
Menangkal Pencuri 
dengan Kopi
Lokasi

Argopuro, Jember
Mitra

LSDP (Lembaga Studi Desa untuk 
Petani) SD Inpers
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$
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Kopi dengan pohon keras 
penahan tebing
Warga dulu banyak TKI, 

belakangan mulai berkurang setelah 
lahan kopi mulai bisa digarap.

Ssalah satu fokus adalah rehabilitasi 
paska banjir besar, yang dituduhkan 
sebagai akibat pembalakan liar 
yang dilakukan oleh warga. Padahal 
pusat sumber banjir ada di daerah 
perkebunan yang tidak dikelola 
warga.

Sekarang para penjaga gerbang/
portal bisa santai, sebab hampir tidak 
ad lagi kayu yang keluar. Warga yang 

menjaga, sebab jika ada penebangan 
pohon akan membahayakan tanaman 
kopi di bawahnya.

Biogas akan dipakai untuk 
pengeringan kopi.

LSDP di Dusun Renteng, Desa 
Pancakarya, Kecamatan Ajung, 
penguatan kelompok perempuan 
lewat pembuatan jamu instan, tapi 
masih terkendala pemasaran.

Pendekatan LSDP adalah 
pengorganisasian: pembangunan 
kelompok, mendorong agar kelompok 
dapat menginisiasi gagasan 
dan pelaksanaan. Termasuk 
menghidupkan kembali prosesi2 
misalnya slametan, dsb. Intinya 
mengembalikan penghargaan 
masyarakat terhadap kelompoknya 
sendiri.

Pendekatan ini antara lain berimbas 
kepada strategi pengembangan 
antara lain biogas, yaitu percobaan 
pembuatan percontohan lewat 
kelompok. Baru nanti setalh ada 
demplot diharapkan kelompok lain 
atau anggota masyarakat yang lain 
akan meniru.

Terdapat karakter yang sama, 
yaitu kurangnya informasi tentang 
beberapa hal teknis, yang memang 
tidak termasuk dalam bidang 
keahlian, dan kurang berhubungan 
dnegan pihak lain yang lebih 
menguasai.

Penanaman pohon buah duren dsb. 
Kalau di lahan garapan, milik si 
penggarap, kalau di pinggir jalan 
dsb. dibagi hasil. Konsepnya: rimba 
sosial. Pergi ke kebun kadang bawa 
satu dua bibit pohon. Secara tidak 
terasa sudah banyak sekali. Jenis-
jenis pohon ada yang langka dan 
dulu pernah tumbuh di situ, tapi juga 
mencoba jenis-jenis luar termasuk 
matoa.

Menangkal Pencuri 
dengan Jalan Aspal
Lokasi

Meru Betiri, Jember
Mitra

KAIL
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$
Kontribusi lain: US$

Rencana rehabilitasi lahan 
taman nasional yang pernah 
digagas Kail pada 4 kawasan 

(TN Bromo-Tengger-Semeru, TN 

Baluran, TN Meru 
Betiri, TN Alas 
Purwo), kemudian 
diputuskan 
realisasinya 
hanya pada 2 
yang terakhir 
saja. Konsep 
umum yang 
dipergunakan 
adalah 
pengelolaan 
lahan zona 
penyangga 

kawasan konservasi yang sudah 
rusak, oleh masyarakat. Masyarakat 
boleh menggarap lahan dengan 
tanaman semusim, dengan syarat 
menanam tanaman umur panjang. 
Jika yang ditanam pohon buah-
buahan, masyarakat juga boleh 
memanfaatkan buahnya. Tapi 
lahan dan pohon tetap milik taman 
nasional.
Di Meru Betiri 2.250 ha sudah masuk 
proses rehabilitasi oleh masyarakat 
dari 5 desa terdiri dari 104 kelompok, 
3556 KK. Sekitar 1987 mulai terjadi 
penjarahan kayu di kawasan TN 
Meru Betiri oleh masyarakat sekitar. 
Puncaknya 1998, didalangi beberapa 
oknum. Awal 1999 masyarakat 
bahkan merambah lahan, mengklaim 
lahan milik mereka. Pertengahan 1999 
dimulai program rehabilitasi lahan, 
yang digagas oleh LSM Latin dari 
Bogor. Ketika masa program habis, 
tenaga-tenaga pendamping binaan 
Latin, yang berasal dari Jember dan 
sekitarnya, berkomitmen untuk tetap 
mengembangkan program yang telah 
mereka rintis. Maka dibentuklah Kail.
Tahun 1995 masyarakat dengan 
dampingan Kail menanami 7 hektar 
lahan rusak dengan pohon trembesi, 
picung, kedawung, kemiri. Mulai 1999 
diperluas secara bertahap hingga 
mencapai 2.250 ha. Jenis pohon 
yang ditanam pun lebih bervariasi: 
tanaman obat (kedawung, kemiri, 

pakem/kluwek, joho, asem, trembesi), 
tanaman sayur (pete), tanaman buah 
(nangka, rambutan, mangga, sirsak, 
jamblang/duwet), tanaman cadangan 
pangan (sukun). Jenis-jenis itu dapat 
diambil buahnya oleh masyarakat, 
sehingga tidak akan ditebang.
Selama bibit pepohonan masih 
kecil, sela-selanya dimanfaatkan 
untuk tanaman tumpangsari: 
jagung, padi, kacang tanah, kedele, 
kacang panjang, kacang ijo. Juga 
dikembangkan tanaman pagar/
sisipan: pisang, ketela. Setelah pohon 
makin besar, tanaman tumpangsari 
perlahan diganti dengan jenis-jenis 
tanaman yang tidak membutuhkan 
banyak sinar matahari, seperti jahe, 
kunyit, pule pandak, kumis kucing, 
kencur, temulawak, kunir putih.

Toga = tanaman obat keluarga. 
Mendapat Upakarti
Satwa yg sudah masuk ke kawasan 
rehab: ular, kijang, budeng, burung, 
landak

Hasil:
Manajeman hutan: dulu rusak, sudah 
membaik. Sumber2 ekologi yg dulu 
hilang mulai kembali.
Ekonomi: hasil tumpangsari, 
masyarakat terpenuhi 50% kebutuhan 
pokoknya. Itu hasil penelitan Kail
Sosial: membangun kebersamaan 
di tingkat petani, sehingga mau 
membangun kelompok, kelembagaan 
dalam pengelolaan hutan dan lahan.
Kemitraan antara masyarakat dengan 
TN dan pihak lain (Pemda, DPRD, dll)

Dari 5 desa, 2 desa sudah terbentuk 
jaringan petani di tingkat desa: Desa 
Curahnongko ada Jaket Resi (jaringan 
kelompok tani rehabilitasi), Desa 
Andongrejo Permataresi (persatuan 
masyarakat tani rehabilitasi)
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Pendamping Masyarakat
Ada kecenderungan lembaga pendamping masyarakat mengalami persoalan 
dengan rekrutmen personil pendamping. Terutama menyangkut lembaga-
lembaga yang personilnya didominasi oleh mahasiswa atau lulusan baru. 
Mereka sering menghadapi tingginya laju masuk keluarnya personil, sehingga 
tiap kali perlu ada masa orientasi. Irama yang demikian dapat tidak sesuai 
dengan dinamika yang ada di komunitas, baik yang memang sudah ada di 
kalangan masyarakat maupun yang justru sedang berusaha diperkenalkan oleh 
lembaga pendamping itu sendiri.
Beberapa contoh solusi antara lain dengan sejak dini membina pendamping 
masyarakat dari kalangan masyarakat sendiri. Lebih jauh, seperti yang 
diterapkan oleh KAIL, pendamping lokal sengaja dipilih yang sudah memiliki 
pendapatan tetap, sehingga tidak rentan terhadap naik turunnya masalah 
keuangan yang dihadapi lembaga. 

