkan masa depan Indonesia yang bersih 
dari praktek-praktek korup.
 Akhirnya, pada Juni 2010, TI Indonesia menggelar Focus 
Group Discussion (FGD) pertama kali di SMA Kolese Gonzaga. 

Forum diskusi yang dihadiri oleh sekitar 20 orang peserta 
berusia SMA itu, membicarakan tentang definisi korupsi dan 
bagaimana menjadi generasi anti korupsi. Hasilnya, para peserta 
diskusi yang hadir justru sangat bersemangat bila TI Indonesia 
menyediakan wadah pergerakan anak muda anti korupsi. Nah 
dari situlah awal mula lahirnya SPEAK!
 SPEAK adalah wadah berkumpulnya anak-anak muda yang 
peduli pada bahaya dan dampak korupsi. Cita-cita mambangun 
Indonesia Baru Tanpa Korupsi adalah komitmen bersama yang 
dipegang anak-anak SPEAK melalui SPEAK Oath.
SPEAK percaya, anak muda adalah kekuatan untuk mendorong 
perubahan keadaan sekarang dan di masa datang. Untuk itu, 
korupsi akan menjadi beban berat kaum muda kalau tidak 
dilawan dari sekarang. Bersama TI Indonesia dan kelompok anti 
korupsi anak muda lainnya di Indonesia, SPEAK terus mencari 
cara agar anak muda bisa terlibat aktif dan konsisten dalam 
melakukan perlawanan anti korupsi!

“Kami generasi baru Indonesia, dimana pun berkarya, 
bersama membangun Indonesia bersih dari korupsi”
Janji SPEAK

Kami Generasi Baru Indonesia
PEMUDA

Kegiatan 2012

 Di tahun 2012 ini, SPEAK punya beberapa main program 
yang nggak henti-hentinya ngajak kamu buat peduli dan anti 
sama korupsi. Programnya terdiri dari:
   SPEAK Forum,  yang berupa diskusi bulanan dengan tema 

yang menyesuaikan occasion yang ada di bulan itu.
   SPEAK Institute, program empowerment anak muda untuk 

bisa menginisiasi perubahan di bidang anti korupsi dalam 
lingkungan sekitarnya

   SPEAK goes to School, yang mengajak teman-teman OSIS 
SMA untuk belajar mempraktekkan prinsip akuntabilitas dan 
transparansi dalam organisasi

   SPEAK Fest, program yang paling remarkable tiap tahunnya 
sebagai bagian dari perayaan hari anti korupsi global pada 9 
Desember tiap tahunnya

SPEAK! Supporters dan Agents

 Untuk menjadi SPEAK! Supporters kamu bisa gabung di 
Facebook (http://www.facebook.com/clubSPEAK ) atau follow 
Twitter (@ClubSPEAK)
 Untuk menjadi SPEAK! Agents kamu bisa download 
formulirnya di website Club SPEAK (www.clubspeak.org). SPEAK! 
Agents akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan SPEAK! dan 
bertugas untuk  membantu SPEAK! active dalam menyebarkan 
virus-virus anti korupsi di lingkungan sekitar mereka.

Persyaratan untuk menjadi SPEAK! Agents :

   1.  Anak muda usia 15-23 tahun
  2.  Punya semangat yang tinggi untuk menyebarkan virus anti-

korupsi

  3.   Mau berkontribusi positif untuk lingkungan sekitarnya

Jadi, apa yang bias dilakukan 
setiap anak muda?

Beberapa cara/aksi yang bias dilakukan anak muda untuk 
dukung gerakan antikorupsi, konkrit:
1. Belajar kontrol gaya hidup, caranya lewat disiplin dengan 

laporan pengeluaran dan bandingkan dengan pendapatan. 
Tahu apakah kita sudah cukup realistis dengan gaya hidup 
atau masih boros. Sadar memilih mana yang memang perlu, 
mana yang sekedar keinginan.

2.  Menolak memberi dan menerima sogokan! Jaga integritas 
dan! berani bilang NGGAK.

3.  Jujur dengan laporan keuangan, dan kerja kerja organisasi di 
lingkup terkecil kita.

4.  Nggak berhenti sebarkan semangat bahwa anak muda itu 
jujur, bersih, dan professional di dalam setiap aktivitasnya. 
Kreatif juga perlu professional dan nggak asal asalan, kan?

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Club SPEAK menerima dengan terbuka berbagai bentuk kerjasama 
jaringan, pembicara, dan fasilitasi workshop. Buat kamu yang mau 
tanya-tanya soal SPEAK lebih jauh lagi, silahkan kontak ke media social 
atau email dibawah ini :
Email : info@clubspeak.org
Jalan Senayan Bawah No.17 Blok S, Rawabarat, Jakarta 12180
Telepon : (62-21) 720 8515

 Pa r t i s i p a s i  K o d a m  V I I / W i r a b u a n a  d e n g a n  
mengikutsertakan anggota TNI dan juga keluarganya dalam 
kegiatan penyuluhan maka menjadi salah satu indikator 
keberhasilan dalam penyebarluasan informasi HIV dan 
Narkotika khususnya di wilayah Sulawesi. Adanya inisiatif ini 
menumbuhkan kesinergian antara masyarakat sipil dengan 
institusi pertahanan keamanan nasional serta aparatur 
negara lainnya sesuai dengan pencapaian indikator 
pembangunan millenium 2015, Strategi Nasional 
Penanggulangan HIV-AIDS, dan Strategi Nasional 
Penanggulangan Narkotika di Indonesia.
Kegiatan ini juga telah menumbuhkan kesadaran dari 
fungsionaris tingkat kota-kabupaten secara dinamis, 
khususnya menjadi agenda rutin musyawarah  daerah dalam 
memahami situasi terkini terkait permasalahan Narkotika 
dan HIV-AIDS termasuk kaitannya pada permasalahan sosial 
di tataran anak muda diwilayah yang menjadi lintasan 
percepatan pembangunan daerah.
 Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun ini 
bertemakan Hidup Sehat tanpa Narkoba. Sulawesi Selatan 
telah memulainya melalui kegiatan penyadaran terhadap 
issu narkotika bagi seluruh warga masyarakatnya khususnya 
siswa/i SMP dan SMA. Mari membangun komitmen bersama 
untuk memulai upaya pencegahan penyalahgunaan 
narkoba di lingkungan kita. Sulawesi Leading to a Brighter 
Future. 
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dijual bebas di apotik bukanlah narkoba dan tidak akan 
menimbulkan efek kecanduan. Pengaruh teman dan rasa 
ingin tahu masih menjadi penyebab utama siswa/i mencoba 
mengkonsumsi obat-obatan tersebut, terlebih akibat tidak 
adanya tempat  berupa fasilitas umum-sosial yang 
disediakan oleh pemerintah setempat sebagai  penyaluran 
kegiatan positif untuk siswa/i SMP-SMA. Khusus di bagian 
sulawesi tengah, yang  masyarakatnya sebagian besar  
bekerja di sektor perkebunan, meyakini bahwa salah satu 
obat-obatan dapat meningkatkan produktivitas mereka. 
Selama ini mereka telah mengkonsumsi obat tersebut dan 
tidak menyadari bahwa efeknya dapat merugikan bagi 
kesehatan. Obat tersebut diperoleh dari supir mobil 
angkutan, yang mengantarkan barang dari Sulawesi Selatan. 
Karena mudah dan juga harga yang murah, obat-obatan 
tersebut sudah mulai banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
 Adanya kebiasaan mengkonsumsi minuman 
beralkohol, dalam hal ini minuman lokal (ballo, saguer)  pada 
masyarakat sulawesi, ini semakin membahayakan bagi orang 
yang sudah mulai mengkonsumsi obat-obatan. Trend 
penggunaan narkoba di Indonesia selama ini biasanya 
diawali dengan zat yang bersifat stimulant kemudian 
halusinogen dan akan beralih pada depressan. Perilaku ini 
bisa juga terjadi secara berkelanjutan dan merupakan 
lingkaran yang tidak terputus. Ketika obat-obatan sudah 
tidak lagi mampu menutupi hasrat kecanduan, maka dosis 
akan dinaikkan. Tidak menutup kemungkinan jenis narkotika 
lain seperti ganja, putauw, ataupun shabu-shabu bisa 
menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menaikkan dosis. 
Tanpa menafikan efek negatif dari penyalahgunaan obat, 
penggunaan putauw ataupun shabu-shabu akan 
menimbulkan dampak negatif yang lebih berat bagi 
penggunanya. Infeksi paru-paru, kerusakan otak hingga 
infeksi virus HIV sangat berisiko terjadi pada mereka. 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Direktur Makassar Harm Reduction Community dan 
dapat dihubungi di sakhy888@yahoo.com

nak muda menduduki persentase sebesar tiga puluh Apersen dari keseluruhan komposisi masyarakat 
Indonesia. Jumlah ini tak besar memang, jika 
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masalah korupsi ternyata bisa diberantas oleh anak muda. Untuk 
itu, upaya mencetak generasi muda anti korupsi ini merupakan 
bagian dari mempersiapkan masa depan Indonesia yang bersih 
dari praktek-praktek korup.
 Akhirnya, pada Juni 2010, TI Indonesia menggelar Focus 
Group Discussion (FGD) pertama kali di SMA Kolese Gonzaga. 

Forum diskusi yang dihadiri oleh sekitar 20 orang peserta 
berusia SMA itu, membicarakan tentang definisi korupsi dan 
bagaimana menjadi generasi anti korupsi. Hasilnya, para peserta 
diskusi yang hadir justru sangat bersemangat bila TI Indonesia 
menyediakan wadah pergerakan anak muda anti korupsi. Nah 
dari situlah awal mula lahirnya SPEAK!
 SPEAK adalah wadah berkumpulnya anak-anak muda yang 
peduli pada bahaya dan dampak korupsi. Cita-cita mambangun 
Indonesia Baru Tanpa Korupsi adalah komitmen bersama yang 
dipegang anak-anak SPEAK melalui SPEAK Oath.
SPEAK percaya, anak muda adalah kekuatan untuk mendorong 
perubahan keadaan sekarang dan di masa datang. Untuk itu, 
korupsi akan menjadi beban berat kaum muda kalau tidak 
dilawan dari sekarang. Bersama TI Indonesia dan kelompok anti 
korupsi anak muda lainnya di Indonesia, SPEAK terus mencari 
cara agar anak muda bisa terlibat aktif dan konsisten dalam 
melakukan perlawanan anti korupsi!

“Kami generasi baru Indonesia, dimana pun berkarya, 
bersama membangun Indonesia bersih dari korupsi”
Janji SPEAK

Kami Generasi Baru Indonesia
PEMUDA
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sama korupsi. Programnya terdiri dari:
   SPEAK Forum,  yang berupa diskusi bulanan dengan tema 

yang menyesuaikan occasion yang ada di bulan itu.
   SPEAK Institute, program empowerment anak muda untuk 

bisa menginisiasi perubahan di bidang anti korupsi dalam 
lingkungan sekitarnya

   SPEAK goes to School, yang mengajak teman-teman OSIS 
SMA untuk belajar mempraktekkan prinsip akuntabilitas dan 
transparansi dalam organisasi

   SPEAK Fest, program yang paling remarkable tiap tahunnya 
sebagai bagian dari perayaan hari anti korupsi global pada 9 
Desember tiap tahunnya

SPEAK! Supporters dan Agents

 Untuk menjadi SPEAK! Supporters kamu bisa gabung di 
Facebook (http://www.facebook.com/clubSPEAK ) atau follow 
Twitter (@ClubSPEAK)
 Untuk menjadi SPEAK! Agents kamu bisa download 
formulirnya di website Club SPEAK (www.clubspeak.org). SPEAK! 
Agents akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan SPEAK! dan 
bertugas untuk  membantu SPEAK! active dalam menyebarkan 
virus-virus anti korupsi di lingkungan sekitar mereka.

Persyaratan untuk menjadi SPEAK! Agents :

   1.  Anak muda usia 15-23 tahun
  2.  Punya semangat yang tinggi untuk menyebarkan virus anti-

korupsi

  3.   Mau berkontribusi positif untuk lingkungan sekitarnya

Jadi, apa yang bias dilakukan 
setiap anak muda?

Beberapa cara/aksi yang bias dilakukan anak muda untuk 
dukung gerakan antikorupsi, konkrit:
1. Belajar kontrol gaya hidup, caranya lewat disiplin dengan 

laporan pengeluaran dan bandingkan dengan pendapatan. 
Tahu apakah kita sudah cukup realistis dengan gaya hidup 
atau masih boros. Sadar memilih mana yang memang perlu, 
mana yang sekedar keinginan.

2.  Menolak memberi dan menerima sogokan! Jaga integritas 
dan! berani bilang NGGAK.

3.  Jujur dengan laporan keuangan, dan kerja kerja organisasi di 
lingkup terkecil kita.

4.  Nggak berhenti sebarkan semangat bahwa anak muda itu 
jujur, bersih, dan professional di dalam setiap aktivitasnya. 
Kreatif juga perlu professional dan nggak asal asalan, kan?

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Club SPEAK menerima dengan terbuka berbagai bentuk kerjasama 
jaringan, pembicara, dan fasilitasi workshop. Buat kamu yang mau 
tanya-tanya soal SPEAK lebih jauh lagi, silahkan kontak ke media social 
atau email dibawah ini :
Email : info@clubspeak.org
Jalan Senayan Bawah No.17 Blok S, Rawabarat, Jakarta 12180
Telepon : (62-21) 720 8515

 Pa r t i s i p a s i  K o d a m  V I I / W i r a b u a n a  d e n g a n  
mengikutsertakan anggota TNI dan juga keluarganya dalam 
kegiatan penyuluhan maka menjadi salah satu indikator 
keberhasilan dalam penyebarluasan informasi HIV dan 
Narkotika khususnya di wilayah Sulawesi. Adanya inisiatif ini 
menumbuhkan kesinergian antara masyarakat sipil dengan 
institusi pertahanan keamanan nasional serta aparatur 
negara lainnya sesuai dengan pencapaian indikator 
pembangunan millenium 2015, Strategi Nasional 
Penanggulangan HIV-AIDS, dan Strategi Nasional 
Penanggulangan Narkotika di Indonesia.
Kegiatan ini juga telah menumbuhkan kesadaran dari 
fungsionaris tingkat kota-kabupaten secara dinamis, 
khususnya menjadi agenda rutin musyawarah  daerah dalam 
memahami situasi terkini terkait permasalahan Narkotika 
dan HIV-AIDS termasuk kaitannya pada permasalahan sosial 
di tataran anak muda diwilayah yang menjadi lintasan 
percepatan pembangunan daerah.
 Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun ini 
bertemakan Hidup Sehat tanpa Narkoba. Sulawesi Selatan 
telah memulainya melalui kegiatan penyadaran terhadap 
issu narkotika bagi seluruh warga masyarakatnya khususnya 
siswa/i SMP dan SMA. Mari membangun komitmen bersama 
untuk memulai upaya pencegahan penyalahgunaan 
narkoba di lingkungan kita. Sulawesi Leading to a Brighter 
Future. 
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 Hingga kini, sudah terbentuk 12 kelompok belajar di 
kecamatan Amfoang yang masing-masing kelompok dikelola 
oleh minimal 3 Guru Cilik. Manfaat tidak hanya dirasakan oleh  
anggota kelompok belajar, tapi juga dirasakan oleh para Guru 
Cilik. Mereka terlatih dalam mengadakan kegiatan belajar 
mengajar, mulai dari mempersiapkan bahan ajar, kreatif 
mengembangkan metode penyampaian materi dan mencari 
berbagai cara agar adik-adik kelasnya bisa paham materi ajarnya. 
Guru Cilik ini juga menjadi lebih giat belajar karena sebelum 
menyampaikan materi, mereka harus terlebih dahulu paham 
tentang materi tersebut. Oleh karena itu, prestasi akademik dari 
Guru Cilik ini pun ikut meningkat. Simon menanggapi hal ini 
dengan memberikan insentif kepada Guru Cilik berupa beasiswa 
agar mereka bisa lebih termotivasi lagi untuk membantu adik 
kelasnya. Melalui kelompok ini, Simon telah berhasil 
menjangkau lebih dari 200 anak SD dengan kemampuan 
akademik yang berkembang pesat.  
 Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada 
teman-teman KoAR NTT, Perkumpulan Pikul, Pak Hyronimus 
Fernandez (Ashoka Fellow) dan Mas Amirudin Muttaqin (Ashoka 
YCM, Ecoton) yang telah terlibat, berkontribusi dan 
berkolaborasi dalam pencapaian ini. Semoga pencapaian kita 
bisa menjadi awal yang asik untuk mewujudkan mimpi yang 
lebih besar.
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Selamat Datang 
2 Pemuda NTT 

Dalam Komunitas Ashoka 
Young Changemakers 

PETHER TAO, 22 Tahun

 M a r a k ny a  p e n a m b a n g a n  m a n g a n  d a n  m u l a i  
ditinggalkannya profesi petani adalah 2 hal yang menjadi 
kepedulian Pether. Ia melihat para pemuda Naioni, Kupang, NTT 
cenderung memilih pekerjaan yang mudah dan instan seperti 
menjadi penambang mangan atau tukang ojek. Padahal, Naioni 
terkenal sebagai salah satu daerah penghasil sayur-mayur 
(holtikultura) utama pemasok untuk Kupang. Terlebih lagi, 
Pether menyadari bahwa kegiatan penambangan mangan akan 
merusak lingkungan dan suatu waktu akan habis karena 
mangan bukanlah bahan tambang yang dapat diperbaharui. 
Selain itu, menurut Pether, pekerjaan sebagai tukang ojek tidak 
banyak memberikan peningkatan ekonomi riil kepada 
masyarakat. Dalam waktu singkat, profesi tukang ojek ini banyak 
ditinggalkan dan tidak sedikit pemuda Naioni yang akhirnya 
menganggur.
 Mengaktifkan dan mengembangkan kembali profesi 
petani sebagai sumber mata pencaharian utama di Naioni 
merupakan inisiatif yang digagas Pether. Ia bersama 23 orang 
temannya, sejak Agustus 2011, membentuk sebuah kelompok 
yang ia beri nama Lingkar Pemuda Tani Naioni. Saat ini, 
kelompok tersebut sudah berkembang dengan anggota 
sebanyak 40 orang, dengan rentang usia 15-25 tahun. Melalui 
kelompok ini, Pether bersama teman-temannya berusaha agar 

pertanian kembali menjadi salah satu usaha yang dapat 
memberikan permasukan, di sisi lain juga dapat meminimalisir 
kerusakan lingkungan dan mengurangi pengangguran. Sebagai 
mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, 
Kupang, Pether memulai gagasannya bersama-sama pemuda di 
Lingkar Pemuda Tani Naioni bereksperimen mengujicoba 
berbagai teknik dan mencari cara yang paling efisien untuk 
meningkatkan produktivitas lahan dengan menggabungkan 
pengetahuan lokal yang diwariskan turun-menurun di 
masyarakat dengan pengetahuan modern yang didapatnya di 
bangku kuliah. Melalui proses ini, Pether secara tidak langsung 
telah meningkatkan kapasitas pemuda dalam bidang pertanian 
dan memberi harapan baru terhadap profesi petani.
 Dampak dan perubahan mulai terlihat di masyarakat. Kini 
masyarakat mulai aktif kembali mengolah lahan tidur yang 
sebelumnya terbengkalai. Lebih dari itu, masyarakat juga sudah 
mendapatkan pemasukan dari penjualan hasil panen. Dampak 
lainnya yang langsung terlihat adalah berkurangnya 
pengangguran karena pemuda Naioni akhirnya kembali belajar 
dan memahami bahwa menjadi petani adalah suatu hal yang 
membanggakan. Lebih dari itu, gagasan Pether juga mulai 
memberi pengaruh terhadap berkurangnya kerusakan 
lingkungan dan peran pemuda Naioni dalam mengatasi krisis 
pangan. Berikutnya, Pether berencana membangun koperasi 
untuk mengorganisir dan mengembangkan ekonomi petani. 

 
SIMON SEFFI , 24 tahun

 Sebagian besar anak-anak SD yang tinggal di daerah yang 
jauh dari kota mengalami kesulitan belajar. Banyak diantaranya 
masih belum lancar membaca ketika sudah duduk di bangku 
kelas 4. Beberapa bahkan terancam dikeluarkan dari sekolah 
karena tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Kesulitan 
belajar ini bukan karena kemampuan akademik dari setiap anak-
anak tersebut, melainkan karena guru yang sering absen 
mengajar di kelas. Setiap bulannya, guru harus ke kota untuk 
mengambil gaji. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, namun 
infrastruktur transportasi yang buruk membuat waktu tempuh 
perjalanan memakan waktu lama. Seminggu merupakan waktu 
yang paling cepat, bahkan ada yang sampai sebulan tidak ada 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Simon merasakan masalah 
ini karena adik dan saudaranya juga mengalami hal yang sama.
 Pada bulan Juli 2011, Simon mulai dengan mengajak 
adiknya yang sekolah di bangku SMP untuk mengajarkan 
adiknya yang masih kelas 2 SD. Tidak hanya sekedar mengajar 
adiknya, Simon meminta agar teman-teman di SD adiknya ikut 
juga kegiatan belajar bersama tersebut. Pada Agustus 2011 
Simon melihat peluang bahwa ada anak-anak kelas 5 dan 6 SD 
yang punya kemampuan untuk bisa juga membantu adik-adik 
kelasnya. Melalui kegiatan cerdas cermat matematika, Simon 
merekrut anak-anak potensial untuk menjadi Guru Cilik. 
Kemudian melalui kegiatan diklat, Simon melatih 36 Guru Cilik di 
kecamatan Amfoang, kabupaten Kupang. Simon mengajak serta 
keterlibatan guru untuk mendampingi dan memonitor proses 
ini. Guru-guru cilik ini rutin mengadakan kegiatan belajar di luar 
jam sekolah sebanyak 2 kali dalam seminggu.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
Yulia Nadya 
Program Coordinator Ashoka Young Changemakers

Ashoka: Innovators for the Public
Jl. Durma No. 17, Bandung, Indonesia
Phone: +62-22-7306914 | Cell Phone:+62-811227201
www.ashoka.or.id | www.ashoka.org | www.changemakers.com

Selamat datang! Selamat bergabung dalam keluarga Ashoka Young Changemakers!
Bulan Juni lalu, Ashoka mulai mengadakan Seleksi Panel untuk memilih 

Ashoka Young Changemakers 2012. Telah terpilih 2 pemuda NTT, yakni Pether Tao 
dan Simon Seffi. Berikut ini profil singkatnya.