Meru Betiri menjadi percontohan. 
Akan dilakukan rehabilitasui di 10 TN.

Alas Purwo masih ada ketidakjelasan 
sebab peralihan dari Perhutani ke 
Taman Nasional belum ada penataan 
batas. Secara de jure sudah. 1.300 ha 
yg harus direhab dari dialihkan dari 
Perhutani menjadi Zona Penyangga 
Taman Nasional.
30 ha demplot rimba campur dari 90 
ha yg sudah siap direhab.

Rencana pengembangan ke 
Baluran: persoalannya hampir 
sama, ada tumbuhan gulma dibakar 
masyarkaat, TN tidak berhasil 
mencegah
Di Tengger: perambahan

Konsep: jalan rusak mencegah 
pembalakan dibantah msyarakat. 
Justru jalan bagus akan memudahkan 
patroli petugas. Tapi toh kini 
pekerjaanpetugas jadi lebih ringan, 
sebab masyarakat yang menjaga 
hutan. Masyarakat lapor ke petugas 
TN jika ada pencurian, kebakaran, 
dll. Konsekuensinya, petugas harus 
cepat menanggapi laporan warga, 
agar warga tidak jera. Identitas 
pelapor harus dirahasiakan.

PR: kepastian hukum tentang 
masyafrkat boleh mengelola lahan 
kawasan rehabilitasi TN, tanpa 
pungutan, tegakan milik TN

Hasil tumpangsari saja pernah 
dihitung ... milyar per panen.
Nanti (5 tahun lagi) setelah tanaman 
pokok menghasilkan buah, antara 
lain diharapkan masyarakat dapat 
menggaji pendamping, yang 
sekarang digaji oleh Kail dari hibah.

Mengingatkan masyarakat, berapa yg 
sudah dipanen sejak awal rehab, jadi 

sudah wajar kalau tidak usah minta 
bantuan dari TN.

Bagi TN jadi 

Sb dana lain dari Lapis utk 
pendidikan. Pernah dapat dari 
Kemala (pembentukan/penguatan 
Sistem Informasi Kampung lewat 
pertemuan2, ) dan DFID (utk 
Perhutani).

Model Koordinasi 
Pengelolaan Program 
antara LSM dan KSM
Lokasi

Bengkulu
Mitra

Ulayat
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$

Mitra

Jurai Tue
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$
Mitra

Kelompok Tani Karya Bersama
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$

Di 5 desa dampingan Ulayat dan 
Kelompok Tani Karya Bersama, 
hasil perencanaan desa sudah 

dituangkan dalam peraturan desa, 
meliputi pengaturan tentang hukum 
adat, lingkungan, pemerintahan desa, 
serta keuangan dan pengelolaan 
sumberdaya alam. Denda bagi yang 
melanggar menambah kas desa. 
Dengan adanya kepastian hukum, 
warga bisa menata pola kehidupan 
dan menjaga sumberdaya alam. Hak 
dan kewajiban warga desa untuk 
menjaga lingkungan meningkat. 
Pengambilan kayu dari dalam Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan 
(TNBBS) berkurang. Warga Desa 
Air Palawan tak lagi menangkap 
ikan dengan setrum, untuk menjaga 
habitat ikan dan biota lain. Warga 
Desa Ulak Bandung, yang berbatasan 
langsung dengan TNBBS, bahkan 
membentuk pasukan pengaman 
hutan. Warga bergantian menjaga 
agar kayu tidak turun ke kota.
Lebih jauh, warga memanfaatkan 
pencapaian itu untuk meningkatkan 
posisi tawar, sehingga Pemerintah 
Kabupaten melakukan pembangunan 
prasarana jalan dan air bersih, serta 
balai desa dan puskesmas.
Sayang, sukses ini tidak diiringi 
kegiatan pendukung perencanaan 
dan peraturan desa. Merosotnya 
jumlah pendamping dari Ulayat 
adalah penyebab utama proses 
pendampingan menjadi lamban. 
Beberapa kegiatan pendukung 
akhirnya hanya menjadi pelengkap, 
untuk memenuhi tujuan jangka 
pendek. Warga Desa Tebing 
Rambutan misalnya, bersama-
sama membuat lahan pembibitan 
seluas 2 hektar, dan menyemaikan 
10.000 bibit karet dan kakao. Namun 
hasilnya tidak maksimal, antara lain 
karena pengambilan bibit dilakukan 
dengan tidak teratur. Bibit yang sudah 
ditanam pun tidak dipantau. Hal lain, 
kelompok ibu-ibu Ulak Bandung yang 
pernah sukses panen jagung, tidak 
bisa 

mengulangnya ketika terserang hama 
dan tidak tahu bagaimana cara 
mengatasinya. Beberapa kolam ikan 
di Ulak Bandung dan Muara Sahung 
pun terbengkalai. Beberapa kelompok 
di tingkat desa yang sudah sempat 
terbentuk, menjadi beku, bahkan 
bubar. Warga kembali kepada 
kecenderungan melakukan kegiatan 
secara individual dan jangka pendek.
Tiga program ini pada dasarnya 
berjalan di bawah koordinasi Ulayat, 
yang berkedudukan di Bengkulu. 
Kelompok Tani Karya Bersama 
dan Jurai Tue bergantung kepada 
Ulayat antara lain dalam pelaporan 
keuangan. Seharusnya pola 
koordinasi seperti ini bisa menjadi 
proses pembelajaran pengelolaan 
dana hibah kecil oleh KSM dengan 
pendampingan LSM. 
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Hidup 
bersama 
Kekeringan
Dibandingkan dengan bencana 
banjir, kekeringan lebih besar 
dampaknya, dalam hal luas wilayah, 
durasi kejadian, maupun biaya dan 
waktu pemulihan. Namun ternyata 
penanggulangan kekeringan 
justru kurang nyata ketimbang 
penanggulangan banjir (Gatot Irianto, Balai 
Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Harian 
Kompas 21 Agustus 2003).

Dalam dasawarsa terakhir, penyebab 
kekeringan kian sering ditimpakan 
begitu saja kepada perubahan 
iklim global. Padahal perusakan 

sumberdaya lahan dan air jelas terus 
bertambah, tanpa cukup kendali dari 
instansi-instansi terkait. Sementara 
masyarakat semakin apatis dan hanya 
menunggu bantuan pemerintah.
Terjadi penurunan drastis kualitas 
sistem irigasi sejak berlakunya otonomi 
daerah (Bustanil Arifi n, pengamat pertanian, 
Harian Kompas, 28 Juli 2008). Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, 
dalam 10 tahun belakangan tak ada 
pembangunan irigasi baru (Harian 
Kompas, 23 Juli 2008).

Menanam Seribu 
Pohon
Lokasi

Watumbelar, Sumba
Mitra

KMPH Watu Uma
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$
Kontribusi lain: US$

Batas-batas kawasan konservasi 
yang ditetapkan pada jaman 
Belanda berubah ketika 

dilakukan penetapan batas dalam 
rangka TGHK. Banyak lahan 
garapan masyarakat jadi masuk 
kawasan Taman Nasional Manupeu-
Tanadaru, artinya mereka tidak 
boleh lagi berladang di situ. Lalu 
kelompok-kelompok masyarakat, 
didampingi Pakta dan Birdlife 
Indonesia, berusaha mengajukan 
‘banding’. Pemetaan dilaksanakan, 
lantas diajukan agar dilakukan 
penyesuaian. Hasilnya, batas 
TGHK diubah. Masyarakat dapat 
tetap menggarap lahan, yang 
oleh bupati, sebagai ketua Panitia 
Tata Batas, dinilai memang lebih 
berpotensi sebagai lahan garapan. 
Kenyataannya memang hampir 
seluruh areal tersebut tidak berpohon.
Penunjukan Taman Nasional 
didasarkan pada batas TGHK. Pada 
saat pengukuran ulang dilakukan 
proses negosiasi (2002-2006) dengan 

Sumba jaman dulu mempraktikkan 
perladangan berpindah. Alasan lain 
adalah adanya persepsi ditengah 
masyarakat bahwa lahan yang 
subur ditandai dengan suburnya 
pepohonan, dalam hal ini, hutan. 
Bagi masyarakat yang tidak memiliki 
tanah, dapat meminjamnya dari 
Umbu-Umbu dengan pembagian 
keuntungan sesuai perjanjian. 
Watumbelar merupakan salah satu 
komunitas yang dapat dikatakan 
berhasil dalam mengelola zona 
interaksi dibandingkan dengan 
desa-desa dil wilayah lain. Zona-zona 
ini dikelola dengan menggunakan 
tanaman seperti jagung, kacang-
kacangan, dsb. Proses pengelolaan 
ini baru dijalankan setelah dana GEF 
masuk, dengan luasan tanah yang 
diolah per- KK antara ½ – 1 hektar. 
Mekanisme yang terbangun di tengah 
masyarakat ini juga ditunjang oleh 
perjanjian antara Taman Nasional 
dengan BKSDA dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat melalui 
para Kepala Desa selaku wakil 
masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus juga untuk 
mengurangi perilaku atau kebiasaan 
tebang-bakar masyarakat yang jika 
dibiarkan, akan terus mengurangi 
luasan hutan yang ada di Sumba. 
Data terakhir menunjukkan, sisa 
tutupan hutan di wilayah Sumba 
(Timur atau Barat ?) menurun tajam 

total wilayah yang digarap adalah 
600 hektar lebih.  Hasil-hasil dari 
kesepakatan ini adalah mekanisme  
‘in-out’ (mekanisme di mana mereka 
keluar, harus ada yang menggantikan 
lahan agar tidak berkurang), yaitu 
wilayah mana saja yang boleh 
digarap oleh masyarakat, dimana 
rata-rata lahan yang diambil adalah 
lahan tidak berhutan namun dapat 
diolah menjadi sawah. Di tahin 
2001-2002 adanya fasilitasi untuk 
melahirkan KPAD (Kesepakatan 
Pelestarian Alam Desa) yang 
diantaranya memuat masalah tata 
batas, aturan yang berkaitan dengan 
masalah kebutuhan kayu, dsb 
untuk 4 desa (Watumbelar di timur, 
Umbulangan di utara, Manurara di 
utara, Baliloku di selatan).    
Di beberapa lokasi, Taman Nasional 
bahkan memberikan konsesi jangka 
pendek (sekitar 5 tahun) kepada 
masyarakat untuk menggarap 
bagian pinggir kawasan untuk 
berladang. Masyarakat diminta 
menanam pohon, terutama pohon-
pohon buah. Setelah masa konsesi 
berlalu, masyarakat keluar dengan 
sukarela dan melakukan pengolahan 
tanah di wilayah lain. Hal ini mudah 
dimengerti karena sebetulnya 
sebagian masyarakat memang 
memiliki juga tanah sendiri, walaupun 
kurang subur karena terletak di 
daerah yang sudah lama tidak 
berpohon. Kebiasaan masyarakat 

dari 17% menjadi tinggal 6,5% pada 
tahun-tahun terakhir. Selain untuk 
membuka lahan, salah satu faktor 
yang mendorong masyarakat untuk 
melakukan tebang-bakar adalah 
berburu babi. Kini, sudah banyak 
masyarakat yang menanam pohon 
di Watumbelar untuk memperbaiki 
kerusakan hutan.

Pogram konservasi hutan melalui 
kegiatan pemanfaatan lahan di 
zona interaksi oleh masyarakat 
Desa Watumbelar merupakan 
salah satu kegiatan yang dapat 
mewakili bagaimana tarik menarik 
kepentingan antara pemerintah 
dengan masyarakat akan 
pemanfaatan dan pelestarian sumber 
daya alam dapat terjembatani 
melalui proses komunikasi terbuka 
dan intensif.

Diawali dengan permasalah 
perubahan status wilayah kelola 
masyarakat menjadi Taman Nasional 
Manupeu-Tandaru di tahun 1998, 
masyarakat Desa Watumbelar yang 
tergolong sebagai kelompok “Tau 

Mayila” (orang miskin) dan kelompok 
“Tau Marihi Mayila” (orang sangat 
miskin), kemudian dipaksa untuk 
mencari lahan garapan baru demi 
mencukupi kebutuhan perekonomian 
mereka. Padahal, jauh sebelum 
wilayah ini ditetapkan sebagai 
Taman Nasional, telah banyak  warga 
masyarakat yang bermukim, di dalam 
maupun di sekitar kawasan, dan 
menggantungkan hidup dari hasil 
hutan. 