PEMUDA

 
Apa yang berubah?
1. Fitur register dan sign in sekarang ada di sudut kanan atas 

Batukar. Silahkan akses Batukar dengan menggunakan 
username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Bila 
belum menjadi anggota, silahkan klik menu 'Register' untuk 
mendaftar.

2. Bila anda ingin mengakses data dan informasi lainnya 
silahkan gunakan menu diatas untuk melihat Jaringan, 
Forum Diskusi, Direktori dan Berita seputar perkembangan 
pembangunan di KTI.

3. Membaca peluang, blog terbaru, dan berita dengan lebih 
dinamis. Silahkan klik satu persatu menu ini sesuai dengan 
informasi yang anda inginkan.

4. Artikel terbaru akan lebih mudah ditemukan! Bila anda 
sudah menjadi kontributor Batukar, maka anggota lain akan 
lebih cepat membaca opini dan tulisan anda.

5. Anda bisa melihat referensi terbaru dengan tampilan 
'preview' sebelum mengunduhnya. Jangan lupa anda harus 
sign in atau register telebih dahulu!

6. Info Praktik Cerdas langsung bisa diakses dari halaman 
depan. Mau tahu perkembangan Prkatik Cerdas dan ingin 
belajar apa itu Praktik Cerdas? Silahkan lihat halaman ini!

7. Tampilan gambar atau foto yang lebih jelas. Anda bisa 
membaca info, profil atau acara terbaru dari fitur ini.

Batukar.info berubah!
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menyampaikan materi, mereka harus terlebih dahulu paham 
tentang materi tersebut. Oleh karena itu, prestasi akademik dari 
Guru Cilik ini pun ikut meningkat. Simon menanggapi hal ini 
dengan memberikan insentif kepada Guru Cilik berupa beasiswa 
agar mereka bisa lebih termotivasi lagi untuk membantu adik 
kelasnya. Melalui kelompok ini, Simon telah berhasil 
menjangkau lebih dari 200 anak SD dengan kemampuan 
akademik yang berkembang pesat.  
 Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada 
teman-teman KoAR NTT, Perkumpulan Pikul, Pak Hyronimus 
Fernandez (Ashoka Fellow) dan Mas Amirudin Muttaqin (Ashoka 
YCM, Ecoton) yang telah terlibat, berkontribusi dan 
berkolaborasi dalam pencapaian ini. Semoga pencapaian kita 
bisa menjadi awal yang asik untuk mewujudkan mimpi yang 
lebih besar.
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Selamat Datang 
2 Pemuda NTT 

Dalam Komunitas Ashoka 
Young Changemakers 

PETHER TAO, 22 Tahun

 M a r a k ny a  p e n a m b a n g a n  m a n g a n  d a n  m u l a i  
ditinggalkannya profesi petani adalah 2 hal yang menjadi 
kepedulian Pether. Ia melihat para pemuda Naioni, Kupang, NTT 
cenderung memilih pekerjaan yang mudah dan instan seperti 
menjadi penambang mangan atau tukang ojek. Padahal, Naioni 
terkenal sebagai salah satu daerah penghasil sayur-mayur 
(holtikultura) utama pemasok untuk Kupang. Terlebih lagi, 
Pether menyadari bahwa kegiatan penambangan mangan akan 
merusak lingkungan dan suatu waktu akan habis karena 
mangan bukanlah bahan tambang yang dapat diperbaharui. 
Selain itu, menurut Pether, pekerjaan sebagai tukang ojek tidak 
banyak memberikan peningkatan ekonomi riil kepada 
masyarakat. Dalam waktu singkat, profesi tukang ojek ini banyak 
ditinggalkan dan tidak sedikit pemuda Naioni yang akhirnya 
menganggur.
 Mengaktifkan dan mengembangkan kembali profesi 
petani sebagai sumber mata pencaharian utama di Naioni 
merupakan inisiatif yang digagas Pether. Ia bersama 23 orang 
temannya, sejak Agustus 2011, membentuk sebuah kelompok 
yang ia beri nama Lingkar Pemuda Tani Naioni. Saat ini, 
kelompok tersebut sudah berkembang dengan anggota 
sebanyak 40 orang, dengan rentang usia 15-25 tahun. Melalui 
kelompok ini, Pether bersama teman-temannya berusaha agar 

pertanian kembali menjadi salah satu usaha yang dapat 
memberikan permasukan, di sisi lain juga dapat meminimalisir 
kerusakan lingkungan dan mengurangi pengangguran. Sebagai 
mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, 
Kupang, Pether memulai gagasannya bersama-sama pemuda di 
Lingkar Pemuda Tani Naioni bereksperimen mengujicoba 
berbagai teknik dan mencari cara yang paling efisien untuk 
meningkatkan produktivitas lahan dengan menggabungkan 
pengetahuan lokal yang diwariskan turun-menurun di 
masyarakat dengan pengetahuan modern yang didapatnya di 
bangku kuliah. Melalui proses ini, Pether secara tidak langsung 
telah meningkatkan kapasitas pemuda dalam bidang pertanian 
dan memberi harapan baru terhadap profesi petani.
 Dampak dan perubahan mulai terlihat di masyarakat. Kini 
masyarakat mulai aktif kembali mengolah lahan tidur yang 
sebelumnya terbengkalai. Lebih dari itu, masyarakat juga sudah 
mendapatkan pemasukan dari penjualan hasil panen. Dampak 
lainnya yang langsung terlihat adalah berkurangnya 
pengangguran karena pemuda Naioni akhirnya kembali belajar 
dan memahami bahwa menjadi petani adalah suatu hal yang 
membanggakan. Lebih dari itu, gagasan Pether juga mulai 
memberi pengaruh terhadap berkurangnya kerusakan 
lingkungan dan peran pemuda Naioni dalam mengatasi krisis 
pangan. Berikutnya, Pether berencana membangun koperasi 
untuk mengorganisir dan mengembangkan ekonomi petani. 

 
SIMON SEFFI , 24 tahun

 Sebagian besar anak-anak SD yang tinggal di daerah yang 
jauh dari kota mengalami kesulitan belajar. Banyak diantaranya 
masih belum lancar membaca ketika sudah duduk di bangku 
kelas 4. Beberapa bahkan terancam dikeluarkan dari sekolah 
karena tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Kesulitan 
belajar ini bukan karena kemampuan akademik dari setiap anak-
anak tersebut, melainkan karena guru yang sering absen 
mengajar di kelas. Setiap bulannya, guru harus ke kota untuk 
mengambil gaji. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, namun 
infrastruktur transportasi yang buruk membuat waktu tempuh 
perjalanan memakan waktu lama. Seminggu merupakan waktu 
yang paling cepat, bahkan ada yang sampai sebulan tidak ada 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Simon merasakan masalah 
ini karena adik dan saudaranya juga mengalami hal yang sama.
 Pada bulan Juli 2011, Simon mulai dengan mengajak 
adiknya yang sekolah di bangku SMP untuk mengajarkan 
adiknya yang masih kelas 2 SD. Tidak hanya sekedar mengajar 
adiknya, Simon meminta agar teman-teman di SD adiknya ikut 
juga kegiatan belajar bersama tersebut. Pada Agustus 2011 
Simon melihat peluang bahwa ada anak-anak kelas 5 dan 6 SD 
yang punya kemampuan untuk bisa juga membantu adik-adik 
kelasnya. Melalui kegiatan cerdas cermat matematika, Simon 
merekrut anak-anak potensial untuk menjadi Guru Cilik. 
Kemudian melalui kegiatan diklat, Simon melatih 36 Guru Cilik di 
kecamatan Amfoang, kabupaten Kupang. Simon mengajak serta 
keterlibatan guru untuk mendampingi dan memonitor proses 
ini. Guru-guru cilik ini rutin mengadakan kegiatan belajar di luar 
jam sekolah sebanyak 2 kali dalam seminggu.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
Yulia Nadya 
Program Coordinator Ashoka Young Changemakers

Ashoka: Innovators for the Public
Jl. Durma No. 17, Bandung, Indonesia
Phone: +62-22-7306914 | Cell Phone:+62-811227201
www.ashoka.or.id | www.ashoka.org | www.changemakers.com

Selamat datang! Selamat bergabung dalam keluarga Ashoka Young Changemakers!
Bulan Juni lalu, Ashoka mulai mengadakan Seleksi Panel untuk memilih 

Ashoka Young Changemakers 2012. Telah terpilih 2 pemuda NTT, yakni Pether Tao 
dan Simon Seffi. Berikut ini profil singkatnya.

PEMUDA

 
Apa yang berubah?
1. Fitur register dan sign in sekarang ada di sudut kanan atas 

Batukar. Silahkan akses Batukar dengan menggunakan 
username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Bila 
belum menjadi anggota, silahkan klik menu 'Register' untuk 
mendaftar.

2. Bila anda ingin mengakses data dan informasi lainnya 
silahkan gunakan menu diatas untuk melihat Jaringan, 
Forum Diskusi, Direktori dan Berita seputar perkembangan 
pembangunan di KTI.

3. Membaca peluang, blog terbaru, dan berita dengan lebih 
dinamis. Silahkan klik satu persatu menu ini sesuai dengan 
informasi yang anda inginkan.

4. Artikel terbaru akan lebih mudah ditemukan! Bila anda 
sudah menjadi kontributor Batukar, maka anggota lain akan 
lebih cepat membaca opini dan tulisan anda.

5. Anda bisa melihat referensi terbaru dengan tampilan 
'preview' sebelum mengunduhnya. Jangan lupa anda harus 
sign in atau register telebih dahulu!

6. Info Praktik Cerdas langsung bisa diakses dari halaman 
depan. Mau tahu perkembangan Prkatik Cerdas dan ingin 
belajar apa itu Praktik Cerdas? Silahkan lihat halaman ini!

7. Tampilan gambar atau foto yang lebih jelas. Anda bisa 
membaca info, profil atau acara terbaru dari fitur ini.

Batukar.info berubah!
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kesehatan, maka pada hari-hari tertentu seperti pada hari 
perayaan Idul Fitri warga komunitas transmigran di Desa 
Tirtamartani pun memperoleh pelayanan tambahan dalam 
bentuk pemberian SHU (Sisa Hasil Usaha) dari koperasi sejati. 

Perkampungan Surga
 Betapa beruntungnya sebuah perkampungan yang seolah 
tak pernah berhenti mengalir pelayanan sosial kepada 
warganya. Bisa dibayangkan, jika seandainya seluruh warga 
masyarakat pedesaan lain juga mendapat pelayanan sosial 
ekonomi dari sebuah pranata sosial ekonomi dan pranata 
kesehatan sebagaimana yang membumi di Desa Tirtamartani. 
Maka lengkaplah sudah, dan pantaslah jika “potret kehidupan 
sosial ekonomi Desa Tirtamartani tak ubahnya sebuah 
perkampungan surga di muka bumi”.
  Demikianlah yang sesungguhnya menjadi harapan dan 
dambaan bagi semua warga masyarakat atas keberadaan 
seorang publik figur yang memiliki kemauan politik dengan 
tingkat keseriusan yang sangat tinggi, sudah pasti menjadi 
impian bagi semua warga di manapun berada. Dan tentu saja 
demikian, karena masyarakat bangsa dan negara tercinta ini 
telah nyata mengalami krisis kepemimpinan plus krisis 
kepercayaan, akibat dari keberadaan Sumber Daya Alam yang 
tak tertandingi. Namun tiba-tiba terpelanting menjadi under 
development, karena ulah dari elit-elit politik yang hanya sibuk 
mementingkan serta memperkaya diri dan kelompoknya 
masing-masing.
 Akhirnya, penulis dengan tulus menghimbau kepada 
putra-putri bangsa khususnya di sekitar jazirah Sultra, 
bergegaslah datang belajar ke sana atau berinisiatiflah 
mengundang Pak Widjono untuk memberi kuliah khusus 
bagaimana seharusnya menjadi pejabat dan kepala daerah yang 
tidak hanya cerdas memikirkan diri sendiri!!! Sementara kepada 
rakyat kebanyakan, pun penulis penuh harap agar warga 
masyarakat di semua daerah berdoalah dan terus ber-munajat 
untuk dihadirkan secepatnya seorang potret figur pemimpin 
sekaliber Pak Widjono. Pasalnya, kunci penentu dari segalanya 
terhadap tingkat kesejahteraan sosial ekonomi adalah sangat 
ditentukan oleh seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan 
tauladan.
 Demikianlah sepenggal jawaban dari Pak Widjono ketika 
tim peneliti mengajukan pertanyaan kepadanya, apa 
sebenarnya yang menjadi kunci pendekatan dalam meyakinkan 
masyarakatnya ?. Pak Widjono menjawab dengan santai dan 
serius, yang terpenting menurutnya adalah kejujuran dan tidak 
memaksakan kehendak. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh 
Pak Widjono sebagai kerangka ibadah sehari-hari dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala 
Desa Tirtamartani yang juga diakuinya sebagai kesuksesan 
warga komunitas tramsmigran setempat.  

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Staf Pengajar Fisip Unhalu. Artikel ini diterbit di Kendari 
Post, 14 Juni, 2012- http://www.kendarinews.com/tourism/index.php?option
=com_content&task=view&id=28404&Itemid=208

alah satu di antara sejumlah lokasi Unit Pemukiman 

STransmigrasi (UPT) yang bertebaran hampir di semua 
wilayah kecamatan Kabupaten Konawe Selatan, adalah 

UPT Desa Tirtamartani Kecamatan Buke. Lokasi ini dihuni sejak 
tahun 1980 yang awalnya 400 KK asal Jogyakarta, Jabar, dan 
Jateng. Namun yang tersisa adalah sebanyak 200 KK yang kini 
berada di bawah kepemimpinan seorang Kepala Desa yang 
bernama Widjono. 
 “Mereka meninggalkan lokasi UPT sekitar 200 KK itu adalah 
disebabkan oleh statusnya yang sebagian besar masih bujang, 
sehingga tidak bisa menetap di lingkungan barunya yang tentu 
saja berbeda dengan lingkungan asalnya yang gegap gempita,” 
ujar Widjono.
 Selain tantangan alam dan budaya yang berbeda dengan 
lingkungan asalnya, juga kepribadian mereka sebagai anak 
muda yang masih labil sehingga hengkang dari lingkungan 
yang penuh semak belukar itu.
 Namun tak terbayangkan oleh mereka yang telah 
meninggalkan lokasi sekitar 30 tahun lalu itu, jika kembali 
menyaksikan kawan-kawan seperjuangannya yang demikian 
mencengangkan karena berbagai prestasi yang telah digapai 
dan dinikmati bersama. Tak pelak lagi, ketika mereka yang kabur 
di masa silam itu mengetahui bahwa ternyata teman-teman 
seperjuangannya dahulu tengah menikmati lebih dari yang 
mereka bayangkan.
 Betapa tidak, di bawah kepemimpinan Widjono yang 
tampil kreatif menyulap panorama hutan belantara 30 tahun lalu 
menjadi sebuah perkampungan yang indah, asri dan 
mempesona. Sementara di balik keindahan itu, semua orang 
yang datang berkunjung di Desa Tirtamartani ini akan 
terkagum-kagum dan geleng-geleng kepala dibuatnya ketika 
menyaksikan langsung buah perjuangan Pak Widjono bersama 
warganya yang demikian gilang gemilang hingga mewakili 
Sultra ke Jakarta sebanyak tiga kali pada tahun 2008.

Gebrakan Spektakuler
 Atas gebrakan-gebrakan sosial yang demikian spektakuler 
itu, sesungguhnya Widjono pantaslah menerima piagam 
pengahargaan lebih dari yang telah berhasil diperolehnya. 
Karena selain sukses mendongkrak keberadaan GSI, POSYANDU 
dan KB Kes, juga mampu meyakinkan warganya untuk 
mendirikan Koperasi Simpan Pinjam yang kini asetnya telah 
mencapai sekitar 2 Milyar rupiah.
 Betapa amat sulit ketika kita hendak meyakinkan 
masyarakat atas urgensi sebuah operasi sebagai urat nadi 
perekonomian. Maka tentu saja sebagai langkah awal Widjono 

mengerahkan seluruh “energi” untuk membangkitkan benih-
benih kepercayaan, mengingat koperasi terpelanting dimana-
mana akibat dari perilaku pengurusnya yang sukses di balik 
kematian lembaga. Karena itulah, Pak Widjono patut diapresiasi 
dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya atas 
kemampuannya menepis dan mengalihkan ketidak-percayaan 
itu menjadi sebuah kepercayaan yang tak ternilai harganya 
dengan gebrakan spektakuler dan fenomenal.
 Betapa menakjubkan, karena beranjak dari ajakan 
sederhana untuk mengumpulkan uang dari warganya sebanyak 
dua ribu per hari sebagai iuran wajib sebagai anggota koperasi. 
Namun kini menuai hasil yang demikian mengagungkan, karena 
uang dua ribuan tersebut mulai menumpuk hingga mencapai 2 
Milyar rupiah. Dana tersebut telah dinikmati oleh penduduk 
Desa Tirtamartani sebanyak 200 KK, sehingga tidak perlu lagi 
mondar mandir kebingungan mencari dana segar di sana sini 
karena koperasi sejati stand by melayani warga yang 
membutuhkannya.
 Kebahagian penduduk yang berdomisili di desa ini terus 
mengalir, karena ternyata mereka juga dipayungi oleh sebuah 
LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang fungsionalisasinya sama-
sama menumbuh-kembangkan kehidupan sosial ekonomi. 
Meski dananya tidak sebesar koperasi Sejati, tetapi LKM yang 
dikelola secara khusus oleh Dasa Wisma di desa ini juga sudah 
berhasil mengumpulkan dana sekitar 50 juta rupiah. Dengan 
demikian, berarti instrumen percepatan roda perekonomian 
untuk mengibarkan bendera kejayaan masa depan yang 
memang menjadi harapan bagi warga transmigran ketika 
beranjat pergi meninggalkan daerah asalnya, gerbangnya kian 
terbuka lebar.
     
Gebrakan Fenomenal
 Perasaan kagum atas potret kepemimpinan Pak Widjono 
seolah tak pernah berhenti dipergunjingkan dan pasti saja kian 
mencengangkan ketika orang pun mengetahui bahwa ternyata 
beliau tidak hanya memayungi warganya dengan Koperasi sejati 
dan LKM. Akan tetapi Widjono pun sukses mencetak sebuah 
pranata kesehatan dalam bentuk “Bank Darah” yang tidak hanya 
mampu melayani kebutuhan darah bagi warganya yang 
membutuhkan, namun ternyata keberadaan Bank Darah ini pun 
mampu menyuplai darah segar ke PMI Sulawesi Tenggara 
sehingga warga masyarakat di luar Desa Tirtamartani pun dapat 
menikmati taburan tangan mulia Pak Widjono di bidang 
kesehatan ini.
 Nuansa decak kagum pun terus berdenting, karena 
mungkin saja pada awalnya orang kurang percaya ketika belum 
menyaksikan langsung bahwa ternyata di sebuah wilayah UPT 
sekitar 30 tahun lalu berbalut hutan belantara itu, kini memiliki 
sebuah mobil Ambulance yang kian menyempurnakan 

OLEH PERIBADI 
kebahagian warganya. Betapa tidak, keberadaan sebuah 
kendaraan yang disiapkan untuk mengantar orang-orang yang 
tertimpa penyakit dan bahkan bisa melayani anggota keluarga 
yang kembali ke pangkuan Illahi.
 Entah apa gerangan komentar lanjut ketika orang-orang 
pun menyaksikan di tengah gelombang feodalisme dan 
egoisme para pejabat yang demikian fenomenal bergumul dan 
bergulat dalam upaya penumpukan “harta karung negara” demi 
mempertahankan status quonya un-sich, ternyata ada sebuah 
perkampungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang 
bernama Pak Widjono menggembrak lebih jauh dalam bentuk 
pengadaan “Asuransi Kesehatan” yang khusus diperuntukkan 
bagi warga non PNS.
  Sungguh segudang nikmat Tuhan yang terus tercurah dan 
dirasakan oleh anak manusia yang menghuni Desa Tirtamartani 
bersama seorang pengayom, pendamping dan pemimpin yang 
bertangan mulia dan amat didambakan kehadirannya di tengah 
derasnya arus kapitalisme, hedonisme dan uangisme 
masyarakat kontemporer.
  Jika di seberang daerahnya yang terdekat maupun jauh 
diperhadapkan dengan berbagai kesulitan upaya pemenuhan 
kebutuhan ekonomi sehari-hari sebagaimana yang pada 
umumnya dialami dan dirasakan oleh warga transmigran 
lainnya dan penduduk lokal sekitarnya. Namun bagi warga 
komunitas transmigran di Desa Tirtamartani sudah mendapat 
jaminan dan kepastian hidup sehari-hari, baik yang diperoleh 
dari usaha mata pencaharian yang ditekuni, terutama dari proses 
pembuatan dan penjualan gula kelapa sebagai primadona 
maupun dari jaminan sosial koperasi, LKM, Bank Darah, dan dana 
sehat yang setiap saat siap memberi pelayanan dengan tingkat 
kepuasan yang maksimal sebagaimana diakui oleh semua 
informan yang ditemui di lapangan.
   Namun yang tak kalah menariknya lagi, ternyata juga ada 
semacam upaya antisipatif dari Pak Widjono terhadap warganya 
yang ditimpa penyakit, yakni keberadaan dan fungsionalisasi 
dana sehat yang lagi-lagi membuat orang yang mendengarnya 
menjadi takjub dan mati akal dibuatnya. Betapa mengagungkan 
ketika orang mengetahui bahwa dana sehat yang dikumpul dari 
upaya tertatih-tatih sepanjang masa perjuangannya, kini sudah 
berhasil tersimpan sebanyak Rp. 40 juta.
    Dana sehat yang secara khusus diperuntukkan bagi warga 
lansia guna mendapatkan perawatan maupun pengobatan 
secara gratis kian dirasakan sampai pada pelayanan yang 
optimal. Tentu saja hal ini sangat menopang bagi terciptanya 
kesehatan bagi seluruh warga Desa Tirtamartani khsusunya bagi 
generasi lansia.
 Lebih jauh dari itu, jika di tengah kehidupan mereka sehari-
hari terus memperoleh dan menikmati pelayanan rutinitas dari 
beberapa instrumen dan pranata sosial ekonomi dan pranata 
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kesehatan, maka pada hari-hari tertentu seperti pada hari 
perayaan Idul Fitri warga komunitas transmigran di Desa 
Tirtamartani pun memperoleh pelayanan tambahan dalam 
bentuk pemberian SHU (Sisa Hasil Usaha) dari koperasi sejati. 