Penetapan status Taman Nasional 
tersebut pada dasarnya muncul 
dari kesadaran pemerintah untuk 
melindungi wilayah hutan yang masih 
tersisa di Nusa Tenggara Timur. Tidak 
dapat dipungkiri, kultur masyarakat 
Sumba juga memberikan pengaruh 
terhadap penetapan status kawasan 
ini, seperti kultur tebang-bakar, 
tanpa melakukan rehabilitasi lahan. 
Dalam berbagai laporan lembaga 
konservasi lingkungan disebutkan, 
laju penurunan hutan sangat drastis 
dari tahun ke tahun. Taman Nasional 
barangkali menjadi solusi untuk 
menahan kultur “tebang-bakar” 

masyarakat agar tidak semakin 
merusak hutan.

Beberapa saat setelah ditetapkannya 
wilayah ini menjadi Taman Nasional, 
beberapa petani penggarap lahan 
mencoba bernegosiasi dengan 
Pemerintah, agar diberi kesempatan 
2 tahun untuk menjaga anakan pohon 
yang telah ditanam. Namun tidak 
hanya proses negosiasi berjalan alot, 
tetapi juga ada kecemburuan dari 
masyarakat sekitar akan hasil panen 
yang baik berupa hasutan kepada 
pemerintah. 

Masyarakat Desa Watumbelar 
mencoba menjembatani masalah ini 
dengan mengelola lahan garapan 
pada zona interaksi diluar Taman 
Nasional Manupeu-Tanadaru. Lahan 
seluas 200 hektar yang pada awal 
kedatangan mereka merupakan 

Di dalam gua 
kapur tak jauh 
dari Desa 
Watumbelar ini 
mengalir sungai 
kecil, tapi warga 
tidak memiliki 
teknologi untuk 
mengangkat 
aliran kehidupan 
itu ke permukaan 
tanah.

Kaum perempuan di Gunung Kidul, 
Jogjakarta, antre air hampir 12 jam 

sehari di musim kemarau.

3434 3535



Di beberapa pelosok Jawa Barat, 
petani giliran ronda tiap malam di 
bulan-bulan terkering, mencegah 
penyerobotan air. Ada juga yang 
menghabiskan puluhan liter bensin 
untuk memompa air ke sawahnya.
Di belahan lain dunia, Rajasthan, 
suatu propinsi di India yang luasnya 
sekitar 10 persen dari benua kecil 
itu, tapi hanya memiliki satu persen 
sumberdaya airnya. Enam puluh juta 
penduduknya sering tak memperoleh 
setetes hujan pun setahun. Gurun 
Thar di sana ialah salah satu gurun 
terkering di dunia. Kondisinya 
sudah demikian sejak 
ratusan tahun silam. 
Dulu penduduk punya 
cara-cara ‘memanen 
air hujan’. Beberapa 

tahun belakangan, praktik itu 
dihidupkan kembali. Lebih dari 40 
cara, mulai sekadar membuat tempat 
penampungan air hujan yang kedap 
sehingga hampir tak ada air yang 
menguap terbuang, hingga penyaluran 
air hujan di permukaan tanah agar 
masuk ke sistem irigasi bawah 
tanah yang rumit.
Namun yang terhebat adalah 
pengorganisasian masyarakatnya. 
Bagaimana mengajak masyarakat 
memfungsikan kembali cara-
cara yang sudah ditinggalkan 
ratusan tahun. Dan lebih penting 

lagi, mengubah gaya hidup: cara 
memandang dan memperlakukan air 
sebagai sumberdaya alam, yang tak 
begitu saja dapat diperjualbelikan. 

Air, Air, Air, ....
Lokasi

Blitar
Mitra

Sitas Desa
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$
Kontribusi lain: US$

Wilayah Kabupaten Blitar 
adalah bagian dari deretan 
pegunungan kapur yang 

memanjang di sebagian besar sisi 
selatan Jawa. Di musim hujan saja 
tak terlalu banyak air untuk bercocok 
tanam. Kemarau, angin kering sering 
membunuh palawija yang coba 
ditanam warga. Dulu angin dari 
pesisir, yang tak terlalu jauh jaraknya, 
tersaring bentangan hutan. Tapi 
lalu hutan lindung, yang dikelola 
Perhutani, dibabat masyarakat pada 
masa krisis 1998. Warga masuk 
mengerjakan lahan sambil menanam 
pohon buah-buahan (mangga, 
pete, alpukat, nangka), tapi dibabat 

lagi oleh Perhutani dengan alasan 
harus ditanami pohon produksi 
(jati, mahoni, sengon). Menurut 
masyarakat, pohon produksi akan 
ditebang setelah mencapai usia 
jual. Pohon buah-buahan akan terus 
dipelihara. Dan mereka sudah setuju, 
status lahan pinjam: pohon milik 
pemerintah, buah untuk masyarakat, 
dan tanah boleh digarap untuk 
berkebun. Sebetulnya Perhutani 
sudah menyetujui, tapi sebelum 

seperti bekas akar pohon besar 
yang sudah mati dan membusuk. 
Masyarakat menyimpulkannya 
setelah meng-amati dedaunan 
yang mengumpul di tempat-tempat 
tertentu, terbawa aliran air yang 
menerobos dasar telaga. Ada pula 
yang membuat tanggul pembatas 
dari susunan batu kapur. Ada lagi 
yang memperkuatnya dengan semen. 
Diversifikasi upaya ini sengaja 
dibiarkan, dikembangkan, atau 
dicarikan jalan keluar. Pendamping 
mengajak masyarakat menanam 
tumbuhan penahan tebing sebagai 
alternatif, ketika ada kelompok yang 
percaya telaga mereka tak boleh 
disemen.
Ada kelompok yang merencanakan 
pelapisan dasar telaga dengan 
plastik tebal. Bagi yang percaya hal 
itu dilarang, solusinya mena- nam 
tumbuhan yang akarnya melebar 
sehingga membantu menahan 
penyerapan air ke dalam tanah, 
setidaknya di bagian tepi.
Pendamping mengajak masyarakat 
mencari penafsiran yang relevan 
dengan konservasi. Ada yang 
percaya, telaga tertentu dulu 
diciptakan oleh ‘Mpu’nya untuk 
suatu masa tertentu. Hampir semua 
telaga di Gunung Kidul adalah 
penampung air, tidak memiliki 
mata air sendiri. Telaga Palgading 
misalnya, konon menurut perhitungan 
umurnya tinggal 20-an tahun lagi. 

menggali sejarah telaga dan 
kampungnya, adalah pendekatan 
jitu yang dipilih Nawakamal. 
Masyarakat Gunung Kidul, dan Jogja 
pada umumnya sangat sadar dan 
menghargai sejarah. Menye-garkan 
ingatan warga bahwa sebagian 
besar telaga di kawasan itu adalah 
karya manusia, kakek-kakek mereka 
sendiri, berhasil membentuk konsep: 
konservasi telaga adalah masalah 
bersama.
Realisasi program dan kerja 
kelom-pok umumnya terkendala 
kekurang-an biaya. Tapi inisiatif-
inisiatif yang tak butuh dana besar, 
terlaksana cukup baik. Dan lebih 
penting, masyarakat melakukannya 
dengan memahami alasan hingga 
perhitungannya. Ada telaga yang 
sengaja dikurangi luasnya, dengan 
tujuan memperlama keberadaan 
air. Beberapa bagian dasar telaga 
memiliki pori-pori lebih banyak. 
Bahkan ada yang berlubang agak 

besar, 

Kebutuhan Primer 
Meminimalkan Media
Lokasi
Telaga Palgading, Seperang, Thowet, 
Kabupetan Gunung Kidul, Jogjakarta
Mitra
Lembaga Nawakamal
Durasi & Nilai Proyek
2005-2006 Rp.372.610.000,-

Kebutuhan air warga Gunung 
Kidul sudah puluhan tahun 
tak pernah terpenuhi. Tapi, air 

adalah kebutuhan paling dasar. Jadi 
mereka pun tak pernah menyerah 
mencoba.
Kesadaran masyarakat bahwa 
konservasi telaga adalah inti 
masalah mereka sendiri, diakui 

oleh Nawakamal sebagai faktor 
yang memuluskan upaya mengajak 
masyarakat untuk menerima dan 
melaksanakan berbagai program 
konservasi telaga dan peningkatan 
kesejahteraan. Namun harus diakui 
juga, upaya mengajak warga 

Khadin

Kundi

Paar

Warga ‘mengais’ air untuk minum dan 
memasak dari sumber air di bawah 
permukaan tanah yang dilestarikan.

keluar 
MoU, 
pimpinan 
diganti.
Upaya budidaya tumbuhan usia 
panjang juga bukan tanpa kendala. 
Penanaman harus dilakukan dalam 
masa peralihan kemarau-penghujan. 
Jika lebih dari 2-3 kali hujan bibit 
belum ditanam, musim hujan akan 
habis sebelum akar cukup dalam. 
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Alih-alih mempengaruhi masyarakat 
untuk menganggap kepercayaan 
itu tidak berdasar, pendamping 
mengajak masyarakat menyusun 
strategi konservasi, yang tujuannya 
memperpanjang umur telaga.
Masyarakat juga sudah mencoba 
hal-hal yang ‘tidak biasa’, tapi selalu 
dilandasi logika. Bagian telaga 
tertentu sengaja dipakai untuk 
memandikan sapi, dengan tujuan 
menambah volume lumpur dengan 
harapan dapat menyumbat pori-pori 
dasar telaga.
Aneka upaya itu, menurut pantauan 
masyarakat sendiri, membuahkan 
hasil, walau sedikit. Telaga Sepe-rang 
yang awalnya hanya berair sekitar 4 
bulan, tahun ini 5 bulan.
Masyarakat mau diajak mencoba 
berbagai upaya untuk mengkon-
servasi telaga mereka, karena air 
adalah kebutuhan paling dasar. 
Media apa pun yang dipergunakan 
untuk penyadaran dan pengga-
langan partisipasi menjadi tidak 
terlalu menentukan. 

Selangkah lagi menuju 
pemanfaatan kotoran sapi 
untuk biogas

menggoyah pola ini, menjadi 
pertanian monokultur. Petani sering 
serentak memilih jenis-jenis tanaman 
yang sedang tinggi harganya.
Pohon pun habis ditebang. Bahkan 
pohon pengganti yang baru berusia 
2-3 tahun diborong pedagang kayu. 
Lapisan permukaan yang subur jadi 
mudah terbawa air. Curah hujan 
tinggi, mencapai 3.000 mm/tahun. 
Namun musim kemarau menguapkan 
semua kelembaban. Hanya beberapa 
jenis tumbuhan budidaya bertahan: 
umbi-umbian tertentu, serta jenis-jenis 
tanaman pakan ternak (rumput gajah, 
gliseridia, lamtoro, kaliandra).
Degradasi lahan dan membesarnya 
tekanan ekonomi diperparah 
kecenderungan pengembangan 
wilayah kota Purwokerto ke kawasan 
pertanian di selatan. Pasokan air 
dari Gunung Slamet di utara pun 
terancam ‘dipotong’ untuk berbagai 
kebutuhan perkotaan.
Program yang digagas Babad 
mencoba mengatasi persoalan ini 
secara terpadu, dengan konsep 
agro-silvopastoral: paduan pertanian 
organik dengan peternakan sapi dan 
kambing termasuk pengembangan 
hijauan pakan ternak, serta tumbuhan 

usia panjang (jati dan pohon buah-
buahan).
Pengembangan tumbuhan usia 
panjang, mulai dari pembibitan 
hingga penanaman di lokasi-lokasi 
strategis, terkendala pencurian 
di lahan publik (tepi jalan, tepi 
sungai). Baru sedikit yang mau 
menerapkan diversifikasi tanaman. 
Walau terasering sudah dijalankan, 
belum banyak ditanami tumbuhan 
penahan lereng. Pengembangan 
pertanian organik juga belum 
banyak diikuti petani, antara lain 
karena penggunaan pupuk dan 
pestisida kimia sudah mendarah 
daging. Sedikit petani yang mau 
memanfaatkan kotoran ternak 

Media Penyebar 
Gagasan Organik
Lokasi

Dusun Jetis, Desa ..., Gunung Kidul, 
Jogjakarta
Mitra

Kelompok Tani Cipto Makaryo
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$27,318
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Memulai ternyata bisa lebih 
 sulit ketimbang memperta-
 hankan apa yang telah dicapai. 

Obahing badan lan obahing utek 
(olah raga dan olah otak), falsafah 
yang mendasari keberhasilan warga 
Dusun Jetis dalam pengembangan 
program pertanian dan pekarangan 
organik, ternyata tak sesederhana 
itu. Sedikit orang luar yang berminat 
mengikuti kisah sukses Jetis. Desa-
desa tetangga pun baru sekadar 
bertanya-tanya. Beberapa liputan 

media massa nasional tentang Cipto 
Makaryo dengan cepat terlupakan.
Tapi mungkin bukan tuntutan 
penyesuaian gaya hidup dan cara 
berfikir, yang menjadi penyebab 
lambannya penyebaran gagasan 
petani Jetis itu ke komunitas lain. 
Kunjungan-kunjungan kelompok 
lain, oleh masyarakat Jetis dinilai 
formalitas belaka. Tidak efektif, 
karena hanya datang dan melihat. 
Tidak mencoba sendiri.
Ternyata penyebaran gagasan 
dengan cara organik, alami, bisa 
tidak efektif. Atau mungkin pengertian 
‘organik’nya yang kurang tepat. 
Bukankah pertanian organik tidak 
berarti menghapus-kan pupuk dan 
pestisida kimia buatan pabrik, 
lantas menyerahkan sepenuhnya 
kepada mekanisme alam? Seperti 
yang dijalankan masyarakat Jetis, 
pertanian organik justru penuh 
perencanaan dan perhitungan. 
Mungkin penyebaran gagasan 
pertanian organik juga harus lebih 
terencana, antara lain memasukkan 
strategi (termasuk anggaran) 
penyebaran sejak perumusan 

gagasan dan penyusunan proposal. 

untuk kompos, antara lain karena 
dampaknya memang tak langsung 
terlihat seperti pupuk kimia. Program 
penggemukan sapi dan kambing 
termasuk cepat diadaptasi, karena 
masa pemeliharaan relatif pendek.
Pendekatan ekonomi untuk 
memancing keterlibatan masyarakat 
dalam program konservasi, yang 
kurang memberikan keuntungan 
jangka pendek, ternyata tidak 
seefektif yang diharapkan. Di 
samping itu ada kemungkinan 
berulangnya pilihan masyarakat 
untuk hanya mengembangkan 
satu dua jenis budidaya yang 
paling menguntungkan dan cepat 
menghasilkan uang saja.