Perkampungan Surga
 Betapa beruntungnya sebuah perkampungan yang seolah 
tak pernah berhenti mengalir pelayanan sosial kepada 
warganya. Bisa dibayangkan, jika seandainya seluruh warga 
masyarakat pedesaan lain juga mendapat pelayanan sosial 
ekonomi dari sebuah pranata sosial ekonomi dan pranata 
kesehatan sebagaimana yang membumi di Desa Tirtamartani. 
Maka lengkaplah sudah, dan pantaslah jika “potret kehidupan 
sosial ekonomi Desa Tirtamartani tak ubahnya sebuah 
perkampungan surga di muka bumi”.
  Demikianlah yang sesungguhnya menjadi harapan dan 
dambaan bagi semua warga masyarakat atas keberadaan 
seorang publik figur yang memiliki kemauan politik dengan 
tingkat keseriusan yang sangat tinggi, sudah pasti menjadi 
impian bagi semua warga di manapun berada. Dan tentu saja 
demikian, karena masyarakat bangsa dan negara tercinta ini 
telah nyata mengalami krisis kepemimpinan plus krisis 
kepercayaan, akibat dari keberadaan Sumber Daya Alam yang 
tak tertandingi. Namun tiba-tiba terpelanting menjadi under 
development, karena ulah dari elit-elit politik yang hanya sibuk 
mementingkan serta memperkaya diri dan kelompoknya 
masing-masing.
 Akhirnya, penulis dengan tulus menghimbau kepada 
putra-putri bangsa khususnya di sekitar jazirah Sultra, 
bergegaslah datang belajar ke sana atau berinisiatiflah 
mengundang Pak Widjono untuk memberi kuliah khusus 
bagaimana seharusnya menjadi pejabat dan kepala daerah yang 
tidak hanya cerdas memikirkan diri sendiri!!! Sementara kepada 
rakyat kebanyakan, pun penulis penuh harap agar warga 
masyarakat di semua daerah berdoalah dan terus ber-munajat 
untuk dihadirkan secepatnya seorang potret figur pemimpin 
sekaliber Pak Widjono. Pasalnya, kunci penentu dari segalanya 
terhadap tingkat kesejahteraan sosial ekonomi adalah sangat 
ditentukan oleh seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan 
tauladan.
 Demikianlah sepenggal jawaban dari Pak Widjono ketika 
tim peneliti mengajukan pertanyaan kepadanya, apa 
sebenarnya yang menjadi kunci pendekatan dalam meyakinkan 
masyarakatnya ?. Pak Widjono menjawab dengan santai dan 
serius, yang terpenting menurutnya adalah kejujuran dan tidak 
memaksakan kehendak. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh 
Pak Widjono sebagai kerangka ibadah sehari-hari dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala 
Desa Tirtamartani yang juga diakuinya sebagai kesuksesan 
warga komunitas tramsmigran setempat.  
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alah satu di antara sejumlah lokasi Unit Pemukiman 

STransmigrasi (UPT) yang bertebaran hampir di semua 
wilayah kecamatan Kabupaten Konawe Selatan, adalah 

UPT Desa Tirtamartani Kecamatan Buke. Lokasi ini dihuni sejak 
tahun 1980 yang awalnya 400 KK asal Jogyakarta, Jabar, dan 
Jateng. Namun yang tersisa adalah sebanyak 200 KK yang kini 
berada di bawah kepemimpinan seorang Kepala Desa yang 
bernama Widjono. 
 “Mereka meninggalkan lokasi UPT sekitar 200 KK itu adalah 
disebabkan oleh statusnya yang sebagian besar masih bujang, 
sehingga tidak bisa menetap di lingkungan barunya yang tentu 
saja berbeda dengan lingkungan asalnya yang gegap gempita,” 
ujar Widjono.
 Selain tantangan alam dan budaya yang berbeda dengan 
lingkungan asalnya, juga kepribadian mereka sebagai anak 
muda yang masih labil sehingga hengkang dari lingkungan 
yang penuh semak belukar itu.
 Namun tak terbayangkan oleh mereka yang telah 
meninggalkan lokasi sekitar 30 tahun lalu itu, jika kembali 
menyaksikan kawan-kawan seperjuangannya yang demikian 
mencengangkan karena berbagai prestasi yang telah digapai 
dan dinikmati bersama. Tak pelak lagi, ketika mereka yang kabur 
di masa silam itu mengetahui bahwa ternyata teman-teman 
seperjuangannya dahulu tengah menikmati lebih dari yang 
mereka bayangkan.
 Betapa tidak, di bawah kepemimpinan Widjono yang 
tampil kreatif menyulap panorama hutan belantara 30 tahun lalu 
menjadi sebuah perkampungan yang indah, asri dan 
mempesona. Sementara di balik keindahan itu, semua orang 
yang datang berkunjung di Desa Tirtamartani ini akan 
terkagum-kagum dan geleng-geleng kepala dibuatnya ketika 
menyaksikan langsung buah perjuangan Pak Widjono bersama 
warganya yang demikian gilang gemilang hingga mewakili 
Sultra ke Jakarta sebanyak tiga kali pada tahun 2008.

Gebrakan Spektakuler
 Atas gebrakan-gebrakan sosial yang demikian spektakuler 
itu, sesungguhnya Widjono pantaslah menerima piagam 
pengahargaan lebih dari yang telah berhasil diperolehnya. 
Karena selain sukses mendongkrak keberadaan GSI, POSYANDU 
dan KB Kes, juga mampu meyakinkan warganya untuk 
mendirikan Koperasi Simpan Pinjam yang kini asetnya telah 
mencapai sekitar 2 Milyar rupiah.
 Betapa amat sulit ketika kita hendak meyakinkan 
masyarakat atas urgensi sebuah operasi sebagai urat nadi 
perekonomian. Maka tentu saja sebagai langkah awal Widjono 

mengerahkan seluruh “energi” untuk membangkitkan benih-
benih kepercayaan, mengingat koperasi terpelanting dimana-
mana akibat dari perilaku pengurusnya yang sukses di balik 
kematian lembaga. Karena itulah, Pak Widjono patut diapresiasi 
dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya atas 
kemampuannya menepis dan mengalihkan ketidak-percayaan 
itu menjadi sebuah kepercayaan yang tak ternilai harganya 
dengan gebrakan spektakuler dan fenomenal.
 Betapa menakjubkan, karena beranjak dari ajakan 
sederhana untuk mengumpulkan uang dari warganya sebanyak 
dua ribu per hari sebagai iuran wajib sebagai anggota koperasi. 
Namun kini menuai hasil yang demikian mengagungkan, karena 
uang dua ribuan tersebut mulai menumpuk hingga mencapai 2 
Milyar rupiah. Dana tersebut telah dinikmati oleh penduduk 
Desa Tirtamartani sebanyak 200 KK, sehingga tidak perlu lagi 
mondar mandir kebingungan mencari dana segar di sana sini 
karena koperasi sejati stand by melayani warga yang 
membutuhkannya.
 Kebahagian penduduk yang berdomisili di desa ini terus 
mengalir, karena ternyata mereka juga dipayungi oleh sebuah 
LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang fungsionalisasinya sama-
sama menumbuh-kembangkan kehidupan sosial ekonomi. 
Meski dananya tidak sebesar koperasi Sejati, tetapi LKM yang 
dikelola secara khusus oleh Dasa Wisma di desa ini juga sudah 
berhasil mengumpulkan dana sekitar 50 juta rupiah. Dengan 
demikian, berarti instrumen percepatan roda perekonomian 
untuk mengibarkan bendera kejayaan masa depan yang 
memang menjadi harapan bagi warga transmigran ketika 
beranjat pergi meninggalkan daerah asalnya, gerbangnya kian 
terbuka lebar.
     
Gebrakan Fenomenal
 Perasaan kagum atas potret kepemimpinan Pak Widjono 
seolah tak pernah berhenti dipergunjingkan dan pasti saja kian 
mencengangkan ketika orang pun mengetahui bahwa ternyata 
beliau tidak hanya memayungi warganya dengan Koperasi sejati 
dan LKM. Akan tetapi Widjono pun sukses mencetak sebuah 
pranata kesehatan dalam bentuk “Bank Darah” yang tidak hanya 
mampu melayani kebutuhan darah bagi warganya yang 
membutuhkan, namun ternyata keberadaan Bank Darah ini pun 
mampu menyuplai darah segar ke PMI Sulawesi Tenggara 
sehingga warga masyarakat di luar Desa Tirtamartani pun dapat 
menikmati taburan tangan mulia Pak Widjono di bidang 
kesehatan ini.
 Nuansa decak kagum pun terus berdenting, karena 
mungkin saja pada awalnya orang kurang percaya ketika belum 
menyaksikan langsung bahwa ternyata di sebuah wilayah UPT 
sekitar 30 tahun lalu berbalut hutan belantara itu, kini memiliki 
sebuah mobil Ambulance yang kian menyempurnakan 

OLEH PERIBADI 
kebahagian warganya. Betapa tidak, keberadaan sebuah 
kendaraan yang disiapkan untuk mengantar orang-orang yang 
tertimpa penyakit dan bahkan bisa melayani anggota keluarga 
yang kembali ke pangkuan Illahi.
 Entah apa gerangan komentar lanjut ketika orang-orang 
pun menyaksikan di tengah gelombang feodalisme dan 
egoisme para pejabat yang demikian fenomenal bergumul dan 
bergulat dalam upaya penumpukan “harta karung negara” demi 
mempertahankan status quonya un-sich, ternyata ada sebuah 
perkampungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang 
bernama Pak Widjono menggembrak lebih jauh dalam bentuk 
pengadaan “Asuransi Kesehatan” yang khusus diperuntukkan 
bagi warga non PNS.
  Sungguh segudang nikmat Tuhan yang terus tercurah dan 
dirasakan oleh anak manusia yang menghuni Desa Tirtamartani 
bersama seorang pengayom, pendamping dan pemimpin yang 
bertangan mulia dan amat didambakan kehadirannya di tengah 
derasnya arus kapitalisme, hedonisme dan uangisme 
masyarakat kontemporer.
  Jika di seberang daerahnya yang terdekat maupun jauh 
diperhadapkan dengan berbagai kesulitan upaya pemenuhan 
kebutuhan ekonomi sehari-hari sebagaimana yang pada 
umumnya dialami dan dirasakan oleh warga transmigran 
lainnya dan penduduk lokal sekitarnya. Namun bagi warga 
komunitas transmigran di Desa Tirtamartani sudah mendapat 
jaminan dan kepastian hidup sehari-hari, baik yang diperoleh 
dari usaha mata pencaharian yang ditekuni, terutama dari proses 
pembuatan dan penjualan gula kelapa sebagai primadona 
maupun dari jaminan sosial koperasi, LKM, Bank Darah, dan dana 
sehat yang setiap saat siap memberi pelayanan dengan tingkat 
kepuasan yang maksimal sebagaimana diakui oleh semua 
informan yang ditemui di lapangan.
   Namun yang tak kalah menariknya lagi, ternyata juga ada 
semacam upaya antisipatif dari Pak Widjono terhadap warganya 
yang ditimpa penyakit, yakni keberadaan dan fungsionalisasi 
dana sehat yang lagi-lagi membuat orang yang mendengarnya 
menjadi takjub dan mati akal dibuatnya. Betapa mengagungkan 
ketika orang mengetahui bahwa dana sehat yang dikumpul dari 
upaya tertatih-tatih sepanjang masa perjuangannya, kini sudah 
berhasil tersimpan sebanyak Rp. 40 juta.
    Dana sehat yang secara khusus diperuntukkan bagi warga 
lansia guna mendapatkan perawatan maupun pengobatan 
secara gratis kian dirasakan sampai pada pelayanan yang 
optimal. Tentu saja hal ini sangat menopang bagi terciptanya 
kesehatan bagi seluruh warga Desa Tirtamartani khsusunya bagi 
generasi lansia.
 Lebih jauh dari itu, jika di tengah kehidupan mereka sehari-
hari terus memperoleh dan menikmati pelayanan rutinitas dari 
beberapa instrumen dan pranata sosial ekonomi dan pranata 
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memberi contoh dahulu. Makanya walau tenaga kerja 
terbatas, ia tetap mengelola lahan kebunnya.
 Pada saat dia terpilih menjadi Kepala Desa, dia segera 
melakukan pembenahan dan mencanangkan Program :
1. Semua keluarga harus memiliki ternak
2. Semua keluarga harus memiliki sirih pinang (karena salah 

satu pemborosan dan menyita waktu kerja yaitu pergi ke 
teman untuk meminta sirih pinang)

3. Semua keluarga harus memiliki kebun tetap. Di pilah satu 
bidang untuk konsumsi setiap saat, satu bidang ditanam 
tanaman untuk dijual dan memenuhi kebutuhan lain 
seperti gula, garam, minyak dan lain-lain.

 Maka di kebun untuk konsumsi ditanami jagung, ubi 
kayu, dan pisang, sedangkan kebun untuk dijual ditanami 
tanaman holtikultura (sayur mayur), dan cabai. 
 Om Mozes berjanji dengan semua kebijakannya itu, 
masyarakat desanya bisa tahan pangan. Karena itu, dia 
mengarahkan masyarakat desanya supaya bisa manfaatkan 
semua musim untuk tanam, makanya dukungan 6 unit motor 
air yang ada di 6 RW wilayah desanya bisa dimanfaatkan 
untuk menanam dimusim kemarau, sebab sungai yang 
mengalir diwilayah desa ini tidak pernah mati walaupun 
musim kemarau.
 Untuk membantu masyarakat misk in dalam 
menambah pendapatan, melalui ADD, dia mengadakan 
ternak (kambing dan sapi) untuk 125 kepala keluarga kurang 
mampu. Tidak cukup sampai disitu, setiap kepala keluarga 
dalam desa diwajibkan tanam 200 pohon pisang untuk 
membantu pendapatan. Sementara, untuk memperkuat kas 
desa, di tiap dusun ada tanah kas desa yang ditanami pisang 
disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga dalam dusun 
tersebut dengan total luas 2 ha. Selain itu lahan yang ada 
didesa telah dibagi untuk kepentingan semua kelompok 
yang ada. PKK diberikan 1 ha lahan yang ditanami jati dan 
mahoni, Dusun A dan B lahan 1 ha ditanami pisang, Dusun C 
lahan 2 ha ditanami jati, gamalina, lantoro dan lain-lain. Dan 
gereja mendapat lahan 500 m2 yang juga ditanami ubi dan 
pisang.
 Berkat ketekunan masyarakat desa, walau baru mandiri 
pada tahun 1998, pada tahun 2010 menjadi juara 1 lomba 
desa di tingkat kecamatan kuatnana, dan juara 4 di tingkat 
kabupaten. Dalam pengelolaan posyandu, desa ini berhasil 
meraih juara 1 tingkat kecamatan dan juara 2 tingkat 
kabupaten.
 Om Mozes, diakhir ceritanya berharap kedepannya, satu 
bagian dalam desa yang perlu ditingkatkan adalah peran 
perempuan, yang masih sangat rendah. Selain karena SDM, 
juga kepercayaan diri mereka yang perlu dibangun. Supaya 
kedepan, perempuan juga bisa terlibat dalam membangun 
desa. 
 Dan dia kemudian sangat bersyukur dengan kehadiran 
NTT Policy Forum didesanya, yang mengajak perempuan 
untuk keluar dari kungkungan rutinitas domestiknya, keluar 
dan membantu pemerintah desa melaksanakan 
pembangunan desa.
 Kepala desa ini, dengan antusias mendukung 
terbentuknya kelompok perempuan Pemantau anggaran 
desa, yang sudah melaksanakan aktivitasnya selama kurang 
lebih 1 tahun terakhir.
Dengan sigap, dia membekali anggaran lewat ADD kepada 
kelompok perempuan untuk melakukan aktivitas produktif. 
Mendengar  keluhan kelompok perempuan dan 
mensosialisasikan kelompok ini ke seluruh desa. Saat ini 
bersama kelompok perempuan dia berjanji untuk 
menjadikan desa Eno Neontes menjadi desa yang setara 
gender dan desa yang transparan keuangan.... Semoga 
Sukses kepala Desa.

Pemerintah 
Resmi Tinjau Ulang 
RUU Konvergensi 

Telamatika

emerintah secara resmi meninjau ulang Rancangan PUndang Undang (RUU) Konvergensi Telematika. 
Sebagai gantinya, di saat bersamaan, pemerintah 

sedang mempersiapkan RUU Revisi UU Telekomunikasi dan 
RUU Revisi UU ITE. Masyarakat harus tetap mengawal RUU di 
sektor telekomunikasi dan informatika yang sedang 
disiapkan pemerintah. Tanpa pengawalan dari masyarakat, 
R U U  y a n g  d i r a n c a n g  p e m e r i n t a h  b e r p o t e n s i  
mengesampingkan hak warga dan hanya menguntungkan 
kepentingan industri.
 “Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi 
Telematika yang sebelumnya sudah dalam tahap proses 
pembahasan interdep di Kementerian Hukum dan HAM harus 
ditinjau ulang,” ungkap Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) Gatot S. Dewa Broto dalam suratnya bernomor 
28/PPID/Kominfo/5/2012, kepada Yayasan SatuDunia pekan 
lalu. 
 Sebelumnya dalam berbagai kesempatan melalui 
media massa, Yayasan Satu Dunia mendesak pemerintah 
meninjau ulang pembahasan RUU Konvergensi Telematika. 
Alasannya, hak warga negara tidak menjadi pertimbangan 
utama dalam RUU tersebut. Bahkan dalam beberapa 
pasalnya, RUU Konvergensi Telematika justru mengancam 
hak warga negara dalam berekspresi.
  “Meskipun secara resmi pemerintah sudah meninjau 
ulang RUU Konvergensi Telematika, bukan berarti upaya 
untuk mendesakan hak warga dalam pengaturan 
telematika selesai,” ujar Knowledge Manager Yayasan 
SatuDunia Firdaus Cahyadi, “Pasalnya, saat ini pemerintah 
sedang menyusun draft RUU revisi UU Telekomunikasi”.
 Menurut Firdaus Cahyadi, dalam draft RUU revisi UU 
Telekomunikasi yang diterima Yayasan SatuDunia, hak warga 
untuk menggugat jika pemerintah lalai terhadap 
kewajibannya menyediakan layanan universal  juga belum 
diakomodasi. “Tanpa ada hak gugat warga negara maka, 
pemerintah berpotensi untuk lalai melaksanakan 
kewajibanya menggelar layanan universal telekomunikasi di 
kawasan terpencil, utamanya di Indonesia Timur,” tegas 
Firdaus Cahyadi.
 Untuk itulah, SatuDunia menganjak seluruh elemen 
masyarakat untuk tetap mengawal pembahasaan RUU 
revisi UU Telekomunikasi dan RUU revisi UU ITE. “Tanpa 
pengawalan dari warga, seperangkat aturan itu berpotensi 
m e n g a b a i k a n  h a k  w a r g a  n e g a r a  d a n  h a n y a  
menguntungkan kepentingan bisnis besar di sektor 
telekomunikasi, informatika dan penyiaran,” jelas Firdaus 
Cahyadi.
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Eno Neontes jika diartikan lurus berarti pintu bagian barat. 
Menurut penuturan para orang tua di desa, pada jaman 
raja-raja dahulu daerah ini dijadikan benteng pertahanan 

bagian barat, sehingga ditempatkan pasukan kerajaan di Desa 
ini. Tetapi memang sangat indah menikmati tenggelamnya 
matahari ke peraduannya jika berada di desa ini. 
 Desa Eno Neontes secara defenitif baru berdiri pada tahun 
1998 setelah sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari 
Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor 
Tengah Selatan. Namun, kini baik desa Eno Neontes maupun 
Tetaf menjadi bagian dari wilayah kecamatan Kuatnana, yang 
merupakan kecamatan pemekaran dari wilayah kecamatan 
Amanuban Barat sejak 2002. 
 Dari Kota Soe (ibukota Kabupaten TTS-NTT), untuk tiba di 
desa ini, perlu waktu 45 menit menggunakan kendaraan roda 
dua, karena jaraknya ± 20 Km arah Timur Kota Soe. Akan melewati 
jalan negara 15 Km, selanjutnya jalan sirtu gunung, berlubang 
dan berbatu diantara bukit-bukit.
 Secara geografis wilayah Desa berada pada ketinggian 
1500 m diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah bertanah 
putih dengan tekstur sedikit berpasir dan berdebu. Pada bagian 
barat dan selatan batas desa, terdapat  alur sungai yang melintasi 
hampir seperempat luas desa. Dalam wilayah yang luasnya 11 

2Km  itu berdiam 1634 jiwa terdiri dari laki-laki 798 orang dan 
perempuan 836 orang dari  kepala keluargasebanyak 374.
 Di desa inilah, Mozes Faot berbakti dengan ketulusan hati 
membangun dan melayani masyarakat desanya. Perawakannya 
tidak terlalu tinggi, tetapi gesit memperjuangkan kebutuhan-
kebutuhan rakyat desanya. Lahir pada 23 Maret 1960, pada tahun 
1982, Om Mozes (panggilan akrabnya) adalah satu-satunya 
warga desa ini yang berhasil menamatkan sekolah dari SMA 
Kristen Soe. Diawali dengan menjadi kepala Dusun pada tahun 
1998, kemudian Sekretaris Desa pada 1998-2000, PJS Kepala 
Desa tahun 2000-2002, kemudian dipilih menjadi Kepala desa 
pada tahun 2002-2010.
 Semenjak ditangan Om Mozes, desa ini perlahan tapi pasti 
mulai membangun. Bersama masyarakat, untuk bidang 
kesehatan, dia membimbing untuk sepakati adanya peraturan 
desa dilarang membuat dan menjual minuman keras di dalam 
desa.