Media Pemacu 
Konservasi Lahan 
Kering
Lokasi

Gunung Tugel, Banyumas, Jawa Tengah
Mitra

Yayasan Lembaga Pengembangan 
Potensi dan Keswadayaan Babad
Durasi & Nilai Proyek

2005-2006 US$25,000

Budaya dan kebiasaan dapat 
 menjadi penghambat pengem-
 bangan program konservasi. 

Bahkan program peningkatan 
kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Bentang alam lahan pertanian 
di kawasan perbukitan kering di 
Kabupaten Banyumas sebelah 
selatan Purwokerto umum dijumpai 
di Jawa Tengah. Di masa lalu, petani 
belajar dari aneka jenis vegetasi yang 
tumbuh alami. Mereka menanam 
berbagai jenis palawija, dengan 
waktu dan masa tanam berbeda-
beda. Akibatnya masyarakat 
memiliki kedaulatan pangan. Mereka 

pun memelihara 
pepohonan usia 
panjang, sehingga 
kesuburan dan 
kestabilan tanah 
terjaga.
Lalu tekanan 
ekonomi, dan 
program pertanian 
pemerintah, 

Untuk suatu kawasan lebih dari 20 
ribu hektar, jumlah pendamping 
dan anggaran yang tersedia tak 
memadai. Terjadi keterlambatan 
memfokuskan pengembangan media 
yang efektif, seperti pengembangan 
demplot. Masyarakat ternyata lebih 
mudah menerima dan mau mengikuti 
program jangka panjang kalau sudah 
melihat sendiri hasilnya. 
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Puntondo
Lokasi

Teluk Laikang, Takalar, Sulawesi 
Selatan
Mitra

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup 
Puntondo
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$
Kontribusi lain: US$

Pusat Pendidikan Lingkungan 
Hidup Puntondo bermukim di 
kawasan sekitar 4 hektar, 60-

an kilometer di selatan Makassar, 
atau hampir 4 jam perjalanan 
dengan mobil. Seperti juga di PPLH 
Seloliman (Jawa Timur), selain 
program pendidikan lingkungan, 
PPLH Puntondo menawarkan desain 
arsitektur dan menu makanan 
yang unik. Pusat pendidikan ini 
menerapkan sistem penggajian 
staf dan karyawan, sebagaimana 
layaknya perusahaan komersial. 
Pendekatan yang berangkat dari 
kesadaran bahwa pendidikan 
lingkungan hidup harus mampu 
mandiri, agar dapat berkelanjutan.
Namun, PPLH Puntondo menghadapi 
kendala-kendala eksternal dan 
internal. Pembangunan PPLH 
Puntondo dimulai tahun 1998, dan 
diresmikan tahun 2001. Hingga kini 
pemasukan dari penjualan program 
pendidikan serta bungalow masih 

jauh dari mencukupi kebutuhan 
operasional. Rupanya masyarakat 
kota, yang diasumsikan lebih mampu 
dan mau mengeluarkan uang, belum 
dapat ditarik ke sana. Atau bahkan 
menjadi lebih sulit, mengingat 
perkembangan ‘metropolitan’ 
Makassar justru mengarah ke utara.
Kelompok sasaran lain Puntondo 
adalah masyarakat kampung sekitar. 
Ada program mengajari masyarakat 
mengolah hasil seperti kripik sukun, 
membuat kue-kue, setidaknya buat 
konsumsi pengunjung PPLH. Selain 
menambah penghasilan, cara ini 
dimaksudkan untuk mengajari 
masyarakat arti sertifikasi, yaitu lewat 
kontrol kualitas.
Program lain, penanaman bakau, 
terkendala substrat dasar pantai 
yang berupa batuan keras. Tidak 
semua tempat dapat ditanami. Itu pun 
lapisan tanahnya seringkali tipis saja. 
Harus dibuat empang-empang batu 
untuk mengurangi kekuatan ombak, 
agar akar bakau, yang umumnya 
diandalkan sebagai penahan abrasi, 
sempat tumbuh. Tentu tetap harus 
ada pemagaran untuk 
mencegah kambing 
dan sapi. 
Terumbu karang pun 
dipagari, sehingga 
dapat dijadikan 
contoh peraga. 
Sejak akhir 2007 
upaya konservasi 
ini menjadi lebih 
ringan, dengan 
diresmikannya 

Peraturan Desa tentang daerah 
perlindungan laut, mangrove dan 
pesisir. Kalau ada pembom ikan, 
masyarakat melaporkan kepada 
PPLH, yang memiliki speedboat.
PPLH juga memiliki glass-bottom boat, 
yang membuat anak-anak sekolah 
menyukai program pengamatan 
terumbu karang.
Program energi alternatif, penanaman 
jarak pagar, susah berkembang 
sebab lambat pertumbuhannya, 
mungkin karena air tanah yang 
payau dan tanahnya pasir. Padahal 
jarak pagar aman karena tidak 
disukai sapi dan kambing.
Puntondo melakukan kerjasama 
dengan sejumlah lembaga dalam dan 
luar negeri, mulai dari bantuan dana 
pembangunan fisik, penyelenggaraan 
program pendidikan bagi sekolah 
dan masyarakat sekitar, pelestarian 

lingkungan hidup, serta kampanye 
lewat berbagai media massa 
termasuk program siaran rutin berita-
berita lingkungan pada radio swasta 
di Makassar. Tapi kurang berhasilnya  
program pemasaran membuat semua 
itu belum berfungsi optimal. 

Mengundang dengan 
Gajah dan Rakit
Lokasi

Tangkahan, Sumatra Utara
Mitra

Lembaga Pariwisata Tangkahan
Durasi & Nilai Proyek

2001-2003
SGP Indonesia: US$

Kawasan Tangkahan terletak 
persis di luar Taman 
Nasional Gunung Leuser 

di sisi Sumatra Utara. Lembaga 
Pariwisata Tangkahan (LPT) adalah 
lembaga yang dibentul warga untuk 
mengembangkan kawasan itu 
sebagai daerah ekowisata. Sebagian 
warga yang terlibat dalam LPT 
sebelumnya pelaku pembalakan 
liar. Bahkan ada yang sempat 
mengenyam suasana di balik jeruji 

bui. Lalu sekelompok aktivis 
mahasiswa menyatukan warga 
sekitar Tangkahan, bersama 
para eks pembalak itu, untuk 
mengembangkan ekowisata 
Tangkahan. Pengalaman 
mendalam tentang kehidupan 
di hutan yang dimiliki para 
pembalak, yang bertahun-tahun 
keluar masuk belantara, dengan 
sadar dimanfaatkan dalam 
pengembangan ekowisata. 
Mereka dilatih menjadi penjaga 
dan pemandu wisata.