PEMBANGUNAN PERDESAAN

 Selain itu, dia benar-benar fokus menghimbau dan 
memberik an pandangan tentang manfaat  k epada 
masyarakatnya tentang manfaat Posyandu untuk kesehatan Ibu 
dan Anak, baginya lebih utama melayani keluarga sebelum 
urusan lainnya. Dan karena itu posyandu harus digiatkan. 
Makanya dengan ADD desa, posyandu desa ini selain gedung, 
juga tersedia fasilitas lainnya seperti alat rawat, kursi, lemari, dan 
bahkan satu-satunya gedung didesa ini yang berlantai 'tehel”. 
Tidak cukup disitu, tersedia 15 orang kader yang diberi insentif 
dari ADD.
 Beliau menyadari benar pentingnya menjaga kelestarian 
lingkungan untuk anak cucu. Karena itu, dikeluarkan kebijakan 
desa yang menentukan 1 “tua adat” di setiap RT yang tugas dan 
tanggung jawabnya hanya menjaga warga tidak boleh 
menebang pohon sembarangan, tidak boleh memusnahkan 
hewan-hewan hutan, bahkan ikan, udang, belut di air tawar tidak 
boleh di ambil sembarangan.
 Suami dari Klasina Selan, yang telah memiliki 5 orang ini 
mendapat bantuan dana untuk membeli motor dinas. Dia tidak 
membeli motor dinas, malah membeli 1 unit Traktor tanah. “Disini 
kami butuh sekali traktor karena semua masyarakat desa bekerja 
sebagai petani”. Dan memang traktor ini sangat membantu 
pertanian desa ini. Menyadari hal ini, melalui ADD, dilanjutkan 
dengan membeli 6 buah motor air, 6 buah alat semprot dan obat-
obatan untuk dibagi ke 6 RW dalam desa. “selagi masih bisa jalan, 
saya jalan saja, biar kepala desa lain sudah ada motor,” katanya. 
 Bentuk dukungan lain untuk mendukung pertanian, 
dikeluarkan peraturan desa bahwa boleh buka lahan baru jika 
lahan yang lama telah dihijaukan. Setelah itu, luas Desa yang 11 

22km , telah dibagi 2 bagian. 600 m , adalah wilayah peternakan, 
semua masyarakat mengurus ternaknya di wilayah ini dan 500 

2m  lainnya wilayah pertanian. Artinya, di wilayah peternakan 
tidak boleh ditanami, sebaliknya tak boleh ada ternak yang 
memasuki wilayah pertanian. Untuk memisahkan batas wilayah 
pertanian dan peternakan ditanami pohon. 
 Walaupun Insentif Kades hanya 600.000 rupiah, tidak 
menyurutkan semangatnya untuk bekerja membangun desa. 
Untuk menutupi kebutuhan keluarga, tidak tanggung-
tanggung dia mengelola lahan sendiri seluas 3 Ha. Menurut Om 
Mozes, kalau mau masyarakat menanam, pemimpinnya harus 

  Juli - Agustus 2012News Volume V - edisi 79   Juli - Agustus 2012News Volume V - edisi 79

Penulis adalah Koordinator Program untuk NTT Policies Forum
email : lenza.cis@gmail.com



1817

OLEH ZARNIEL WOLEKA

KEPALA DESA ENO NEONTES :
1 Traktor, 6 motor air 
untuk Tahan Pangan

memberi contoh dahulu. Makanya walau tenaga kerja 
terbatas, ia tetap mengelola lahan kebunnya.
 Pada saat dia terpilih menjadi Kepala Desa, dia segera 
melakukan pembenahan dan mencanangkan Program :
1. Semua keluarga harus memiliki ternak
2. Semua keluarga harus memiliki sirih pinang (karena salah 

satu pemborosan dan menyita waktu kerja yaitu pergi ke 
teman untuk meminta sirih pinang)

3. Semua keluarga harus memiliki kebun tetap. Di pilah satu 
bidang untuk konsumsi setiap saat, satu bidang ditanam 
tanaman untuk dijual dan memenuhi kebutuhan lain 
seperti gula, garam, minyak dan lain-lain.

 Maka di kebun untuk konsumsi ditanami jagung, ubi 
kayu, dan pisang, sedangkan kebun untuk dijual ditanami 
tanaman holtikultura (sayur mayur), dan cabai. 
 Om Mozes berjanji dengan semua kebijakannya itu, 
masyarakat desanya bisa tahan pangan. Karena itu, dia 
mengarahkan masyarakat desanya supaya bisa manfaatkan 
semua musim untuk tanam, makanya dukungan 6 unit motor 
air yang ada di 6 RW wilayah desanya bisa dimanfaatkan 
untuk menanam dimusim kemarau, sebab sungai yang 
mengalir diwilayah desa ini tidak pernah mati walaupun 
musim kemarau.
 Untuk membantu masyarakat misk in dalam 
menambah pendapatan, melalui ADD, dia mengadakan 
ternak (kambing dan sapi) untuk 125 kepala keluarga kurang 
mampu. Tidak cukup sampai disitu, setiap kepala keluarga 
dalam desa diwajibkan tanam 200 pohon pisang untuk 
membantu pendapatan. Sementara, untuk memperkuat kas 
desa, di tiap dusun ada tanah kas desa yang ditanami pisang 
disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga dalam dusun 
tersebut dengan total luas 2 ha. Selain itu lahan yang ada 
didesa telah dibagi untuk kepentingan semua kelompok 
yang ada. PKK diberikan 1 ha lahan yang ditanami jati dan 
mahoni, Dusun A dan B lahan 1 ha ditanami pisang, Dusun C 
lahan 2 ha ditanami jati, gamalina, lantoro dan lain-lain. Dan 
gereja mendapat lahan 500 m2 yang juga ditanami ubi dan 
pisang.
 Berkat ketekunan masyarakat desa, walau baru mandiri 
pada tahun 1998, pada tahun 2010 menjadi juara 1 lomba 
desa di tingkat kecamatan kuatnana, dan juara 4 di tingkat 
kabupaten. Dalam pengelolaan posyandu, desa ini berhasil 
meraih juara 1 tingkat kecamatan dan juara 2 tingkat 
kabupaten.
 Om Mozes, diakhir ceritanya berharap kedepannya, satu 
bagian dalam desa yang perlu ditingkatkan adalah peran 
perempuan, yang masih sangat rendah. Selain karena SDM, 
juga kepercayaan diri mereka yang perlu dibangun. Supaya 
kedepan, perempuan juga bisa terlibat dalam membangun 
desa. 
 Dan dia kemudian sangat bersyukur dengan kehadiran 
NTT Policy Forum didesanya, yang mengajak perempuan 
untuk keluar dari kungkungan rutinitas domestiknya, keluar 
dan membantu pemerintah desa melaksanakan 
pembangunan desa.
 Kepala desa ini, dengan antusias mendukung 
terbentuknya kelompok perempuan Pemantau anggaran 
desa, yang sudah melaksanakan aktivitasnya selama kurang 
lebih 1 tahun terakhir.
Dengan sigap, dia membekali anggaran lewat ADD kepada 
kelompok perempuan untuk melakukan aktivitas produktif. 
Mendengar  keluhan kelompok perempuan dan 
mensosialisasikan kelompok ini ke seluruh desa. Saat ini 
bersama kelompok perempuan dia berjanji untuk 
menjadikan desa Eno Neontes menjadi desa yang setara 
gender dan desa yang transparan keuangan.... Semoga 
Sukses kepala Desa.

Pemerintah 
Resmi Tinjau Ulang 
RUU Konvergensi 

Telamatika

emerintah secara resmi meninjau ulang Rancangan PUndang Undang (RUU) Konvergensi Telematika. 
Sebagai gantinya, di saat bersamaan, pemerintah 

sedang mempersiapkan RUU Revisi UU Telekomunikasi dan 
RUU Revisi UU ITE. Masyarakat harus tetap mengawal RUU di 
sektor telekomunikasi dan informatika yang sedang 
disiapkan pemerintah. Tanpa pengawalan dari masyarakat, 
R U U  y a n g  d i r a n c a n g  p e m e r i n t a h  b e r p o t e n s i  
mengesampingkan hak warga dan hanya menguntungkan 
kepentingan industri.
 “Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi 
Telematika yang sebelumnya sudah dalam tahap proses 
pembahasan interdep di Kementerian Hukum dan HAM harus 
ditinjau ulang,” ungkap Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) Gatot S. Dewa Broto dalam suratnya bernomor 
28/PPID/Kominfo/5/2012, kepada Yayasan SatuDunia pekan 
lalu. 
 Sebelumnya dalam berbagai kesempatan melalui 
media massa, Yayasan Satu Dunia mendesak pemerintah 
meninjau ulang pembahasan RUU Konvergensi Telematika. 
Alasannya, hak warga negara tidak menjadi pertimbangan 
utama dalam RUU tersebut. Bahkan dalam beberapa 
pasalnya, RUU Konvergensi Telematika justru mengancam 
hak warga negara dalam berekspresi.
  “Meskipun secara resmi pemerintah sudah meninjau 
ulang RUU Konvergensi Telematika, bukan berarti upaya 
untuk mendesakan hak warga dalam pengaturan 
telematika selesai,” ujar Knowledge Manager Yayasan 
SatuDunia Firdaus Cahyadi, “Pasalnya, saat ini pemerintah 
sedang menyusun draft RUU revisi UU Telekomunikasi”.
 Menurut Firdaus Cahyadi, dalam draft RUU revisi UU 
Telekomunikasi yang diterima Yayasan SatuDunia, hak warga 
untuk menggugat jika pemerintah lalai terhadap 
kewajibannya menyediakan layanan universal  juga belum 
diakomodasi. “Tanpa ada hak gugat warga negara maka, 
pemerintah berpotensi untuk lalai melaksanakan 
kewajibanya menggelar layanan universal telekomunikasi di 
kawasan terpencil, utamanya di Indonesia Timur,” tegas 
Firdaus Cahyadi.
 Untuk itulah, SatuDunia menganjak seluruh elemen 
masyarakat untuk tetap mengawal pembahasaan RUU 
revisi UU Telekomunikasi dan RUU revisi UU ITE. “Tanpa 
pengawalan dari warga, seperangkat aturan itu berpotensi 
m e n g a b a i k a n  h a k  w a r g a  n e g a r a  d a n  h a n y a  
menguntungkan kepentingan bisnis besar di sektor 
telekomunikasi, informatika dan penyiaran,” jelas Firdaus 
Cahyadi.
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Eno Neontes jika diartikan lurus berarti pintu bagian barat. 
Menurut penuturan para orang tua di desa, pada jaman 
raja-raja dahulu daerah ini dijadikan benteng pertahanan 

bagian barat, sehingga ditempatkan pasukan kerajaan di Desa 
ini. Tetapi memang sangat indah menikmati tenggelamnya 
matahari ke peraduannya jika berada di desa ini. 
 Desa Eno Neontes secara defenitif baru berdiri pada tahun 
1998 setelah sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari 
Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor 
Tengah Selatan. Namun, kini baik desa Eno Neontes maupun 
Tetaf menjadi bagian dari wilayah kecamatan Kuatnana, yang 
merupakan kecamatan pemekaran dari wilayah kecamatan 
Amanuban Barat sejak 2002. 
 Dari Kota Soe (ibukota Kabupaten TTS-NTT), untuk tiba di 
desa ini, perlu waktu 45 menit menggunakan kendaraan roda 
dua, karena jaraknya ± 20 Km arah Timur Kota Soe. Akan melewati 
jalan negara 15 Km, selanjutnya jalan sirtu gunung, berlubang 
dan berbatu diantara bukit-bukit.
 Secara geografis wilayah Desa berada pada ketinggian 
1500 m diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah bertanah 
putih dengan tekstur sedikit berpasir dan berdebu. Pada bagian 
barat dan selatan batas desa, terdapat  alur sungai yang melintasi 
hampir seperempat luas desa. Dalam wilayah yang luasnya 11 

2Km  itu berdiam 1634 jiwa terdiri dari laki-laki 798 orang dan 
perempuan 836 orang dari  kepala keluargasebanyak 374.
 Di desa inilah, Mozes Faot berbakti dengan ketulusan hati 
membangun dan melayani masyarakat desanya. Perawakannya 
tidak terlalu tinggi, tetapi gesit memperjuangkan kebutuhan-
kebutuhan rakyat desanya. Lahir pada 23 Maret 1960, pada tahun 
1982, Om Mozes (panggilan akrabnya) adalah satu-satunya 
warga desa ini yang berhasil menamatkan sekolah dari SMA 
Kristen Soe. Diawali dengan menjadi kepala Dusun pada tahun 
1998, kemudian Sekretaris Desa pada 1998-2000, PJS Kepala 
Desa tahun 2000-2002, kemudian dipilih menjadi Kepala desa 
pada tahun 2002-2010.
 Semenjak ditangan Om Mozes, desa ini perlahan tapi pasti 
mulai membangun. Bersama masyarakat, untuk bidang 
kesehatan, dia membimbing untuk sepakati adanya peraturan 
desa dilarang membuat dan menjual minuman keras di dalam 
desa.

PEMBANGUNAN PERDESAAN

 Selain itu, dia benar-benar fokus menghimbau dan 
memberik an pandangan tentang manfaat  k epada 
masyarakatnya tentang manfaat Posyandu untuk kesehatan Ibu 
dan Anak, baginya lebih utama melayani keluarga sebelum 
urusan lainnya. Dan karena itu posyandu harus digiatkan. 
Makanya dengan ADD desa, posyandu desa ini selain gedung, 
juga tersedia fasilitas lainnya seperti alat rawat, kursi, lemari, dan 
bahkan satu-satunya gedung didesa ini yang berlantai 'tehel”. 
Tidak cukup disitu, tersedia 15 orang kader yang diberi insentif 
dari ADD.
 Beliau menyadari benar pentingnya menjaga kelestarian 
lingkungan untuk anak cucu. Karena itu, dikeluarkan kebijakan 
desa yang menentukan 1 “tua adat” di setiap RT yang tugas dan 
tanggung jawabnya hanya menjaga warga tidak boleh 
menebang pohon sembarangan, tidak boleh memusnahkan 
hewan-hewan hutan, bahkan ikan, udang, belut di air tawar tidak 
boleh di ambil sembarangan.
 Suami dari Klasina Selan, yang telah memiliki 5 orang ini 
mendapat bantuan dana untuk membeli motor dinas. Dia tidak 
membeli motor dinas, malah membeli 1 unit Traktor tanah. “Disini 
kami butuh sekali traktor karena semua masyarakat desa bekerja 
sebagai petani”. Dan memang traktor ini sangat membantu 
pertanian desa ini. Menyadari hal ini, melalui ADD, dilanjutkan 
dengan membeli 6 buah motor air, 6 buah alat semprot dan obat-
obatan untuk dibagi ke 6 RW dalam desa. “selagi masih bisa jalan, 
saya jalan saja, biar kepala desa lain sudah ada motor,” katanya. 
 Bentuk dukungan lain untuk mendukung pertanian, 
dikeluarkan peraturan desa bahwa boleh buka lahan baru jika 
lahan yang lama telah dihijaukan. Setelah itu, luas Desa yang 11 

22km , telah dibagi 2 bagian. 600 m , adalah wilayah peternakan, 
semua masyarakat mengurus ternaknya di wilayah ini dan 500 

2m  lainnya wilayah pertanian. Artinya, di wilayah peternakan 
tidak boleh ditanami, sebaliknya tak boleh ada ternak yang 
memasuki wilayah pertanian. Untuk memisahkan batas wilayah 
pertanian dan peternakan ditanami pohon. 
 Walaupun Insentif Kades hanya 600.000 rupiah, tidak 
menyurutkan semangatnya untuk bekerja membangun desa. 
Untuk menutupi kebutuhan keluarga, tidak tanggung-
tanggung dia mengelola lahan sendiri seluas 3 Ha. Menurut Om 
Mozes, kalau mau masyarakat menanam, pemimpinnya harus 
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ehabilitasi Hutan dan Lahan: Strategi Mempertahankan RKetersediaan Air di Kota Ambon, tema yang dipilih dalam 
artikel ini untuk memberikan pemahaman dan 

pengalaman bagaimana mengelola lahan dan kawasan 
konservasi di Kota Ambon untuk mempertahankan 
ketersediaan air di Kota Ambon. Artikel ini dimaksudkan untuk 
mencapai tujuan, yakni: terbangunnya kesadaran kelompok 
muda dan masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan 
kawasan hutan dan lahan kritis dan terbangunnya sikap kritis 
kelompok muda terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah 
dalam hal pengelolaan kawasan hutan dan lahan kritis. 
 Tema ini angkat untuk menjawab kebutuhan faktual Kota 
Ambon, yang boleh dikatakan hampir mengalami krisis air 
bersih. Disebutkan kemudian, hutan mempunyai fungsi untuk 
menyerap air melalui proses fotosintesa dan menyimpannya 
dalam perakaran dalam tanah. Dari sisi ekologi, hutan memiliki 
beberapa fungsi, antara lain: tempat hidup keanekaragaman 
hayati, penyangga keseimbangan (suhu, air, hayati), proteksi 
daerah aliran, pengendali erosi dan banjir, penyimpanan air, 
penyerapan CO2 dan gas lain, penghasil O2 dan kesegaran, dan 
melindungi tanah. Dari sisi industri, fungsi hutan adalah untuk 
mendukung industri kayu dan pulp, industri kertas, dan industri 
minyak atsiri. Dari sisi sumber bahan, hutan akan berfungsi 
sebagai sumber: makanan langsung, bahan obat dan 
penyegaran, kayu bakar, bahan bangunan, bahan tenunan, 
madu, bahan peralatan dan hiasan rumah tangga, dan bahan 
ekspor. Selain itu hutan juga menyimpan fungsi lainnya, yakni: 
estetika, pariwisata dan olahraga. Dari sejumlah penelitian yang 
dilakukan, telah menunjukkan hubungan garis lurus dan nyata 

antara keberadaan hutan dengan jumlah titik sumber mata air. 
Vegetasi hutan sangat berperan dalam daur hidrologi sebagai 
penahan air sebelum mencapai permukaan tanah untuk 
kemudian diserap dalam proses infiltrasi. Dengan demikian 
keberadaan hutan sangat krusial dalam suatu siklus hidrologi 
yang tergambar dalam kondisi tata air di wilayah Daerah Aliran 
Sungai (DAS). Pertumbuhan dan perkembangan kota Ambon 
dalam beberapa waktu terakhir ini telah menyebabkan semakin 
mendesaknya kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat luas. 
Sementara pada sisi lain, sejumlah data menunjukan bahwa kota 
Ambon akan mengalami masalah serius di masa mendatang 
karena semakin minimnya daerah resapan dengan kerusakan 
hutan dan lahan produktif yang ada di sejumlah titik. Atau 
dengan kata lain, sumber-sumber air untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut semakin mengalami kemunduran baik 
jumlah maupun kualitas akibat degradasi lingkungan dan 
kesalahan pengelolaan sumber daya air, sehingga menimbulkan 
krisis air diberbagai tempat termasuk kekeringan di musim 
kemarau dan banjir di musim hujan. 
 Hasil penelitian ESP-USAID (2009) pada beberapa sumber 
air PDAM di wilayah kota Ambon menunjukan telah terjadi 
penurunan debit mata air maksimum pada musim hujan, semua 
sumber air PDAM bahkan mencapai penurunan debit air hingga 
34% dan debit semakin menurun pada musim kemarau. Sebagai 
unsur utama dalam kehidupan, air memegang peranan yang 
sangat penting, manusia akan mampu bertahan tanpa makan 
dalam beberapa hari namun akan mati beberapa hari saja tanpa 
air. Selain itu air juga merupakan komponen esensial bagi 
seluruh ekosistem dan aktivitas hidup makhluk hidup. Sebagai 

kebutuhan utama, air bersumber dari air hujan, mata air, 
waduk/danau, es kutub, sungai, dan air tanah. Sebagai dampak 
pertumbuhan penduduk dan pembangunan, kebutuhan akan 
air akan semakin meningkat, seiring dengan itu jumlah air segar 
yang tersedia dimuka bumi hanya dalam jumlah yang sangat 
terbatas, hal ini menyebabkan air dikelompokan dalam 
sumberdaya alami yang tidak dapat terperbaharui. Hal ini 
disebabkan karena 97% air ada dalam samudera atau sebagai air 
laut dengan kadar garam yang terlalu tinggi untuk dikonsumsi 
manusia. 
 Sebaran penduduk di kota Ambon dominan berada di 
wilayah sepanjang pesisir Teluk Ambon dan sebagian di pesisir 
luar Jazirah Leitimur. Dari segi geomorfologi bentang alam kota 
Ambon dapat dicirikan sebagai kota pesisir. Pemanfaatan lahan 
di kota Ambon sangat bervariasi dari yang masih berupa hutan 
sampai kegiatan pemukiman yang bercirikan perkotaan. 
Pergeseran penggunaan lahan menjadi pemukiman di kota 
Ambon banyak disebabkan oleh keberadaan pengungsi akibat 
konflik sosial yang melanda kota Ambon. Kecenderungan 
perkembangan ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama 
pada perkembangan pemukiman dengan lereng >30% dan 
pada daerah pusat kota Ambon. Dengan perkembangan 
pemukiman pada kemiringan lereng tersebut akan 
menyebabkan penggundulan hutan dan lahan penyangga, 
sehingga dengan demikian tidak terjadi infiltrasi ketika turun 
hujan. Dengan semakin banyaknya pertumbuhan pemukiman 
maka akan menyebabkan krisis air dimasa depan. Krisis air bukan 
hanya masalah ketersediaan saja, tetapi juga terkait dengan 
bencana-bencana yang dipicu oleh air. Penebangan hutan 
secara sembarangan konversi hutan menjadi pemukiman 
mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan tanah 
sehingga aliran permukaan meningkat secara drastis. Hal yang 
penting untuk tetap disadari adalah dari waktu ke waktu air yang 
masuk kedalam tanah akan semakin berkurang dan bukan tidak 
mungkin suatu saat nanti cadangan air dalam tanah akan habis. 
Artinya, sadar atau tidak banjir dan longsor hanyalah bencana 
awal, dan sebenarnya kita sedang menciptakan suatu bencana 
besar dimasa mendatang yakni 'kekeringan'. 
 Terhadap kondisi ini dan upaya serta strategi 
mempertahankan ketersediaan air di Kota Ambon, diskusi ini 
akhirnya mengusulkan beberapa point sebagai langkah praktik 
cerdas, antara lain:  
1. Penanganan serius Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota 

Ambon. Kota Ambon merupakan kota kecil yang berada di 

pulau kecil dengan banyak sungai sehingga memiliki 
banyak DAS tetapi dengan ukuran yang relatif kecil. Hal ini 
beresiko tinggi terhadap degradasi khususnya perubahan 
tata airnya dengan ukuran yang sempit dan kemiringan 
lereng dominan curam >45% dari total wilayah kota Ambon. 
DAS di Kota Ambon mempunyai dimensi kawasan yang 
terbatas untuk menyimpan air.  

2. Pembangunan berbasis DAS. Aktivitas pembangunan yang 
berbasis pengelolaan DAS terpadu, artinya memperhatikan 
keterpaduan dan keserasian antara aktivitas di darat dan 
dampaknya terhadap penataan kawasan pesisir.  

3. Di darat, khususnya daerah resapan harus tetap dijaga dan 
areal-areal yang terbuka ditanami dengan tanaman pohon 
dan kawasannya harus dipetakan  dan dilindungi dengan 
peraturan daerah. Penggunaan lahan harus disesuaikan 
dengan kemampuan lahannya atau sesuai dengan daya 
dukung lahannya. 

4. Mendorong kawasan yang masih dianggap aman sebagai 
kawasan konservasi guna menjaga ketersediaan air dalam 
beberapa tahun kedepan.

5. Mempertahankan pola usaha tani masyarakat Maluku, yaitu 
dengan cara bercocok tanam sistem 'dusun' secara 
langsung merupakan pola konservasi lahan karena dalam 
suatu areal terdiri dari berbagai macam jenis tanaman, baik 
tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek. 

6. Mengaktifkan organisasi kewang sebagai penjaga hutan 
dan apabila terdapat pelanggaran maka wajib dikenakan 
sanksi tegas.  

 Langkah-langkah praktik cerdas ini harus dilanjutkan 
dengan berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang konsern 
dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk menjaga 
ketersediaan air di kota Ambon. Seluruh proses ini merupakan 
langkah yang sangat rumit karena saat ini belum banyak pihak 
yang sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dan 
lahan produktif untuk ketersediaan air. Semoga bermanfaat!

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Strategi Mempertahankan 

Ketersediaan Air di Kota Ambon

FORUM KTI WILAYAH

OLEH PIET KATAYANE

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah staff LPPM Ambon dan dapat dihubungi di
pietkatayane@yahoo.com
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melindungi tanah. Dari sisi industri, fungsi hutan adalah untuk 
mendukung industri kayu dan pulp, industri kertas, dan industri 
minyak atsiri. Dari sisi sumber bahan, hutan akan berfungsi 
sebagai sumber: makanan langsung, bahan obat dan 
penyegaran, kayu bakar, bahan bangunan, bahan tenunan, 
madu, bahan peralatan dan hiasan rumah tangga, dan bahan 
ekspor. Selain itu hutan juga menyimpan fungsi lainnya, yakni: 
estetika, pariwisata dan olahraga. Dari sejumlah penelitian yang 
dilakukan, telah menunjukkan hubungan garis lurus dan nyata 

antara keberadaan hutan dengan jumlah titik sumber mata air. 
Vegetasi hutan sangat berperan dalam daur hidrologi sebagai 
penahan air sebelum mencapai permukaan tanah untuk 
kemudian diserap dalam proses infiltrasi. Dengan demikian 
keberadaan hutan sangat krusial dalam suatu siklus hidrologi 
yang tergambar dalam kondisi tata air di wilayah Daerah Aliran 
Sungai (DAS). Pertumbuhan dan perkembangan kota Ambon 
dalam beberapa waktu terakhir ini telah menyebabkan semakin 
mendesaknya kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat luas. 
Sementara pada sisi lain, sejumlah data menunjukan bahwa kota 
Ambon akan mengalami masalah serius di masa mendatang 
karena semakin minimnya daerah resapan dengan kerusakan 
hutan dan lahan produktif yang ada di sejumlah titik. Atau 
dengan kata lain, sumber-sumber air untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut semakin mengalami kemunduran baik 
jumlah maupun kualitas akibat degradasi lingkungan dan 
kesalahan pengelolaan sumber daya air, sehingga menimbulkan 
krisis air diberbagai tempat termasuk kekeringan di musim 
kemarau dan banjir di musim hujan. 
 Hasil penelitian ESP-USAID (2009) pada beberapa sumber 
air PDAM di wilayah kota Ambon menunjukan telah terjadi 
penurunan debit mata air maksimum pada musim hujan, semua 
sumber air PDAM bahkan mencapai penurunan debit air hingga 
34% dan debit semakin menurun pada musim kemarau. Sebagai 
unsur utama dalam kehidupan, air memegang peranan yang 
sangat penting, manusia akan mampu bertahan tanpa makan 
dalam beberapa hari namun akan mati beberapa hari saja tanpa 
air. Selain itu air juga merupakan komponen esensial bagi 
seluruh ekosistem dan aktivitas hidup makhluk hidup. Sebagai 

kebutuhan utama, air bersumber dari air hujan, mata air, 
waduk/danau, es kutub, sungai, dan air tanah. Sebagai dampak 
pertumbuhan penduduk dan pembangunan, kebutuhan akan 
air akan semakin meningkat, seiring dengan itu jumlah air segar 
yang tersedia dimuka bumi hanya dalam jumlah yang sangat 
terbatas, hal ini menyebabkan air dikelompokan dalam 
sumberdaya alami yang tidak dapat terperbaharui. Hal ini 
disebabkan karena 97% air ada dalam samudera atau sebagai air 
laut dengan kadar garam yang terlalu tinggi untuk dikonsumsi 
manusia. 
 Sebaran penduduk di kota Ambon dominan berada di 
wilayah sepanjang pesisir Teluk Ambon dan sebagian di pesisir 
luar Jazirah Leitimur. Dari segi geomorfologi bentang alam kota 
Ambon dapat dicirikan sebagai kota pesisir. Pemanfaatan lahan 
di kota Ambon sangat bervariasi dari yang masih berupa hutan 
sampai kegiatan pemukiman yang bercirikan perkotaan. 
Pergeseran penggunaan lahan menjadi pemukiman di kota 
Ambon banyak disebabkan oleh keberadaan pengungsi akibat 
konflik sosial yang melanda kota Ambon. Kecenderungan 
perkembangan ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama 
pada perkembangan pemukiman dengan lereng >30% dan 
pada daerah pusat kota Ambon. Dengan perkembangan 
pemukiman pada kemiringan lereng tersebut akan 
menyebabkan penggundulan hutan dan lahan penyangga, 
sehingga dengan demikian tidak terjadi infiltrasi ketika turun 
hujan. Dengan semakin banyaknya pertumbuhan pemukiman 
maka akan menyebabkan krisis air dimasa depan. Krisis air bukan 
hanya masalah ketersediaan saja, tetapi juga terkait dengan 
bencana-bencana yang dipicu oleh air. Penebangan hutan 
secara sembarangan konversi hutan menjadi pemukiman 
mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan tanah 
sehingga aliran permukaan meningkat secara drastis. Hal yang 
penting untuk tetap disadari adalah dari waktu ke waktu air yang 
masuk kedalam tanah akan semakin berkurang dan bukan tidak 
mungkin suatu saat nanti cadangan air dalam tanah akan habis. 
Artinya, sadar atau tidak banjir dan longsor hanyalah bencana 
awal, dan sebenarnya kita sedang menciptakan suatu bencana 
besar dimasa mendatang yakni 'kekeringan'. 
 Terhadap kondisi ini dan upaya serta strategi 
mempertahankan ketersediaan air di Kota Ambon, diskusi ini 
akhirnya mengusulkan beberapa point sebagai langkah praktik 
cerdas, antara lain:  
1. Penanganan serius Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota 

Ambon. Kota Ambon merupakan kota kecil yang berada di 

pulau kecil dengan banyak sungai sehingga memiliki 
banyak DAS tetapi dengan ukuran yang relatif kecil. Hal ini 
beresiko tinggi terhadap degradasi khususnya perubahan 
tata airnya dengan ukuran yang sempit dan kemiringan 
lereng dominan curam >45% dari total wilayah kota Ambon. 
DAS di Kota Ambon mempunyai dimensi kawasan yang 
terbatas untuk menyimpan air.  

2. Pembangunan berbasis DAS. Aktivitas pembangunan yang 
berbasis pengelolaan DAS terpadu, artinya memperhatikan 
keterpaduan dan keserasian antara aktivitas di darat dan 
dampaknya terhadap penataan kawasan pesisir.  

3. Di darat, khususnya daerah resapan harus tetap dijaga dan 
areal-areal yang terbuka ditanami dengan tanaman pohon 
dan kawasannya harus dipetakan  dan dilindungi dengan 
peraturan daerah. Penggunaan lahan harus disesuaikan 
dengan kemampuan lahannya atau sesuai dengan daya 
dukung lahannya. 

4. Mendorong kawasan yang masih dianggap aman sebagai 
kawasan konservasi guna menjaga ketersediaan air dalam 
beberapa tahun kedepan.

5. Mempertahankan pola usaha tani masyarakat Maluku, yaitu 
dengan cara bercocok tanam sistem 'dusun' secara 
langsung merupakan pola konservasi lahan karena dalam 
suatu areal terdiri dari berbagai macam jenis tanaman, baik 
tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek. 

6. Mengaktifkan organisasi kewang sebagai penjaga hutan 
dan apabila terdapat pelanggaran maka wajib dikenakan 
sanksi tegas.  

 Langkah-langkah praktik cerdas ini harus dilanjutkan 
dengan berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang konsern 
dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk menjaga 
ketersediaan air di kota Ambon. Seluruh proses ini merupakan 
langkah yang sangat rumit karena saat ini belum banyak pihak 
yang sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dan 
lahan produktif untuk ketersediaan air. Semoga bermanfaat!

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Strategi Mempertahankan 

Ketersediaan Air di Kota Ambon

FORUM KTI WILAYAH

OLEH PIET KATAYANE

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah staff LPPM Ambon dan dapat dihubungi di
pietkatayane@yahoo.com

  Juli - Agustus 2012News Volume V - edisi 79   Juli - Agustus 2012News Volume V - edisi 79



21 22

Ada tiga tantangan penting yang perlu dikelola untuk 
mempertahankan kesuburan tanah  pertanian di daerah 
tropis. Pertama adalah energi, kedua resistensi dan 

ketiga adalah konservasi.
 Indonesia mendapatkan limpahan hujan yang begitu 
besar, sekitar 3000 mm per tahun. Masalahnya sebagian besar 
hujan jatuh dengan intensitas yang sangat tinggi.  Ini menjadi  
energi perusak tanah. Tanah terbuka yang terkena butiran hujan 
akan menjadi keras dan  tidak mampu menyerap air hujan. 
Implikasinya hanya sekitar 10% air hujan yang mampu diserap 
oleh tanah.
 Limpahan hujan yang tidak sempat meresap kedalam 
tanah, mengalir deras menggerus dan membawa lapisan atas 
tanah (top-soil) sebagai lapisan tersubur dan penting bagi usaha 
pertanian. Kondisi ini membuat konversi hutan menjadi lahan 
pertanian cepat merosot kesuburannya setelah beberapa tahun 
diusahakan. Penyebabnya adalah kegagalan melindungi top-
soil dan pencucian unsur hara oleh erosi dan hempasan curah 
hujan.
 Topografi yang berat,  yaitu permukaan lahan yang banyak 
berbukit, bergunung dan berlembah, membuat alam Indonesia  
memiliki ketahanan (resistensi) yang rendah dalam 
mempertahankan kesuburannya. Di wilayah tropis, tingginya 
intensitas hujan dan beratnya topografi dikompensasi dengan 
baik oleh rapatnya kerimbunan vegetasi. Lahan-lahan yang 
terbuka begitu cepat pulih penutupannya oleh rumput, semak 
belukar dan berbagai pohon pioner. Kerimbunan vegetasi ini 
merupakan respon kebijakan alam terhadap tingginya energi 
curah hujan danbahaya erosi.
 Kondisinya menjadi berbeda, pada saat manusia perlu 
mengusahakan lahan untuk budidaya pertanian. Hampir semua 
jenis usaha tani memerlukan pembukaan vegetasi alami yang 
berarti membuka selimut perlindungan alam.  Usaha tani jelas 
memerlukan pengolahan tanah (pembajakan/pencangkulan 
dsb), dimana hal tersebut lagi-lagi membuat tanah semakin 
pekaenergi kinetik curah hujan danerosi. Karena itu 
setiapkegiatan pengolahan tanah harus diimbangi dengan 
usaha  konservasi tanah, seperti penterasan lahan, meminimasi 
keterbukaan lahan, meminimasi pengolahan tanah,  
pemupukandan sebagainya.  Permasalahannya, rendah dan 
terus merosotnya nilai tukar produk pertanian, membuat 
sebagian besar petani kita tidak mampu melakukan usaha 
konservasi tanah.  Hal ini berdampak pada merosotnya kualitas 
lahan pertanian.

OLEH Dr. EDI PURWANTO

KEMBALI KE ALAM, KEMBALI KE 

Titik Jenuh Intensifikasi 

 Di wilayah tropis, usaha tani yang paling ramah lingkungan 
dan terbukti mampu mempertahankan kesuburan tanahnya 
selama beberapa abad adalah pertanian lahan sawah. Kualitas 
penterasan yang prima dan adanya genangan air irigasi sangat 
efektif mengendalikan  erosi dan sekaligus mempertahankan 
kesuburan tanahnya. Irigasi persawahan selain mensuplai air 
sekaligus mengangkut butiran-butiran tanah (sedimen) yang 
menjadi sumber kesuburan tanah.  Terendapkannya sedimen 
yang berasal dari top-soil di wilayah hulu berperan penting 
dalam menjaga produktifitas lahan sawah, sehingga tetap subur 
walaupun tanpa dipupuk.
 Sebaliknya, pemeliharaan kesuburan tanah tidak mudah 
dilakukan pada lahan tak beririgasi atau lahan kering 
(tegalan/kebun). Dalam kondisi keterbasan teknologi dan 
tiadanya pemupukan, cara termudah mempertahankan 
produktifitas adalah melalui perladangan berpindah. Hal ini 
dilakukan dengan menebas dan membakar hutan menjadi 
lahan pertanian. Kesuburan lahan biasanya telah merosot 
setelah dua hingga tiga kali musim tanam, kemudian 
ditinggalkan dan dibuka lahan baru, demikian seterusnya.   
Meningkatnya kepadatan penduduk berdampakterhadap 
semakin pendeknya masa bera. Kondisi ini kemudian memicu 
pertanian menetap dengan pengelolaan lahan secara lebih 
intensif. Pada tahapinilah kegiatan intensifikasi mulai 
dilakukan.
 Tanpa pemupukan, produktifitas lahan kering di wilayah 
tropis secara cepat merosot. Pupuk organik memegang peranan 
dalarn tahap awal intensifikasi.  Proses intensifikasi pertanian 
terus berkembang dan menjacapai puncak pada  tahun 80-an. 
Sejak awal tahun 70-an  pupuk mineral, pestisida, insektisida, 
herbisida dan varietas unggul mulai banyak tersedia di pasaran.
 Intensifikasi lahan merupakan upaya pengendalian dan 
peningkatan produktifitas, sebagai kompensasi terhadap 
degradasi yang disebabkan oleh pemanfaatan lahan secara 
intensif. Proses pergulatan antara intensifikasi dan degradasi 
berlangsung hingga mencapai titik jenuh, dimana  intensifikasi  
merusak lingkungan dan menjadi tidak ekonomis.
 Kemurahan alam tidak tanpa batas. Karenanya, setiap 
bentuk dan tahap intensifikasi menimbulkan kemerosotan 
efisiensi (loss of efficiency).
 Penggunaan pupuk kimia, awalnya  begitu responsif 
terhadap peningkatan produksi. Pada saat yang sama 
pemakaian pupuk kimia berakibat pada kerusakan fisik dan 
kimia alami tanah. Implikasinya, secara menerus diperlukan dosis 

orang-kota), hanya ditanami oleh singkong yang tidak 
memerlukan pemeliharaan. Sedangkan petani pemilik lahan 
banyak yang mulai banting setir ke pola agroforestry (wanatani) 
dengan mengandalkan tanaman kayu-kayauan berdaur 
pendek.
 Generasi baru petani kita kini telah terlanjur terbiasa dan 
bahkan begitu fanatik dengan penggunaan sarana produksi 
yang serba kimia. Dampak intensifikasi  lahan yang berlangsung  
selama puluhan tahun tidak mudah diputar balik sebagaimana 
kondisi saat nenek-moyang kita doeloe yang begitu kental 
dengan  kearifan dan spiritualitas pertanian. Untuk menjaga 
kesuburan tanah, mereka telah begitu terampil mengatur 
musim dan pola tanam. Untuk menghalau serangan hama, 
nenek moyang kita telah menemukan berbagai jenis kombinasi 
tanaman yang tidak disukai hama.
 Petani tempo doeloe telah  merumuskan ‘pranata 
mangsa’dengan rumus dan hitungan yang jelas. Petani tempo 
doeloe begitu harmonis dan sensitif dengan tanda-tanda alam. 
Sayangnya keragamankekayaan spiritual yang menjadi 
kekuatan dan jati diri bangsa itu telah banyak terkubur oleh deru 
intesifikasidi masa lalu.
 Apapun kondisinya, gerakan kembali ke alam harus segera 
kita mulai. Tidak menunggu nanti tetapi ‘sekarang’. Tidak 
menunggu orang lain berbuat.  Kembali ke organik bisa dimulai 
dengan  mengomposkan  sampah organik rumah tangga,  
sampah sekitar rumah, sampah kebun, sampah desa dan 
seterusnya. Setiap lembar sampah organik harus diinvestasikan 
kembali  ke alam!
 Kearifan lokal dan spiritualitas pertanian nenek moyang  
yang telah mampu mempertahankan ketahanan pangan selama 
berabad-abad  secara perlahan perlu kita hadirkan kembali 
dengan langkah nyata yang sesuai dengan perkembangan 
IPTEK di masa kini. Gerakan kembali ke organik dapat
dipandang sebagai upaya  pembebasan dari industrialiasi 
sarana produksi bahan-bahan kimia yang  menggurita dan 
semakin membelenggu petani.
 Gerakan kembali ke organik diharapkan menjadi langkah 
nyata menuju kedaulatan pangan!

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Direktur Operation Wallacea Trust (OPWALL Trust) 
di Sulawesi Tenggara. 
Kontak: purwanto.owt@gmail.com

yang semakin tinggi. Hal ini merupakan kompensasi dari 
semakin tingginya  kerusakan ekologis tanah. Kondisi ini tidak 
terasa terus berlanjut hingga tanah tidak mampu berfungsi lagi 
sebagai media tumbuh yang menghidupi. Tanah tidak lebih dari 
busa tempat bergayut tanaman. Sebagian besar kebutuhan zat 
hara tanaman harus disuplai dari luar. Kebutuhan pupuk yang 
awalnya ditujukan sebagai stimulan pertumbuhan tanaman,  
menjadi sesuatu yang bersifat mutlak adanya.
 Hal yang sama terjadi pada penggunaan pestisida kimia. 
Serangga yang menjadi hama tanaman secara cepat seakan 
lenyap dengan pestisida. Jangan salah, sebenarnya serangga 
tersebut tidak habis, melainkan  menyingkir sementara untuk 
melakukan adaptasi genetik. Dan kemudian, mereka akan 
datang dengan kekuatan genetikyang lebih prima. Implikasinya, 
diperlukan dosis yang semakin besar dan jenis pestisida yang 
semakin kuat. Penggunaan dosis yang semakin tinggi 
berdampak pada matinya jenis-jenis predator (pemangsa) hama 
yang dalam kondisi alami (tanpa pestisida) mengontrol populasi 
hama. Maka terjadilah ledakan populasi hama yang tidak 
terbendung.  Sebagaimana hama PBK (Penggerek Buah Kakao) 
yang menjadi tragedi nasional yang merontokan  produksi 
kakao. Sejak awal tahun 2000, pemerintah telah membelanjakan 
dana triliunan rupiah untuk membasmi PBK, namun hingga kini 
belum menunjukan hasil yang memuaskan.
 Tertarik dengan iming-iming peningkatan produksi 
berlipat secara cepat. Tanpa peduli terhadap tingginya 
degradasi lingkungan di setiap tahapan intensifikasi, 
pemerintah dan petani  terus berlari untuk memompa produksi. 
Hingga suatu saat mencapai apa yang  disebut ‘law of dimishing 
returns’.  Pada titik ini penambahan input biaya, berupa 
pengolahan tanah, penggunaan pupuk, pestisida dan 
sebagainya, tidak  direspon dengan baik oleh peningkatan hasil.
 Titik jenuh intensifikasi di berbagai wilayah perdesaan 
sebetulnya telah lama disadari. Namun keterbatasan pilihan 
petani dan kekentalan darah agraris membuat petani 
terusberjuang dengan segala upaya untuk bertahan. Kemudian 
banyak petani yang menyerah, ‘gantung cangkul’, mencari  kerja 
ke kota atau menjadi buruh migrant.
 Intesifikasi pertanian sebagai sebuah asa nasional untuk  
meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat telah 
memakan pelaku utamanya sendiri.