Paket wisata yang ditawarkan antara 
lain trekking ke hutan, gua atau 
melihat bunga bangkai. Memandu 
wisatawan atau peneliti selama 
berhari-hari di dalam hutan bukan 
masalah lagi bagi mereka. LPT juga 
menjual paket tubing. Mengarungi 
sungai dengan rakit yang terbuat dari 
ban dalam mobil ini biasa dilakukan 
warga pulang dari ladang atau 
menyadap karet.
Lantas, sang primadona: safari gajah.  
Gajah-gajah milik Taman Nasional 
yang biasa digunakan petugas 
untuk patroli, dimanfaatkan untuk 
membawa wisatawan keluar masuk 
hutan, menyebrangi sungai yang 
beraliran deras, bahkan naik turun 
gunung. Kegiatan patroli oleh petugas 
tentu jadi berkurang. Tapi memang 
tidak perlu seintensif dulu, karena 
sekarang para mantan pembalaknya 
sendiri yang berkepentingan menjaga 
keasrian Tangkahan.
Tahun 2008 LPT menerima mandat 
sebagai Pengelola Kawasan Taman 
Nasional Gunung Leuser seluas 
17.500 hektar. Beberapa ranger 
dikirim belajar ke sekolah pariwisata. 
Untuk memantapkan sisi konservasi, 
mereka bekerjasama dengan 
lembaga Flora Fauna Indonesia. 

Dengan paket-paket kegiatan 
sesuai selera pasar yang sedang 
ngetrend, maka jarak jauh, jalan 
rusak, dan sarana seadanya pun 
tidak menjadi penghalang.
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Keberadaan LEM membuktikan 
bahwa komunitas punya tempat 
dalam perjuangan meraih martabat 
dan kemandirian. Rasa ikut memiliki 
adalah kunci. 

Ahad pagi, 26 Desember 2004. 
Pagi itu dunia masih larut 
dalam kegembiraan libur 

menjelang akhir tahun. Pagi itu 
gempa dahsyat diikuti ombak raksasa 
menggebrak dan melumat pesisir 
di sebelas negara di dunia. Pagi itu, 
180 ribu jiwa melayang di sepanjang 
pesisir Aceh dan Nias. Pagi itu, 
manusia tunduk di bawah kuasa 
alam.
Seketika lampu sorot mengarah pada 
Aceh. Ratusan ribu relawan dari segala 
penjuru dunia datang mengulurkan 
tangan. Juga pekerja lembaga swadaya 
masyarakat, lokal maupun internasional, 
datang membanjiri bumi Aceh. 
Kini, pagi nahas itu telah empat tahun 
berlalu. Aceh perlahan menghilang 
dari lampu sorot perhatian dunia. 
Berbagai organisasi kemanusiaan telah 
mengakhiri program di bumi Aceh. 
Hanya sebagian kecil yang masih 
bertahan di Aceh. 
Ketika lampu sorot meredup, sebuah 
pertanyaan mendasar muncul:  “Sejauh 
mana triliunan rupiah dana bantuan, 
j u t a a n  e n e r g i yang 

tercurah, telah membantu masyarakat 
Aceh dan Nias bangkit?”
Sebuah pertanyaan yang jawabannya 
tidak sederhana. Pertanyaan yang 
menuntut keberanian orang Aceh –juga 
segenap NGO lokal dan internasional 
–berintrospeksi, menengok ke dalam 
diri, adakah gelontoran bantuan telah 
mampu membuat orang Aceh bangkit 
dengan penuh martabat?
Derap laju pembangunan fisik memang 
nyata. Jalan, jembatan, rumah, sekolah, 
kantor pemerintah, rumah sakit, 
puskesmas, telah dibangun di setiap 
sudut. Gedung-gedung tampil megah, 
dengan kualitas bangunan yang boleh 
jadi membikin iri orang-orang di luar 
Aceh. 
Namun, pemulihan pascabencana bukan 
sekadar cerita fisik. Pemulihan non fisik 
adalah kerja yang jauh lebih keras. 
Harus diakui bahwa persoalan Aceh jauh 
dari sederhana. Bumi serambi Mekkah 
ini tak hanya dilukai secara fisik oleh 
tsunami, tetapi juga telah terluka parah 
secara fisik dan mental oleh konflik 
berkepanjangan dan berdarah di masa 
Orde Baru. Kepercayaan, solidaritas, 
tatanan sosial, telah lama dirapuhkan 
oleh konflik. Hal yang berdampak 
pada makin sulitnya upaya pemulihan 
pascatsunami. 
Ratusan NGO, dari seluruh penjuru 
dunia, tumpah di Aceh setelah 
tsunami. Ada prestasi, tapi ada pula 
efek buruk dari keberadaan mereka.
Berbagai kalangan menyebut bahwa 
ada kemunduran etos kerja pada 
masyarakat Aceh. Sebagian orang Aceh 

jadi tergantung pada bantuan. Suatu 
hal yang sebenarnya wajar terjadi di 
daerah pascabencana, ketergantungan 
pada bantuan juga terjadi di Iran dan 
Afganistan pascagempa. 
Usman, Geuchik Desa Suak Sikke, 
Kecamatan Samatiga, Meulaboh, 
mengungkapkan betapa susah 
menggerakkan warganya untuk gotong 
royong. “Orang-orang sudah keenakan 
dengan cash for works. Bersih-bersih 
sedikit dibayar Rp 35 ribu sehari,” kata 
Usman. Padahal, “Kalau kerja memanjat 
pohon kelapa, seharian hanya diupah 
lima ribu rupiah.”  Tiap kali diajak kerja 
bakti, warga bertanya, “Cok peng? Mana 
uangnya?”
Tentu saja tak seluruh gambar 
pemulihan non fisik tampil buram di 
Aceh. Di beberapa titik secara sporadis 
muncul komunitas yang bergerak dalam 
kebersamaan, berjuang meraih masa 
depan. Komunitas semacam inilah yang 
membangkitkan harapan, tentang masih 
adanya titik cerah di tengah sengkarut 
pembangunan Aceh pascatsunami.