Kembali ke Organik

 Kejenuhan intensifikasi di berbagai wilayah telah mulai 
terjadi sejak akhir 80-an. Wilayah perdesaan yang banyak 
memiliki lahan guntai (lahan perdesaan yang dimiliki oleh 
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Ada tiga tantangan penting yang perlu dikelola untuk 
mempertahankan kesuburan tanah  pertanian di daerah 
tropis. Pertama adalah energi, kedua resistensi dan 
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efektif mengendalikan  erosi dan sekaligus mempertahankan 
kesuburan tanahnya. Irigasi persawahan selain mensuplai air 
sekaligus mengangkut butiran-butiran tanah (sedimen) yang 
menjadi sumber kesuburan tanah.  Terendapkannya sedimen 
yang berasal dari top-soil di wilayah hulu berperan penting 
dalam menjaga produktifitas lahan sawah, sehingga tetap subur 
walaupun tanpa dipupuk.
 Sebaliknya, pemeliharaan kesuburan tanah tidak mudah 
dilakukan pada lahan tak beririgasi atau lahan kering 
(tegalan/kebun). Dalam kondisi keterbasan teknologi dan 
tiadanya pemupukan, cara termudah mempertahankan 
produktifitas adalah melalui perladangan berpindah. Hal ini 
dilakukan dengan menebas dan membakar hutan menjadi 
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ditinggalkan dan dibuka lahan baru, demikian seterusnya.   
Meningkatnya kepadatan penduduk berdampakterhadap 
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dilakukan.
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tropis secara cepat merosot. Pupuk organik memegang peranan 
dalarn tahap awal intensifikasi.  Proses intensifikasi pertanian 
terus berkembang dan menjacapai puncak pada  tahun 80-an. 
Sejak awal tahun 70-an  pupuk mineral, pestisida, insektisida, 
herbisida dan varietas unggul mulai banyak tersedia di pasaran.
 Intensifikasi lahan merupakan upaya pengendalian dan 
peningkatan produktifitas, sebagai kompensasi terhadap 
degradasi yang disebabkan oleh pemanfaatan lahan secara 
intensif. Proses pergulatan antara intensifikasi dan degradasi 
berlangsung hingga mencapai titik jenuh, dimana  intensifikasi  
merusak lingkungan dan menjadi tidak ekonomis.
 Kemurahan alam tidak tanpa batas. Karenanya, setiap 
bentuk dan tahap intensifikasi menimbulkan kemerosotan 
efisiensi (loss of efficiency).
 Penggunaan pupuk kimia, awalnya  begitu responsif 
terhadap peningkatan produksi. Pada saat yang sama 
pemakaian pupuk kimia berakibat pada kerusakan fisik dan 
kimia alami tanah. Implikasinya, secara menerus diperlukan dosis 

orang-kota), hanya ditanami oleh singkong yang tidak 
memerlukan pemeliharaan. Sedangkan petani pemilik lahan 
banyak yang mulai banting setir ke pola agroforestry (wanatani) 
dengan mengandalkan tanaman kayu-kayauan berdaur 
pendek.
 Generasi baru petani kita kini telah terlanjur terbiasa dan 
bahkan begitu fanatik dengan penggunaan sarana produksi 
yang serba kimia. Dampak intensifikasi  lahan yang berlangsung  
selama puluhan tahun tidak mudah diputar balik sebagaimana 
kondisi saat nenek-moyang kita doeloe yang begitu kental 
dengan  kearifan dan spiritualitas pertanian. Untuk menjaga 
kesuburan tanah, mereka telah begitu terampil mengatur 
musim dan pola tanam. Untuk menghalau serangan hama, 
nenek moyang kita telah menemukan berbagai jenis kombinasi 
tanaman yang tidak disukai hama.
 Petani tempo doeloe telah  merumuskan ‘pranata 
mangsa’dengan rumus dan hitungan yang jelas. Petani tempo 
doeloe begitu harmonis dan sensitif dengan tanda-tanda alam. 
Sayangnya keragamankekayaan spiritual yang menjadi 
kekuatan dan jati diri bangsa itu telah banyak terkubur oleh deru 
intesifikasidi masa lalu.
 Apapun kondisinya, gerakan kembali ke alam harus segera 
kita mulai. Tidak menunggu nanti tetapi ‘sekarang’. Tidak 
menunggu orang lain berbuat.  Kembali ke organik bisa dimulai 
dengan  mengomposkan  sampah organik rumah tangga,  
sampah sekitar rumah, sampah kebun, sampah desa dan 
seterusnya. Setiap lembar sampah organik harus diinvestasikan 
kembali  ke alam!
 Kearifan lokal dan spiritualitas pertanian nenek moyang  
yang telah mampu mempertahankan ketahanan pangan selama 
berabad-abad  secara perlahan perlu kita hadirkan kembali 
dengan langkah nyata yang sesuai dengan perkembangan 
IPTEK di masa kini. Gerakan kembali ke organik dapat
dipandang sebagai upaya  pembebasan dari industrialiasi 
sarana produksi bahan-bahan kimia yang  menggurita dan 
semakin membelenggu petani.
 Gerakan kembali ke organik diharapkan menjadi langkah 
nyata menuju kedaulatan pangan!

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Direktur Operation Wallacea Trust (OPWALL Trust) 
di Sulawesi Tenggara. 
Kontak: purwanto.owt@gmail.com

yang semakin tinggi. Hal ini merupakan kompensasi dari 
semakin tingginya  kerusakan ekologis tanah. Kondisi ini tidak 
terasa terus berlanjut hingga tanah tidak mampu berfungsi lagi 
sebagai media tumbuh yang menghidupi. Tanah tidak lebih dari 
busa tempat bergayut tanaman. Sebagian besar kebutuhan zat 
hara tanaman harus disuplai dari luar. Kebutuhan pupuk yang 
awalnya ditujukan sebagai stimulan pertumbuhan tanaman,  
menjadi sesuatu yang bersifat mutlak adanya.
 Hal yang sama terjadi pada penggunaan pestisida kimia. 
Serangga yang menjadi hama tanaman secara cepat seakan 
lenyap dengan pestisida. Jangan salah, sebenarnya serangga 
tersebut tidak habis, melainkan  menyingkir sementara untuk 
melakukan adaptasi genetik. Dan kemudian, mereka akan 
datang dengan kekuatan genetikyang lebih prima. Implikasinya, 
diperlukan dosis yang semakin besar dan jenis pestisida yang 
semakin kuat. Penggunaan dosis yang semakin tinggi 
berdampak pada matinya jenis-jenis predator (pemangsa) hama 
yang dalam kondisi alami (tanpa pestisida) mengontrol populasi 
hama. Maka terjadilah ledakan populasi hama yang tidak 
terbendung.  Sebagaimana hama PBK (Penggerek Buah Kakao) 
yang menjadi tragedi nasional yang merontokan  produksi 
kakao. Sejak awal tahun 2000, pemerintah telah membelanjakan 
dana triliunan rupiah untuk membasmi PBK, namun hingga kini 
belum menunjukan hasil yang memuaskan.
 Tertarik dengan iming-iming peningkatan produksi 
berlipat secara cepat. Tanpa peduli terhadap tingginya 
degradasi lingkungan di setiap tahapan intensifikasi, 
pemerintah dan petani  terus berlari untuk memompa produksi. 
Hingga suatu saat mencapai apa yang  disebut ‘law of dimishing 
returns’.  Pada titik ini penambahan input biaya, berupa 
pengolahan tanah, penggunaan pupuk, pestisida dan 
sebagainya, tidak  direspon dengan baik oleh peningkatan hasil.
 Titik jenuh intensifikasi di berbagai wilayah perdesaan 
sebetulnya telah lama disadari. Namun keterbatasan pilihan 
petani dan kekentalan darah agraris membuat petani 
terusberjuang dengan segala upaya untuk bertahan. Kemudian 
banyak petani yang menyerah, ‘gantung cangkul’, mencari  kerja 
ke kota atau menjadi buruh migrant.
 Intesifikasi pertanian sebagai sebuah asa nasional untuk  
meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat telah 
memakan pelaku utamanya sendiri.

Kembali ke Organik

 Kejenuhan intensifikasi di berbagai wilayah telah mulai 
terjadi sejak akhir 80-an. Wilayah perdesaan yang banyak 
memiliki lahan guntai (lahan perdesaan yang dimiliki oleh 

KEMBALI KE ALAM, KEMBALI KE 
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bersama dalam damai dan harmoni dengan mengutamakan 
kualitas hubungan (relasi) antar individu dalam komunitas yang 
diserasikan dengan lingkungan kehidupannya (lingkup sosial 
budaya). 
 Dengan dasar pemikiran tersebut, selanjutnya 
pengembangan Pendidikan Harmoni sebagai inisiasi 
implementasi pendidikan karakter di Sulawesi Tengah 
mendiskusikan tentang beberapa hal pra kondisi untuk 
penerapannya di sekolah. Diskusi antar pemangku kepentingan 
dilakukan dan dibahas secara intensif, antara lain:
 Pertama, penyamaan persepsi tentang istilah karakter. 
Pendidikan karakter tidak sama dengan pendidikan agama, 
melainkan pendidikan karakter dimaknai sebagai nilai-nilai 
agama dan sosial budaya. Kedua, pembentukan karakter di 
sekolah yang sangat membutuhkan proses pembelajaran yang 
inovatif dan kreatifitas guru sebagai pendidik. Guru sebagai 
pendidik. Ketiga, keberhasilan pendidikan karakter harus ada 
indikatornya. Nilai-nilai karakter ini selayaknya dapat menjadi 
bagian di dalam kurikulum, rencana pembelajaran, dan silabus 
yang dikemas dalam pembelajaran. 
 Dengan demikian, Pendidikan Harmoni sebagai upaya 
membangun karakter di sekolah, senantiasa mendasarkan pada 
nilai-nilai budaya dan agama. Selain itu, layak dikembangkan 
toleransi yang dapat dipraktekkan oleh setiap individu dan 
kelompok. Toleransi yang dimaksud adalah tanggung jawab 
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme 
(termasuk pluralisme budaya), demokrasi dan supremasi hukum. 
Toleransi dalam hal ini akan menyangkut aspek antara anggota 
komunitas yang sama dan agama yang sama, dan toleransi 
antara orang yang berbeda agama dan budaya. Di sini kita perlu 
hubungan antar penganut agama dan dialog.
 Selain itu pada Pendidikan Harmoni sebagai upaya 
membangun karakter di sekolah juga membutuhkan upaya 
membangun damai, yakni upaya tindakan dialog yang 
diterapkan terhadap konsep strategis pedagogi. John Dewey 
mengemukakan empat konsep pokok dalam belajar yang harus 
dilalui oleh seorang pembelajar sehingga dapat menjadi 
manusia yang memiliki karakter dan berperilaku sehat. Keempat 
aspek tersebut adalah:  Learning to know, learning to do, learning 
to be, learning to live together dan dapat dikatakan sangat dengan 
upaya membangun damai dan menjadi bagian dari 
membangun karakter kehidupan manusia. Dengan demikian, 
dalam Pendidikan Harmoni sebagai pendidikan karakter yang 
diharapkan adalah kemampuan menilai apa yang benar, peduli 
tentang kebenaran dan selanjutnya mampu melakukan 
kebenaran yang diyakini tanpa tekanan dari manapun. Pada 
Pendidikan Harmoni, dikembangkan belajar hidup bersama di 
kawasan dan lingkungan kehidupan (Palu, Poso dan Tentena) 
dalam kehidupan damai dan harmonis. Untuk tujuan ini, proses 
pembelajaran yang dikembangkan diarahkan untuk 
mempersiapkan setiap individu dengan keterampilan yang 
memungkinkan untuk mengelola kehidupan dalam dunia yang 
berubah dengan cepat.
 Nilai-nilai yang dikembangkan pada Pendidikan Harmoni 
adalah mengembangkan cinta terhadap diri sendiri, sesam umat 
manusia dan lingkungan; menciptkan kesadaran akan 
pentingnya hidup dalam harmoni satu sama lain dan dengan 
lingkungan; mengembangkan individu dalam keterampilan 
komunikasi interpersonal bagi penumbuhan saling pengertian 
dan toleransi, memberi peluang bagi individu untuk memberi 
dan menerima; memberi kesadaran bahwa kualitas hubungan 
manusia melalui rasa harga diri dan kesetaraan, saling percaya 
dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain dan budaya; 
m e n g e m b a n g k a n  k e t e r a m p i l a n  p e n a l a r a n  u n t u k  
memungkinkan peserta didik untuk membuat keputusan. 

(Bersambung)

Penulis adalah Lektor Kepala di FKIP Universitas Tadulako Palu. 
Email: surafudz66@yahoo.co.id 

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

pabila kita menyimak penyelenggaraan pendidikan Akarakter di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat 
dikatakan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini 

setidaknya karena terdapat beberapa aspek yang perlu 
dielaborasi lebih lanjut. Aspek pemahaman terhadap konsep 
pendidikan karakter, pemahaman dan pengkondisian 
lingkungan belajar yang nyaman dan damai, serta tidak 
diskriminatif merupakan hal yang selayaknya perlu lebih 
dikembangkan terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan 
pendidikan karakter di sekolah maupun di masyarakat. 
Pengalaman di Provinsi Sulawesi Tengah, selama tiga tahun 
terakhir (sejak 2009) dalam menerapkan pendidikan karakter, 
yang disebut dengan Pendidikan Harmoni, merupakan upaya 
untuk menginisiasi pengembangan pemahaman dan 
kemampuan guru dan siswa dalam membangun lingkungan 
belajar yang nyaman dan damai serta tidak diskriminatif. 
 Pendidikan Harmoni yang dikembangkan sebagai 
pendidikan karakter di Sulawesi Tengah selama ini (meskipun 
belum secara sistemik), senantiasa mendasarkan pada inisiasi 
untuk belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni. 
Pendekatan yang digunakan secara holistik, dinamis dan 
menempatkan sebagai proses belajar saling menghormati, 
pengertian, peduli dan berbagi kasih sayang, tanggung jawab 
sosial, solidaritas, penerimaan dan toleransi keragaman antara 
individu dan kelompok (etnis, sosial, budaya, agama, nasional 
dan daerah) yang diinternalisasi dan dipraktekkan bersama-
sama untuk memecahkan masalah dan bekerja menuju 
masyarakat yang harmoni, damai dan demokratis.

Memahami Esensi Pendidikan Harmoni sebagai 
Pendidikan Karakter Kontekstual  
 Secara konseptual, karakter dimaknai sebagai kualitas 
individu atau kolektif yang menjadi ciri seseorang atau 
kelompok. Dalam konteks pendidikan, karakter merupakan nilai-

nilai yang unik-baik, yakni tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 
dan nyata berkehidupan baik, yang melekat dalam diri dan 
mampu diimplementasikan dalam perilaku. Karakter juga 
merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang 
mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral dan ketegaran 
dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dengan demikian, 
nampak jelas bahwa membahas karakter akan sangat terkait 
dengan tuntutan kecerdasan, kepekaan nurani, kepekaan diri 
dan lingkungan, kecerdasan merespon, kesehatan, kekuatan 
serta kebugaran jasmani. 
 Dalam perspektif ini, maka dapat dikemukakan bahwa 
pembentukan karakter pada manusia akan baik jika dimulai 
sejak dini. Pembentukan karakter akan seiring dengan 
perkembangan kognitif pada manusia, yang pada dasarnya 
adalah perubahan dari keseimbangan yang telah dimiliki ke arah 
keseimbangan baru yang diperolehnya. Dengan perkembangan 
kognitif ini, manusia akan dengan cepat menerima karakter yang 
baik.
 Dengan kaitannya dengan istilah pendidikan karakter, 
dapat dikemukakan sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral 
dan pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-
buruk, memelihara yang baik dan mewujudkan kebaikan itu 
dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Jika dikaji 
lebih jauh, pendidikan karakter akan senantiasa hidup dalam 
sinergis dalam setiap alur kehidupan sosial. Sejak anak lahir dan 
bergaul dalam lingkungan sosial masyarakatnya, akan selalu 
menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar, mencontoh, dan 
mengaktualisasikan nilai-nilainya yang dipelajari dan dilihatnya, 
dalam perspektif ini, pendidikan harmoni dikembangkan. 
 Proses pengembangan Pendidikan Harmoni dimulai 
dengan mendasarkan pada pengembangan kedamaian batin 
dan pikiran dan hati individu, aktif mencari kebenaran, 
pengetahuan dan pemahaman masing-masing dalam beragam 
budaya, kemudian dikembangkan apresiasi terhadap nilai-nilai 
umum bersama untuk mencapai kesepahaman yang lebih baik. 
Setelah hal tersebut, maka dikembangkan belajar hidup 
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bersama dalam damai dan harmoni dengan mengutamakan 
kualitas hubungan (relasi) antar individu dalam komunitas yang 
diserasikan dengan lingkungan kehidupannya (lingkup sosial 
budaya). 
 Dengan dasar pemikiran tersebut, selanjutnya 
pengembangan Pendidikan Harmoni sebagai inisiasi 
implementasi pendidikan karakter di Sulawesi Tengah 
mendiskusikan tentang beberapa hal pra kondisi untuk 
penerapannya di sekolah. Diskusi antar pemangku kepentingan 
dilakukan dan dibahas secara intensif, antara lain:
 Pertama, penyamaan persepsi tentang istilah karakter. 
Pendidikan karakter tidak sama dengan pendidikan agama, 
melainkan pendidikan karakter dimaknai sebagai nilai-nilai 
agama dan sosial budaya. Kedua, pembentukan karakter di 
sekolah yang sangat membutuhkan proses pembelajaran yang 
inovatif dan kreatifitas guru sebagai pendidik. Guru sebagai 
pendidik. Ketiga, keberhasilan pendidikan karakter harus ada 
indikatornya. Nilai-nilai karakter ini selayaknya dapat menjadi 
bagian di dalam kurikulum, rencana pembelajaran, dan silabus 
yang dikemas dalam pembelajaran. 
 Dengan demikian, Pendidikan Harmoni sebagai upaya 
membangun karakter di sekolah, senantiasa mendasarkan pada 
nilai-nilai budaya dan agama. Selain itu, layak dikembangkan 
toleransi yang dapat dipraktekkan oleh setiap individu dan 
kelompok. Toleransi yang dimaksud adalah tanggung jawab 
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme 
(termasuk pluralisme budaya), demokrasi dan supremasi hukum. 
Toleransi dalam hal ini akan menyangkut aspek antara anggota 
komunitas yang sama dan agama yang sama, dan toleransi 
antara orang yang berbeda agama dan budaya. Di sini kita perlu 
hubungan antar penganut agama dan dialog.
 Selain itu pada Pendidikan Harmoni sebagai upaya 
membangun karakter di sekolah juga membutuhkan upaya 
membangun damai, yakni upaya tindakan dialog yang 
diterapkan terhadap konsep strategis pedagogi. John Dewey 
mengemukakan empat konsep pokok dalam belajar yang harus 
dilalui oleh seorang pembelajar sehingga dapat menjadi 
manusia yang memiliki karakter dan berperilaku sehat. Keempat 
aspek tersebut adalah:  Learning to know, learning to do, learning 
to be, learning to live together dan dapat dikatakan sangat dengan 
upaya membangun damai dan menjadi bagian dari 
membangun karakter kehidupan manusia. Dengan demikian, 
dalam Pendidikan Harmoni sebagai pendidikan karakter yang 
diharapkan adalah kemampuan menilai apa yang benar, peduli 
tentang kebenaran dan selanjutnya mampu melakukan 
kebenaran yang diyakini tanpa tekanan dari manapun. Pada 
Pendidikan Harmoni, dikembangkan belajar hidup bersama di 
kawasan dan lingkungan kehidupan (Palu, Poso dan Tentena) 
dalam kehidupan damai dan harmonis. Untuk tujuan ini, proses 
pembelajaran yang dikembangkan diarahkan untuk 
mempersiapkan setiap individu dengan keterampilan yang 
memungkinkan untuk mengelola kehidupan dalam dunia yang 
berubah dengan cepat.
 Nilai-nilai yang dikembangkan pada Pendidikan Harmoni 
adalah mengembangkan cinta terhadap diri sendiri, sesam umat 
manusia dan lingkungan; menciptkan kesadaran akan 
pentingnya hidup dalam harmoni satu sama lain dan dengan 
lingkungan; mengembangkan individu dalam keterampilan 
komunikasi interpersonal bagi penumbuhan saling pengertian 
dan toleransi, memberi peluang bagi individu untuk memberi 
dan menerima; memberi kesadaran bahwa kualitas hubungan 
manusia melalui rasa harga diri dan kesetaraan, saling percaya 
dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain dan budaya; 
m e n g e m b a n g k a n  k e t e r a m p i l a n  p e n a l a r a n  u n t u k  
memungkinkan peserta didik untuk membuat keputusan. 
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pabila kita menyimak penyelenggaraan pendidikan Akarakter di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat 
dikatakan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini 

setidaknya karena terdapat beberapa aspek yang perlu 
dielaborasi lebih lanjut. Aspek pemahaman terhadap konsep 
pendidikan karakter, pemahaman dan pengkondisian 
lingkungan belajar yang nyaman dan damai, serta tidak 
diskriminatif merupakan hal yang selayaknya perlu lebih 
dikembangkan terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan 
pendidikan karakter di sekolah maupun di masyarakat. 
Pengalaman di Provinsi Sulawesi Tengah, selama tiga tahun 
terakhir (sejak 2009) dalam menerapkan pendidikan karakter, 
yang disebut dengan Pendidikan Harmoni, merupakan upaya 
untuk menginisiasi pengembangan pemahaman dan 
kemampuan guru dan siswa dalam membangun lingkungan 
belajar yang nyaman dan damai serta tidak diskriminatif. 
 Pendidikan Harmoni yang dikembangkan sebagai 
pendidikan karakter di Sulawesi Tengah selama ini (meskipun 
belum secara sistemik), senantiasa mendasarkan pada inisiasi 
untuk belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni. 
Pendekatan yang digunakan secara holistik, dinamis dan 
menempatkan sebagai proses belajar saling menghormati, 
pengertian, peduli dan berbagi kasih sayang, tanggung jawab 
sosial, solidaritas, penerimaan dan toleransi keragaman antara 
individu dan kelompok (etnis, sosial, budaya, agama, nasional 
dan daerah) yang diinternalisasi dan dipraktekkan bersama-
sama untuk memecahkan masalah dan bekerja menuju 
masyarakat yang harmoni, damai dan demokratis.

Memahami Esensi Pendidikan Harmoni sebagai 
Pendidikan Karakter Kontekstual  
 Secara konseptual, karakter dimaknai sebagai kualitas 
individu atau kolektif yang menjadi ciri seseorang atau 
kelompok. Dalam konteks pendidikan, karakter merupakan nilai-

nilai yang unik-baik, yakni tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 
dan nyata berkehidupan baik, yang melekat dalam diri dan 
mampu diimplementasikan dalam perilaku. Karakter juga 
merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang 
mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral dan ketegaran 
dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dengan demikian, 
nampak jelas bahwa membahas karakter akan sangat terkait 
dengan tuntutan kecerdasan, kepekaan nurani, kepekaan diri 
dan lingkungan, kecerdasan merespon, kesehatan, kekuatan 
serta kebugaran jasmani. 
 Dalam perspektif ini, maka dapat dikemukakan bahwa 
pembentukan karakter pada manusia akan baik jika dimulai 
sejak dini. Pembentukan karakter akan seiring dengan 
perkembangan kognitif pada manusia, yang pada dasarnya 
adalah perubahan dari keseimbangan yang telah dimiliki ke arah 
keseimbangan baru yang diperolehnya. Dengan perkembangan 
kognitif ini, manusia akan dengan cepat menerima karakter yang 
baik.
 Dengan kaitannya dengan istilah pendidikan karakter, 
dapat dikemukakan sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral 
dan pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-
buruk, memelihara yang baik dan mewujudkan kebaikan itu 
dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Jika dikaji 
lebih jauh, pendidikan karakter akan senantiasa hidup dalam 
sinergis dalam setiap alur kehidupan sosial. Sejak anak lahir dan 
bergaul dalam lingkungan sosial masyarakatnya, akan selalu 
menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar, mencontoh, dan 
mengaktualisasikan nilai-nilainya yang dipelajari dan dilihatnya, 
dalam perspektif ini, pendidikan harmoni dikembangkan. 
 Proses pengembangan Pendidikan Harmoni dimulai 
dengan mendasarkan pada pengembangan kedamaian batin 
dan pikiran dan hati individu, aktif mencari kebenaran, 
pengetahuan dan pemahaman masing-masing dalam beragam 
budaya, kemudian dikembangkan apresiasi terhadap nilai-nilai 
umum bersama untuk mencapai kesepahaman yang lebih baik. 
Setelah hal tersebut, maka dikembangkan belajar hidup 
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esentralisasi fiskal, sejak tahun 2001, ditandai dengan Ddialihkannya sepertiga dari seluruh pengeluaran 
pemerintahan pusat  ke pemerintah daerah. 

Desentralisasi fiskal dianggap lebih mampu mengidentifikasi 
permintaan akan jasa publik lokal sehingga jasa publik akan 
lebih terhantar. Dengan kata lain, desentralisasi adalah piranti 
yang dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah ke 
masyarakat setempat. Konferensi Nasional Manajemen 
Keuangan Publik : Desentralisasi fiskal dan Public Service 
Delivery, yang berlangsung di Bali (11-12 Juli 2012), mengulas 
apakah keterhantaran (delivery) pelayanan publik menjadi lebih 
optimal dengan kebijakan desentralisasi dan apa saja praktik 
cerdas yang dapat diambil atau dibagi agar pemerintah daaerah 
dapat mengoptimalkan keterhantaran layanan publik. 
 Dalam konferensi ini dibahas beberapa pilar desentralisasi 
fiskal: Belanja, Pendapatan dan Transfer Daerah, isu dan 
tantangan yang dihadapi juga 'siasat' dan/atau rekomendasi 
untuk mengatasi tantangan tersebut. 
 Arahan sessi Panel I: Fiscal Decentralization and Public 
Service Delivery  mendiskusikan apakah desentralisasi fiskal 
telah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat ? Para 
pembicara pada sesi ini: Noldy Tuerah (Pemprov Sulut), Robert 
Simanjutak (Universitas Indonesia), dan Gregorius DV. 
Pattinasarany (Bank Dunia) memaparkan hal-hal yang 
berkembang dalam diskusi: bahwa diseminasi APBD yang 
dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara secara online, bekerja 
sama dengan media lokal, meski belum cukup effektif untuk 
meningkatkan keterlibatan langsung masyarakat, tapi telah 
memunculkan respon kritis pada diskusi Musrembang 
Kecamatan terhadap 'kerahasiaan' APBD pada tingkat 
kabupaten. Pelayanan administrasi publik adalah hal yang 
sepatutnya juga menjadi ukuran keterhantaran pelayanan 
publik, selain bahwa tidak optimalnya keterhantaran pelayanan 
publik dapat juga menjadi indikator mismanagement.  Hal ini 
memunculkan diskusi mengenai struktur 'ad-hoc' yang menjadi 
tren pemerintah pusat. Tren pemerintah pusat untuk 
menciptakan berbagai lembaga atas nama desentralisasi itu 
tidak bersinergi bukan saja pada antar lembaga-level pusat dan, 
terutama, daerah. Bukan hanya persoalan sinergi antar lembaga, 
tren tersebut juga tidak bersinergi dengan potensi pendapatan 
asli daerah. Pembentukan berbagai lembaga pada struktur 
pemerintah pusat, yang eksesnya harus hadir juga di daerah 
(Kabupaten/Kota), telah ikut membangkrutan pemerintah 
Kabupaten/Kota.  
 Berbagai dana transfer berdampak berbeda terhadap 
keuangan daerah: mendorong pengeluaran, mensubtitusi 
upaya penerimaan daerah, atau memeratakan. Karena dana 

transfer memiliki berbagai tujuan, seharusnya beragam dana 
transfer ini didesain sesuai tujuan masing-masing.
 Selain itu muncul juga pertanyaan: dari mana para 
pendukung kepentingan pengelolaan ini perlu memulai kerja 
untuk menghasilkan dan sekaligus mendapatkan layanan publik 
yang lebih baik? Dari pertanyaan ini muncul usulan 'perluasan' 
kewenangan kecamatan: untuk mengoptimalkan pelayanan 
administrasi bagi publik. Lebih jauh dari diskusi ini adalah 
perlunya memperhatikan bahwa 'perluasan kewenangan' 
kecamatan, akan medorong pemekaran wilayah di tingkat 
kecamatan. Yang juga menarik untuk dicatat dari diskusi ini 
adalah isu 'dikte pusat' terhadap anggaran di daerah. Perlu 
didorong pembagian beban pengeluaran yang lebih berimbang 
antar pusat dan daerah, sehingga pemerintah daerah tidak harus 
menanggung beban keuangan dari kebijakan yang dibuat di 
pusat, dan hanya mengelola dana untuk belanja langsung, atau 
biaya pembangunan. 
 Sesi Panel II pada hari kedua bertema Evidence-Based 
Planning, mempresentasikan korelasi antar peningkatan kualitas 
yang dapat dilakukan dengan pengetahuan berbasis bukti 
dalam penyediaan layanan publik. Data yang akurat, sistem 
pemantauan dan evaluasi (M&E) yang berfungsi baik dan 
terpadu dapat digunakan untuk keperluan perencanaan 
pembangunan.  Sesi ini menghadirkan Elan Satriawan (UGM), 
Hari Purnomo (Bank Dunia), dan Yohanis Piterson (Pemkab 
Polewali Mandar, Sulawesi Barat).
 Sesi panel pada hari ke dua ini dahului oleh presentasi Rektor 
Universitas Gajah Mada, Deputi Otonomi Daerah BAPPENAS, 
serta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam 
Negeri. Ketiga nara sumber utama ini berbicara dalam tema:  
Telah Berada dalam Jalur yang Tepatkah Desentralisasi Fiskal? 
 Diskusi Panel ini masing-masing dipertajam pada diskusi 
paralel di tiga kelompok praktik cerdas. 
 Untuk Sesi Desentralisasi Fiskal dan Keterhantaran Layanan 
Publik, diskusi kelompok terbagi atas: Pilar Belanja Desentralisasi: 
Dampak Ekonomi dan Peran Institusi, Menyiasati Tantangan 
dalam Pendapatan Lokal, Mempercepat Efisiensi Inklusif lewat 
Transfer Antar Pemerintah. 
 Sesi Perencanaan Berbasis Bukti, juga dipertajam dalam 
diskusi praktik cerdas di tiga kelompok. Yang pertama, Revisi 
Permendagri No. 65/2007, Penguatan Kapasitas dalam 
Pengelolaan Keuangan Publik, serta Isu Gender dalam 
Pengelolaan Keuangan Publik

Optimalisasi Pelayanan Publik: 
Mengenali Tantangan, 
Menemukan 'Siasat' 

PEACH UPDATE

Catatan dari Konferensi Nasional Manajemen 
Keuangan Publik : Desentralisasi Fiskal dan 
Keterhantaran Pelayanan Publik

Change will not come if we wait for some other person or 
some other time. We are the ones we've been waiting for. 
We are the change that we seek. 

Perubahan tidak terjadi jika kita menunggu seseorang 
dan waktu yang lain. Kita adalah perubahan,yang kita 
nantikan itu. Kita adalah perubahan yagn kita cari. 

Barack Obama , Presiden AS

Pelatihan Media Gorontalo
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Membaca APBD  
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NEWS Café Papua, Pendidikan 
dan Pembangunan Papua 
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Agustus 2012
Road Show Papua 
September 2012
Media Tour Papua 
September 2012
Media Plus
09-10 Oktober 2012
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Public Financial Management Blog, posted by 
Michel Lazare (http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/05/
the-importance.html)

Media Flash 
Bacaan utuh dari media flash laman ini dapat diikuti 
di www.batukar.info , jaringan PFM 

Dana Mengendap
Pemerintah agresif menarik utang pada semester I-
2012,  hingga utang yang belum digunakan 
menumpuk Rp 65,5 triliun. Nilai ini tergolong besar. 
Dari sisi keamanan likuiditas, ini hal yang baik, 
karena berarti ada cadangan likuiditas kala pasar 
keuangan dunia pada semester II-2012 memburuk. 
Namun di sisi lain, utang yang mayoritas diperoleh 
dari penerbitan surat utang negara tersebut 
menimbulkan pemborosan dari sisi biaya utang, ini 
membawa konsekuensi pembayaran kupon 
obligasi yang lebih besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari 
target utang APBN 2012 senilai Rp 190 triliun, telah 
terealisasi Rp 101,6 triliun pada semester I-2012 
atau 53,5 persen. Realisasi utang sampai akhir tahun 
diprediksi mencapai Rp 190,8 triliun atau 100,4 
persen. Ditambah utang untuk membayar utang 
terdahulu, realisasinya (utang bruto) mencapai 62,5 
persen.

Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2012/07/20/024
43564/.rp.655.triliun.belum.dipakai

Modus Pengerukan Anggaran
Hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan 
pembangunan terabaikan akibat persekongkolan 
dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, yang diduga melibatkan oknum 
pimpinan, komisi, Badan Anggaran DPR, pejabat 
kementerian, pejabat daerah, pengusaha, dan calo. 
Korupsi yang terlegitimasi ini disuburkan praktik 
mafia anggaran dengan modus tertentu.
 S e d i k i t n y a  a d a  e n a m  m o d u s , y a n g  
berlangsung terus-menerus sejak era Reformasi 
dengan pelibatan oknum- oknum yang berganti- 
ganti, mulai dari DPR, kementerian, daerah, 
pengusaha, hingga calo atau perantara. Pertama, 
dugaan kerja sama oknum Badan Anggaran DPR 
dengan Komisi DPR melalui pelibatan calo dan 
pengusaha di daerah. Ke dua, orang- orang yang 
menjadi kepercayaan oknum pimpinan dan 
anggota DPR. Ke tiga, calo yang jadi penghubung 
oknum anggota DPR dengan daerah dan 
kementerian. Ke empat, ada juga mereka yang 
mengaku keluarga oknum DPR atau staf DPR. Ke 
lima adalah adanya aktivis yang mendirikan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk 
membuatkan proposal yang diajukan ke DPR 
ataupun ke kementerian. Modus ke enam, ada 
oknum anggota DPR yang datang ke daerah dan 
menjanji-janjikan proyek untuk penanggulangan 
bencana.
 Pe l u a n g  k o r u p s i  p u n  te r c i p t a  s e j a k  
perencanaan. Karena itu, diperlukan perbaikan 
sistem perencanaan anggaran di DPR dan 
pemerintahan. Di dalamnya prosedur dan kriteria 
pentransferan dana ke daerah, misalnya Dana 
Percepatan Infrastruktur Daerah.

Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/10/03/053
14415/modus.pengerukan.anggaran

Anggaran  (Kesehatan) Indonesia Rendah
 Anggaran dan pengeluaran untuk pelayanan 

dan promosi kesehatan di Indonesia terbilang rendah. Padahal, 
masalah kesehatan kompleks dan disparitasnya tinggi. 
Anggaran di Kementerian Kesehatan 2,1 persen dari APBN 2012. 
Persentase itu lebih rendah dibandingkan dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 
mensyaratkan anggaran kesehatan 5 persen. Syarat 
perundangan ini, sangat kecil dibanding anggran pendidikan 
yang mencapai 20 persen. Padahal, kesehatan menjadi salah satu 
indikator pembangunan manusia bersama dengan pendidikan.
 Keterbatasan anggaran membuat sektor- sektor swasta 
perlu dilibatkan dan disinergikan, terutama untuk membangun 
kesehatan masyarakat di sekitar mereka. Selain bahwa dalam 
saat bersamaan, perlu ditingkatkan pula promosi kesehatan 
untuk perubahan ke arah perilaku hidup sehat yang mampu 
mendongkrak status kesehatan masyarakat.  Misalnya dengan 
mengkampanyekan mencuci tangan pakai sabun sangat murah 
dan dapat menurunkan 30 persen diare pada anak di bawah usia 
lima tahun.  Peningkatan status kesehatan anak merupakan 
indikator target Tujuan Pembangunan Milenium.
Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/2012/07/20/03331846/angg
aran.indonesia.rendah
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esentralisasi fiskal, sejak tahun 2001, ditandai dengan Ddialihkannya sepertiga dari seluruh pengeluaran 
pemerintahan pusat  ke pemerintah daerah. 

Desentralisasi fiskal dianggap lebih mampu mengidentifikasi 
permintaan akan jasa publik lokal sehingga jasa publik akan 
lebih terhantar. Dengan kata lain, desentralisasi adalah piranti 
yang dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah ke 
masyarakat setempat. Konferensi Nasional Manajemen 
Keuangan Publik : Desentralisasi fiskal dan Public Service 
Delivery, yang berlangsung di Bali (11-12 Juli 2012), mengulas 
apakah keterhantaran (delivery) pelayanan publik menjadi lebih 
optimal dengan kebijakan desentralisasi dan apa saja praktik 
cerdas yang dapat diambil atau dibagi agar pemerintah daaerah 
dapat mengoptimalkan keterhantaran layanan publik. 
 Dalam konferensi ini dibahas beberapa pilar desentralisasi 
fiskal: Belanja, Pendapatan dan Transfer Daerah, isu dan 
tantangan yang dihadapi juga 'siasat' dan/atau rekomendasi 
untuk mengatasi tantangan tersebut. 
 Arahan sessi Panel I: Fiscal Decentralization and Public 
Service Delivery  mendiskusikan apakah desentralisasi fiskal 
telah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat ? Para 
pembicara pada sesi ini: Noldy Tuerah (Pemprov Sulut), Robert 
Simanjutak (Universitas Indonesia), dan Gregorius DV. 
Pattinasarany (Bank Dunia) memaparkan hal-hal yang 
berkembang dalam diskusi: bahwa diseminasi APBD yang 
dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara secara online, bekerja 
sama dengan media lokal, meski belum cukup effektif untuk 
meningkatkan keterlibatan langsung masyarakat, tapi telah 
memunculkan respon kritis pada diskusi Musrembang 
Kecamatan terhadap 'kerahasiaan' APBD pada tingkat 
kabupaten. Pelayanan administrasi publik adalah hal yang 
sepatutnya juga menjadi ukuran keterhantaran pelayanan 
publik, selain bahwa tidak optimalnya keterhantaran pelayanan 
publik dapat juga menjadi indikator mismanagement.  Hal ini 
memunculkan diskusi mengenai struktur 'ad-hoc' yang menjadi 
tren pemerintah pusat. Tren pemerintah pusat untuk 
menciptakan berbagai lembaga atas nama desentralisasi itu 
tidak bersinergi bukan saja pada antar lembaga-level pusat dan, 
terutama, daerah. Bukan hanya persoalan sinergi antar lembaga, 
tren tersebut juga tidak bersinergi dengan potensi pendapatan 
asli daerah. Pembentukan berbagai lembaga pada struktur 
pemerintah pusat, yang eksesnya harus hadir juga di daerah 
(Kabupaten/Kota), telah ikut membangkrutan pemerintah 
Kabupaten/Kota.  
 Berbagai dana transfer berdampak berbeda terhadap 
keuangan daerah: mendorong pengeluaran, mensubtitusi 
upaya penerimaan daerah, atau memeratakan. Karena dana 

transfer memiliki berbagai tujuan, seharusnya beragam dana 
transfer ini didesain sesuai tujuan masing-masing.
 Selain itu muncul juga pertanyaan: dari mana para 
pendukung kepentingan pengelolaan ini perlu memulai kerja 
untuk menghasilkan dan sekaligus mendapatkan layanan publik 
yang lebih baik? Dari pertanyaan ini muncul usulan 'perluasan' 
kewenangan kecamatan: untuk mengoptimalkan pelayanan 
administrasi bagi publik. Lebih jauh dari diskusi ini adalah 
perlunya memperhatikan bahwa 'perluasan kewenangan' 
kecamatan, akan medorong pemekaran wilayah di tingkat 
kecamatan. Yang juga menarik untuk dicatat dari diskusi ini 
adalah isu 'dikte pusat' terhadap anggaran di daerah. Perlu 
didorong pembagian beban pengeluaran yang lebih berimbang 
antar pusat dan daerah, sehingga pemerintah daerah tidak harus 
menanggung beban keuangan dari kebijakan yang dibuat di 
pusat, dan hanya mengelola dana untuk belanja langsung, atau 
biaya pembangunan. 
 Sesi Panel II pada hari kedua bertema Evidence-Based 
Planning, mempresentasikan korelasi antar peningkatan kualitas 
yang dapat dilakukan dengan pengetahuan berbasis bukti 
dalam penyediaan layanan publik. Data yang akurat, sistem 
pemantauan dan evaluasi (M&E) yang berfungsi baik dan 
terpadu dapat digunakan untuk keperluan perencanaan 
pembangunan.  Sesi ini menghadirkan Elan Satriawan (UGM), 
Hari Purnomo (Bank Dunia), dan Yohanis Piterson (Pemkab 
Polewali Mandar, Sulawesi Barat).
 Sesi panel pada hari ke dua ini dahului oleh presentasi Rektor 
Universitas Gajah Mada, Deputi Otonomi Daerah BAPPENAS, 
serta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam 
Negeri. Ketiga nara sumber utama ini berbicara dalam tema:  
Telah Berada dalam Jalur yang Tepatkah Desentralisasi Fiskal? 
 Diskusi Panel ini masing-masing dipertajam pada diskusi 
paralel di tiga kelompok praktik cerdas. 
 Untuk Sesi Desentralisasi Fiskal dan Keterhantaran Layanan 
Publik, diskusi kelompok terbagi atas: Pilar Belanja Desentralisasi: 
Dampak Ekonomi dan Peran Institusi, Menyiasati Tantangan 
dalam Pendapatan Lokal, Mempercepat Efisiensi Inklusif lewat 
Transfer Antar Pemerintah. 
 Sesi Perencanaan Berbasis Bukti, juga dipertajam dalam 
diskusi praktik cerdas di tiga kelompok. Yang pertama, Revisi 
Permendagri No. 65/2007, Penguatan Kapasitas dalam 
Pengelolaan Keuangan Publik, serta Isu Gender dalam 
Pengelolaan Keuangan Publik
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Menemukan 'Siasat' 
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Catatan dari Konferensi Nasional Manajemen 
Keuangan Publik : Desentralisasi Fiskal dan 
Keterhantaran Pelayanan Publik

Change will not come if we wait for some other person or 
some other time. We are the ones we've been waiting for. 
We are the change that we seek. 

Perubahan tidak terjadi jika kita menunggu seseorang 
dan waktu yang lain. Kita adalah perubahan,yang kita 
nantikan itu. Kita adalah perubahan yagn kita cari. 

Barack Obama , Presiden AS

Pelatihan Media Gorontalo
10 Agustus 2012
Pelatihan Media Papua : 
Membaca APBD  
Agustus 2012
NEWS Café Papua, Pendidikan 
dan Pembangunan Papua 
Agustus 2012
NEWS Café Sulawesi Selatan
Agustus  2012
NEWS Café Sulawesi Utara
Agustus 2012
Road Show Papua 
September 2012
Media Tour Papua 
September 2012
Media Plus
09-10 Oktober 2012

Kalender Event 
JULI - SEPTEMBER 2012

Public Financial Management Blog, posted by 
Michel Lazare (http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2008/05/
the-importance.html)

Media Flash 
Bacaan utuh dari media flash laman ini dapat diikuti 
di www.batukar.info , jaringan PFM 

Dana Mengendap
Pemerintah agresif menarik utang pada semester I-
2012,  hingga utang yang belum digunakan 
menumpuk Rp 65,5 triliun. Nilai ini tergolong besar. 
Dari sisi keamanan likuiditas, ini hal yang baik, 
karena berarti ada cadangan likuiditas kala pasar 
keuangan dunia pada semester II-2012 memburuk. 
Namun di sisi lain, utang yang mayoritas diperoleh 
dari penerbitan surat utang negara tersebut 
menimbulkan pemborosan dari sisi biaya utang, ini 
membawa konsekuensi pembayaran kupon 
obligasi yang lebih besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari 
target utang APBN 2012 senilai Rp 190 triliun, telah 
terealisasi Rp 101,6 triliun pada semester I-2012 
atau 53,5 persen. Realisasi utang sampai akhir tahun 
diprediksi mencapai Rp 190,8 triliun atau 100,4 
persen. Ditambah utang untuk membayar utang 
terdahulu, realisasinya (utang bruto) mencapai 62,5 
persen.

Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2012/07/20/024
43564/.rp.655.triliun.belum.dipakai

Modus Pengerukan Anggaran
Hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan 
pembangunan terabaikan akibat persekongkolan 
dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, yang diduga melibatkan oknum 
pimpinan, komisi, Badan Anggaran DPR, pejabat 
kementerian, pejabat daerah, pengusaha, dan calo. 
Korupsi yang terlegitimasi ini disuburkan praktik 
mafia anggaran dengan modus tertentu.
 S e d i k i t n y a  a d a  e n a m  m o d u s , y a n g  
berlangsung terus-menerus sejak era Reformasi 
dengan pelibatan oknum- oknum yang berganti- 
ganti, mulai dari DPR, kementerian, daerah, 
pengusaha, hingga calo atau perantara. Pertama, 
dugaan kerja sama oknum Badan Anggaran DPR 
dengan Komisi DPR melalui pelibatan calo dan 
pengusaha di daerah. Ke dua, orang- orang yang 
menjadi kepercayaan oknum pimpinan dan 
anggota DPR. Ke tiga, calo yang jadi penghubung 
oknum anggota DPR dengan daerah dan 
kementerian. Ke empat, ada juga mereka yang 
mengaku keluarga oknum DPR atau staf DPR. Ke 
lima adalah adanya aktivis yang mendirikan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk 
membuatkan proposal yang diajukan ke DPR 
ataupun ke kementerian. Modus ke enam, ada 
oknum anggota DPR yang datang ke daerah dan 
menjanji-janjikan proyek untuk penanggulangan 
bencana.
 Pe l u a n g  k o r u p s i  p u n  te r c i p t a  s e j a k  
perencanaan. Karena itu, diperlukan perbaikan 
sistem perencanaan anggaran di DPR dan 
pemerintahan. Di dalamnya prosedur dan kriteria 
pentransferan dana ke daerah, misalnya Dana 
Percepatan Infrastruktur Daerah.

Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/2011/10/03/053
14415/modus.pengerukan.anggaran

Anggaran  (Kesehatan) Indonesia Rendah
 Anggaran dan pengeluaran untuk pelayanan 

dan promosi kesehatan di Indonesia terbilang rendah. Padahal, 
masalah kesehatan kompleks dan disparitasnya tinggi. 
Anggaran di Kementerian Kesehatan 2,1 persen dari APBN 2012. 
Persentase itu lebih rendah dibandingkan dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 
mensyaratkan anggaran kesehatan 5 persen. Syarat 
perundangan ini, sangat kecil dibanding anggran pendidikan 
yang mencapai 20 persen. Padahal, kesehatan menjadi salah satu 
indikator pembangunan manusia bersama dengan pendidikan.
 Keterbatasan anggaran membuat sektor- sektor swasta 
perlu dilibatkan dan disinergikan, terutama untuk membangun 
kesehatan masyarakat di sekitar mereka. Selain bahwa dalam 
saat bersamaan, perlu ditingkatkan pula promosi kesehatan 
untuk perubahan ke arah perilaku hidup sehat yang mampu 
mendongkrak status kesehatan masyarakat.  Misalnya dengan 
mengkampanyekan mencuci tangan pakai sabun sangat murah 
dan dapat menurunkan 30 persen diare pada anak di bawah usia 
lima tahun.  Peningkatan status kesehatan anak merupakan 
indikator target Tujuan Pembangunan Milenium.
Sumber:

http://cetak.kompas.com/read/2012/07/20/03331846/angg
aran.indonesia.rendah
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WAJAH KTI

Orang Kajang

Sebutan �Orang Kajang� berasal dari wilayah 
tempat mereka berdiam yaitu Kecamatan Kajang, 
yang merupakan bagian dari kabupaten Bulukumba. 
Dengan kondisi jalan yang baik, jarak sekitar 200 
km arah timur Makassar,  tempat Orang Kajang 
berdiam, dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 
4 jam dari Makassar. 

CERITAKAN KTI 
LEWAT BIDIKAN KAMERA
ANDA
BaKTINews menyediakan ruang bagi anda yang 
ingin menceritakanKTI lewat foto.

Kirimkan foto-foto anda dengan ukuran dan 
resolusi yang baik disertai keterangan singkat 
ke alamat kami :
info@bakti.org

Ada dua wilayah di Kajang: yang ikut membagi 
Orang Kajang'. Wilayah Kajang Luar (Lembang) 
dan Wilayah Kajang Adat (Ammatoa).  Jika 
Lembang cenderung menjadi serupa dengan tata 
cara pemerintahan dan perubahan yang 
berlangsung di sekitarnya, tidak demikian Wilayah 
Kajang Adat. Orang Kajang yang bermukim di 
wilayah Kajang Adat dipimpin oleh kepala adat 
yang disebut Amma Toa. 

Kawasan Kajang Amatoa adalah �Tana Kamase-
masea� artinya daerah yang (dihuni oleh orang-
orang) sederhana. Mereka tidak memakai listrik, 
bersikap pasif terhadap program pendidikan 
formal pemerintah. Pakaian Orang Kajang 
didominasi warna biru gelap hingga hitam. Mereka 
mewarnai benang dan menenun kain sendiri. Bagi 
Orang Kajang Hitam adalah warna manusia,tanda 
kesediaan menjadi bagian dari alam.

2827

Foto dan Text oleh :
Luna Vidya

asalah perlindungan anak di Indonesia cukup pelik dan Mkompleks. Aspek-aspek yang berhubungan dengan isu ini 
banyak bersentuhan dan bersinggungan dengan nilai 

budaya, cara pandang, pola pikir dan kebiasaan masyarakat Indonesia 
yang sifatnya heterogen. Pendekatan yang dilakukan pun berbeda 
dan beragam, tergantung daerah dimana permasalahan atau program 
perlindungan anak dijalankan. 

KLA atau Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai 
sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian 
komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia 
usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam 
kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak 
anak. Hal tersebut tercantum di Peraturan Menteri No. 11 Tahun 
2011.

http://kotalayakanak.org
http://www.pkpa-indonesia.org

Pusat Kajian dan 
Perlindungan Anak

Kabupaten/Kota 
Layak Anak

WEBSITE BULAN INI
 Website ini merupakan media komunikasi dan penyebarluasan 
informasi di bidang perlindungan anak. Di dalam website ini, konten 
yang diberikan berusaha untuk menyajikan berbagai berbagai 
informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dengan fokus 
pada anak berhadapan dengan hukum, masalah sosial anak, 
kekerasan terhadap anak, hak sipil dan partisipasi anak, dan masalah 
pendidikan dan kesehatan anak. Pengguna website juga bisa 
partisipasi dalam website ini, dengan memberikan kontribusi data 
dan informasi untuk melindungi anak-anak Indonesia.
 Tersedia juga beberapa laporan penting yang bisa menjadi 
referensi tentang perlindungan dan hak anak seperti Laporan Kajian 
Perlindungan Anak, Laporan tahunan Pelaksanaan Konvensi Hak 
Anak, Situasi Anak Indonesia dan Perundang-undangan mengenai 
anak serta bahan sosialisasi anak. 

 Diperlukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut untuk 
menggali permasalahan yang ada yang khusunya berhubungan 
dengan perlindungan anak. Sehingga pendekatan dan program 
yang diciptakan bisa mengatasi masalah dan mewujudkan 
perlindungan anak di Indonesia yang lebih baik.
 Website ini sendiri memberikan informasi untuk melakukan 
kajian dan penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari 
solusi atas persoalan tersebut kemudian melakukan kerjasama 
dengan Yayasan/instansi lain serta masyarakat untuk melakukan 
advokasi terhadap permasalahan anak. Kemudian menyediakan 
layanan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dengan 
benar dan memberikan layanan langsung kepada anak-anak dalam 
rangka pemenuhan hak-haknya.
 Unit layanan yang sekarang sudah tersedia adalah Sekolah 
Kreativitas Anak, Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak 
serta Pusat Kesehatan Reproduksi dan Jender.

Segala laku dan tata cara dalam 
berhubungan dengan sesama manusia, 
alam dan dunia supranatural, bersumber 
dari  Pappasang dan Patuntung. Ke dua 
acuan hukum, norma dan bingkai spiritual 
Orang Kajang ini, berbentuk tuturan, lisan, 
yang diteruskan dari satu Amatoa ke 
Amatoa berikutnya. Orang Kajang 
mengaku beragama Islam. 
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inematica, Pemutaran Film dan Diskusi kembali digelar Rumah Ide Makassar dan Yayasan BaKTI pada 5 Juli 2012 di Kantor BaKTI Cyang mengangkat tema mengenai pekerja anak “Aku, Masa Depanmu Indonesia!” dalam rangkaian peringatan Hari Dunia 
Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni.  Enam (6) video diary yang diinisiasi oleh International Labour Organization 

(ILO) bekerjasama dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH) Jogjakarta tentang pekerja anak khususnya eksploitasi seksual, pekerja 
rumah tangga Anak dan Pekerja Jalanan di wilayah Jakarta, Sukabumi dan Makassar diputar dalam acara ini. Hadir sebagai narasumber, 
yakni Dian Herdiany (Ketua YKH Jogja), Gufran H. Kordi (Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Sulsel) dan Makmur (Pendamping 
anak di TPAS Antang, Makassar).
 Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) memperkirakan sekitar 215 juta anak di seluruh 
dunia menjadi pekerja anak.  Sementara Badan Pusat Statistik mencatat terdapat sekitar 1,5 juta pekerja anak usia 5-17 tahun pada 
tahun 2012 di Indonesia.
 “Perlu upaya pendampingan terus-menerus untuk pekerja anak maupun orang tua.  Jangan mencari atau mengharapkan 
keuntungan ekonomi dari pendampingan, dan hendaknya dilakukan hingga anak ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik guna 
membantu orangtuanya'' Ungkap Makmur yang sudah menjadi pendamping pekerja anak selama 18 tahun di TPAS Antang dalam acara 
ini. Bahkan banyak anak dampingannya saat ini ada yang berhasil menyelesaikan sekolah hingga sarjana. 
 Menjadi pekerja bukan pilihan bagi anak, tapi karena persoalan ekonomi orang tua yang tidak mampu sehingga banyak anak tidak 
bersekolah bahkan ada orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda.  Fitri, salah satu pekerja anak dari TPAS Antang bercerita “Saya 
capek bekerja sebagai pemulung.  Saya bilang sama orangtuaku, akhirnya mereka mengerti dan tidak mengizinkan saya memulung lagi 
tapi sekolah saja”.      
 Taufik dan Indah, aktor video diary dari TPAS Antang mengatakan lewat video ini, mereka ingin memberitahukan kepada orangtua 
bahwa hak-hak anak harus dijaga dan dipenuhi, seperti akses untuk pendidikan dan kesehatan yang baik, waktu bermain yang cukup 
dan waktu bekerja harus dikurangi untuk mengganti waktu belajar dan bermain yang selama ini tersita.  
 Kampanye lewat video diary ini bertujuan agar isu pekerja anak dapat disebarluaskan guna membantu semua pihak yang berusaha 
untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia.  Film tidak hanya menjadi media untuk bisa menceritakan suatu hal tapi bisa 
menginspirasi untuk melakukan perubahan.  Acara ini dihadiri oleh 122 orang peserta berasal dari LSM, akademisi dan media.

 

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, 
rapat, dan diskusi.  Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi  atau sheumasse@bakti.org
Telepon +62 411 832228,  833383  / Fax. +62 411 852146,  atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. H.A. Mappanyukki 
No. 32,  Makassar.
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ayasan Mutiara Hijau (YMH) yang didirikan pada tahun Y1999 adalah sebuah organisasi non pemerintah yang 
non partisan dan merupakan anggota dari Jaringan 

Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) Gorontalo.
 Mutiara Hijau lahir dari komitmen bersama untuk 
mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat di sekitar 
dan di dalam kawasan hutan dalam pengelolaan SDA lewat 
upaya bersama parapihak. Tanggung jawab yang diemban 
Mutiara Hijau ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan 
penyadaran hutan kepada masyarakat tentang model 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari, 
adil dan berkelanjutan, mencari solusi bersama terhadap setiap 
masalah sumberadaya alam khususnya yang berkaitan dengan 
penerapan kebijakan serta memberikan perhatian besar 
terhadap pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan 
hidup, baik di tingkat lokal mumpun nasional.
 Pola organisasi dan manajerial Yayasan Mutiara Hijau 
terdiri dari dua wadah sesuai dengan bentuk dan skala peran 
masing-masing yaitu Badan Pendiri dan Badan Pengurus. 
Sedangkan pelakasanaan programnya dilaksanakan oleh tiga 
biro :
1. Survei dan Investigasi Lapangan
 Kegiatan utama biro ini adalah penggalian, pengumpulan 

dan pengkajian (evaluasi) data serta wilayah kawasan 
konservasi. Lingkup kegiatannya meliputi identifikasi 
potensi sumberdaya alam serta keanekaragaman hayati di 
wilayah konservasi dan daerah penyanggah kawasan hutan. 
Bentuk kegiatannya antara lain monitoring kawasan kritis, 
survei potensi SDA, observasi lapangan dan upaya data 
demografi. 

2. Penguatan Kelompok
 Lingkup kegiatan biro ini meliputi pengembangan dan 

pengkajian kebijakan, perencanaan dan pengelolaan 
potensi SDA lewat pendampingan intensif dan pelatihan

3. Informasi dan Dokumentasi
 Lingkup kegiatan meliputi : manajemen database, distribusi 

informasi kepada masyarakat lewat penerbitan lembar 
informasi serta kampanye konservasi.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan 
Mutiara Hijau :
1. Pendampingan Kelompok Tani dalam pembuatan areal 

model Usaha Tani Lahan Kering kerjasama dengan unit RLKT 
Bone Bolango, Gorontalo

2. Memfasilitasi kegiatan Hutan Cadangan Pangan (HPC) 
kerjasama RLKT Bone-Bolango

3. Penguatan kapasitas kepada kelompok-kelompok tani 
lahan kritis

4. Kampanye pelestarian hutan dan satwa langka, kerja sama 
dengan Wildlif Conservation Society (WCS-IP), Pelestarian 
Alam Liar Sulawesi (PALS) dan Yayasan Adudu Nantu 

International (YANI).
5. Investigasi dan kampanye Media Pengelolaan Sumber Daya 

Alam (SDA) yang adail dan berkelanjutan bekerjasama 
dengan JAPESDA

6. Konsolidasi Komunitas Adat di desa-desa kawasan Taman 
Nasional Bogani Nani Wartabone kerjasama JAPESDA dan 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

7. Pengelolaan Data dan Informasi untuk Pusat Informasi 
Konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 
kerjasama Badan Pengelola Taman Nasional BNW

8. Pendampingan intensif pada 16 desa penyangga dan 1 desa 
enclave kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

9. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk Jaringan 
Masyarakat Peduli (JMP) Taman Nasional Bogani Nani 
Wartabone.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk bekerja sama dan informasi lebiha lanjut 
silahkan menghubungi :
Yayasan Mutiara Hijau
Jl. Sawah Besar No. 253
Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
Gorontalo

PROFIL LSM
KEGIATAN DI BaKTI

Yayasan 
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inematica, Pemutaran Film dan Diskusi kembali digelar Rumah Ide Makassar dan Yayasan BaKTI pada 5 Juli 2012 di Kantor BaKTI Cyang mengangkat tema mengenai pekerja anak “Aku, Masa Depanmu Indonesia!” dalam rangkaian peringatan Hari Dunia 
Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni.  Enam (6) video diary yang diinisiasi oleh International Labour Organization 

(ILO) bekerjasama dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH) Jogjakarta tentang pekerja anak khususnya eksploitasi seksual, pekerja 
rumah tangga Anak dan Pekerja Jalanan di wilayah Jakarta, Sukabumi dan Makassar diputar dalam acara ini. Hadir sebagai narasumber, 
yakni Dian Herdiany (Ketua YKH Jogja), Gufran H. Kordi (Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Sulsel) dan Makmur (Pendamping 
anak di TPAS Antang, Makassar).
 Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) memperkirakan sekitar 215 juta anak di seluruh 
dunia menjadi pekerja anak.  Sementara Badan Pusat Statistik mencatat terdapat sekitar 1,5 juta pekerja anak usia 5-17 tahun pada 
tahun 2012 di Indonesia.
 “Perlu upaya pendampingan terus-menerus untuk pekerja anak maupun orang tua.  Jangan mencari atau mengharapkan 
keuntungan ekonomi dari pendampingan, dan hendaknya dilakukan hingga anak ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik guna 
membantu orangtuanya'' Ungkap Makmur yang sudah menjadi pendamping pekerja anak selama 18 tahun di TPAS Antang dalam acara 
ini. Bahkan banyak anak dampingannya saat ini ada yang berhasil menyelesaikan sekolah hingga sarjana. 
 Menjadi pekerja bukan pilihan bagi anak, tapi karena persoalan ekonomi orang tua yang tidak mampu sehingga banyak anak tidak 
bersekolah bahkan ada orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda.  Fitri, salah satu pekerja anak dari TPAS Antang bercerita “Saya 
capek bekerja sebagai pemulung.  Saya bilang sama orangtuaku, akhirnya mereka mengerti dan tidak mengizinkan saya memulung lagi 
tapi sekolah saja”.      
 Taufik dan Indah, aktor video diary dari TPAS Antang mengatakan lewat video ini, mereka ingin memberitahukan kepada orangtua 
bahwa hak-hak anak harus dijaga dan dipenuhi, seperti akses untuk pendidikan dan kesehatan yang baik, waktu bermain yang cukup 
dan waktu bekerja harus dikurangi untuk mengganti waktu belajar dan bermain yang selama ini tersita.  
 Kampanye lewat video diary ini bertujuan agar isu pekerja anak dapat disebarluaskan guna membantu semua pihak yang berusaha 
untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia.  Film tidak hanya menjadi media untuk bisa menceritakan suatu hal tapi bisa 
menginspirasi untuk melakukan perubahan.  Acara ini dihadiri oleh 122 orang peserta berasal dari LSM, akademisi dan media.

 

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, 
rapat, dan diskusi.  Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi  atau sheumasse@bakti.org
Telepon +62 411 832228,  833383  / Fax. +62 411 852146,  atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. H.A. Mappanyukki 
No. 32,  Makassar.
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ayasan Mutiara Hijau (YMH) yang didirikan pada tahun Y1999 adalah sebuah organisasi non pemerintah yang 
non partisan dan merupakan anggota dari Jaringan 

Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) Gorontalo.
 Mutiara Hijau lahir dari komitmen bersama untuk 
mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat di sekitar 
dan di dalam kawasan hutan dalam pengelolaan SDA lewat 
upaya bersama parapihak. Tanggung jawab yang diemban 
Mutiara Hijau ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan 
penyadaran hutan kepada masyarakat tentang model 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari, 
adil dan berkelanjutan, mencari solusi bersama terhadap setiap 
masalah sumberadaya alam khususnya yang berkaitan dengan 
penerapan kebijakan serta memberikan perhatian besar 
terhadap pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan 
hidup, baik di tingkat lokal mumpun nasional.
 Pola organisasi dan manajerial Yayasan Mutiara Hijau 
terdiri dari dua wadah sesuai dengan bentuk dan skala peran 
masing-masing yaitu Badan Pendiri dan Badan Pengurus. 
Sedangkan pelakasanaan programnya dilaksanakan oleh tiga 
biro :
1. Survei dan Investigasi Lapangan
 Kegiatan utama biro ini adalah penggalian, pengumpulan 

dan pengkajian (evaluasi) data serta wilayah kawasan 
konservasi. Lingkup kegiatannya meliputi identifikasi 
potensi sumberdaya alam serta keanekaragaman hayati di 
wilayah konservasi dan daerah penyanggah kawasan hutan. 
Bentuk kegiatannya antara lain monitoring kawasan kritis, 
survei potensi SDA, observasi lapangan dan upaya data 
demografi. 

2. Penguatan Kelompok
 Lingkup kegiatan biro ini meliputi pengembangan dan 

pengkajian kebijakan, perencanaan dan pengelolaan 
potensi SDA lewat pendampingan intensif dan pelatihan

3. Informasi dan Dokumentasi
 Lingkup kegiatan meliputi : manajemen database, distribusi 

informasi kepada masyarakat lewat penerbitan lembar 
informasi serta kampanye konservasi.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan 
Mutiara Hijau :
1. Pendampingan Kelompok Tani dalam pembuatan areal 

model Usaha Tani Lahan Kering kerjasama dengan unit RLKT 
Bone Bolango, Gorontalo

2. Memfasilitasi kegiatan Hutan Cadangan Pangan (HPC) 
kerjasama RLKT Bone-Bolango

3. Penguatan kapasitas kepada kelompok-kelompok tani 
lahan kritis

4. Kampanye pelestarian hutan dan satwa langka, kerja sama 
dengan Wildlif Conservation Society (WCS-IP), Pelestarian 
Alam Liar Sulawesi (PALS) dan Yayasan Adudu Nantu 

International (YANI).
5. Investigasi dan kampanye Media Pengelolaan Sumber Daya 

Alam (SDA) yang adail dan berkelanjutan bekerjasama 
dengan JAPESDA

6. Konsolidasi Komunitas Adat di desa-desa kawasan Taman 
Nasional Bogani Nani Wartabone kerjasama JAPESDA dan 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

7. Pengelolaan Data dan Informasi untuk Pusat Informasi 
Konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 
kerjasama Badan Pengelola Taman Nasional BNW

8. Pendampingan intensif pada 16 desa penyangga dan 1 desa 
enclave kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

9. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk Jaringan 
Masyarakat Peduli (JMP) Taman Nasional Bogani Nani 
Wartabone.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Untuk bekerja sama dan informasi lebiha lanjut 
silahkan menghubungi :
Yayasan Mutiara Hijau
Jl. Sawah Besar No. 253
Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
Gorontalo
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Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria

Makkunrai

Penilaian terhadap suatu program secara berkesinambungan dan tidak terbatas pada pencapaian target 
sangat diperlukan. Karena melalui penilaian dapat member masukan dalam melihat dan menilai hasil-hasil 
program pembangunan secara optimal. Audit social adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk 
menilainya.

Masalah agraria yang bertahun-tahun terjadi membutuhkan pembaruan dibidang ini. Namun pembaruan 
hanya dapat dilakukan dengan beberapa prasyarat seperti tersedianya data dan informasi mengenai 
pemilikan dan penguasaan sumber daya agraria yang cermat. Penyediaan informasi dan data merupakan 
langkah vital. Buku ini merupakan seri bibliografi sebagai upaya menggambarkan beragam kepustakaan 
tentang agraria,  pertanian dan persoalannya di Indonesia.   

Makkunrai yang juga berarti perempuan dalam bahasa bugis adalah buku yang ditulis oleh Lili Yulianti Farid 
seorang penulis dari Makassar. Buku ini berisi kumpulan 10 cerpen yang berkisah tentang perempuan dan 
permasalahan social yang membelitnya, perempuan yang ingin lepas dari tradisi dan dominasi atas nama 
apapun.

xviii + 168 hal, 15 x 21 cm

Penulis  Author Deskripsi fisik  Physical Description

Lili Yulianti Farid 152 hal, 13 x 19 cm

Belanja Pemerintah Pusat di Daerah 

WDR 2011 menyajikan pengalaman-pengalaman Negara yang berhasil melewati transisi kekerasan berulang 
menuju kebutuhan khusus untuk memprioritaskan tindakan-tindakan yang membangun kepercayaan antara 
Negara dengan warga Negara, serta mengembangkan lembaga yang dapat memberikan keamanan, keadilan 
dan pekerjaan.  

Penerbit  Publisher

Asian Development Bank
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xvi+ 135 Hal, 12 x 19 cm 979-8589-45-9

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

Penulis  Author

Supriadi dan Irfan Ido

BaKTI mengucapkan terimakasih kepada YPSHK, Akatiga, Ibu Lili Yulianti Farid dan ADB 
atas sumbangan buku untuk Perpustakaan BaKTI.
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