Kemunculan LEM 
Mari berkenalan dengan Teuku 
Irwansyah, Direktur Eksekutif Yayasan 
Pembangunan Kawasan (YPK) yang 
berkantor di Jalan Swadaya, Meulaboh, 
Aceh Barat. Dia salah satu tokoh lokal 
yang memberi tempat pada peran 
komunitas dalam proses pembangunan 
kembali Aceh, khususnya di Kecamatan 
Samatiga, Meulaboh.
Irwansyah bukan pemain baru di bidang 
penguatan komunitas. Sejak tahun 

Berpucuk di Atas,
Berakar di Bawah
Mardiyah Chamim
Desember 2008

2000, Irwansyah dan YKP mencoba 
menguatkan kapasitas masyarakat 
melalui berbagai program, antara lain 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).  
Penguatan perekonomian, tak bisa 
tidak, akan menjadi agenda penting di 
tengah masyarakat yang masih labil dan 
kerap terjebak di tengah konflik. “Tanpa 
perekonomian yang kuat, mustahil 
masyarakat jadi berdaya. Tanpa 
penguatan ekonomi, masyarakat akan 
mudah terhasut,” kata Irwansyah.
Begitu tsunami menggebrak, Irwansyah 
paham bahwa Aceh lagi-lagi berada 
pada titik kritis. Bukan lantaran bencana 
itu sendiri, tetapi lebih karena ada banjir 
dana bantuan dari segala penjuru. 
“Hampir semua lembaga berlomba 
menyalurkan bantuan, uang maupun 
barang,” katanya. “Sering kali bantuan 
disalurkan tanpa melihat kebutuhan 
masyarakat.”
Irwansyah paham, jika tren ini dibiarkan 
berlanjut, masyarakat Aceh akan 
terjebak dalam ketergantungan. Tangan 
yang di bawah akan sulit bergerak. 
Maka, kesadaran untuk menolong diri 
sendiri harus digerakkan. Caranya, 
menurut Irwansyah, “dengan membentuk 
lembaga ekonomi mikro atau LEM.”
Lembaga ini, menurut Irwansyah, 
seharusnya menjadi institusi trust fund di 
level bawah. Lembaga ini yang menjadi 
koordinator pembangunan di tingkat 
desa, melakukan fungsi channeling, 
menjadi jembatan antara LSM, lembaga 
donor, dan masyarakat. “Berulang kali 
saya ikut rapat koordinasi NGO, saya 
teriak-teriak pentingnya trust fund di 
tingkat lokal untuk proses pemulihan 
yang partisipatif,” kata Irwansyah, “Tapi, 
sangat sedikit yang mau mendengar.”
GEF termasuk sedikit dari lembaga 
yang mau mendengar suara dari 
bawah. Bersama GEF dan tim fasilitator, 
pada pekan terakhir April 2005, 
YPK menggelar sebuah lokakarya 
pembentukan LEM di Gampong Suak 
Pantei Breu. Pesertanya datang dari 
berbagai desa yang menjadi dampingan 
YPK di Kabupaten Samatiga. Pertemuan 

ini yang menjadi tahap penting dalam 
rintisan meraih mimpi masa depan.
Pada Juni 2005, setelah serangkaian 
rapat, lembaga ekonomi mikro pertama 
berhasil didirikan, yakni LEM Maju 
Bersama, di Pucok Leung. Langkah 
penting telah diayun.
Pendirian lembaga ini kemudian diikuti 
berdirinya LEM di berbagai desa, antara 
lain Mitra Abadi di Suak Sikke, Ingin 
Makmur di Lhok Bubon, Karya Tabina 
di Desa Gampong Cot. Selain GEF, 
beberapa lembaga turut berperan dalam 
mendukung terbentuknya LEM ini, antara 
lain Oxfam dan Islamic Relief.
Ada yang khas pada pendirian LEM versi 
YPK. Nama lembaga dipilih bersama 
oleh masyarakat desa. Ini berbeda 
dengan lembaga ekonomi mikro lain 
yang biasanya menggunakan nama 
penyandang dana sebagai bendera, 
misalnya Lembaga Mikro Ekonomi Si 
Anu atau Lembaga Mikro Ekonomi Si 
Fulan. “Masyarakat sendiri yang memilih 
nama. Kami ada di belakang layar,” kata 
Irwansyah.
Perjalanan LEM tidak selalu mulus. 
Menumbuhkan partisipasi warga desa 
sama sekali bukan perkara gampang. 
Berbagai faktor mempengaruhi hal 
ini. Salah satu yang paling banyak 
dikeluhkan adalah guyuran uang versi 
cash for works dari puluhan NGO di 
Aceh. Untuk bersih-bersih kampung, 
misalnya, setiap orang diberi upah 
Rp 35 ribu per hari. “Akibatnya, orang 
jadi susah dilibatkan untuk kerja bakti 
atau rapat kampung,” kata Safri Medi, 
pengelola LEM  Mitra Abadi, Desa Suak 
Sikke.
Ratusan lembaga yang gencar menebar 
hibah, dana cuma-cuma, secara 
ngawur juga memperburuk situasi. 
Sebuah lembaga dari Inggris, misalnya, 
membagikan Rp 3,5 juta per kepala 
keluarga di berbagai desa di Aceh. 
Program yang diklaim sebagai bentuk 
pemberdayaan ekonomi ini tidak disertai 
mekanisme dan kriteria jelas. Tak ada 
pula kewajiban pengembalian dana. 
Walhasil, uang bantuan menguap untuk 

kebutuhan konsumtif seperti membeli 
baju, sandal, parabola, atau telepon 
seluler. Tak ada jejak produktif tersisa.

Lima Jurus Tumbuh
Berdasar pengamatan lapangan, 
pada awal Desember 2008, penulis 
mencermati ada lima jurus utama LEM 
bisa tumbuh dengan baik.
Pertama, pengurus LEM harus solid 
demi meraih respek penduduk dengan   
merangkul warga. “Kami datangi 
setiap pintu, menagih angsuran 
sambil menjelaskan bahwa ini dana 
pinjaman dan wajib dikembalikan,” kata 
Ramadan, staf di LEM Mitra Abadi.
Jurus kedua, merangkul pamong dan 
tokoh-tokoh desa dengan menggelar 
pertemuan rutin di kampung. “Soalnya, 
keterlibatan pamong menjadi penentu,” 
kata Safri Medi. “Pak Geuchik bisa 
mendorong warga untuk patuh 
membayar angsuran.”
Saat ini, Usman menambahkan, 
60 persen warga Suak Sikke telah 
menikmati dana pinjaman modal dari 
LEM Mitra Abadi. Jika lembaga ini terus 
dipelihara dan dikembangkan, antara 
lain dengan tertib membayar angsuran, 
Usman yakin jangkauan warga yang 
bisa menikmati dana akan bertambah 
luas. “Warga bisa tambah makmur,” kata  
Geuchik Usman.
Rafiudin, Geuchik Desa Gampong Cot, 
juga tak segan menampik uluran donor 
yang tak sesuai dengan semangat 
partisipatif. “Kami pernah menolak 
program ekonomi mikro yang ditawarkan 
sebuah lembaga besar karena dia tak 
mau menggunakan LEM. Dia maunya 
bikin lembaga sendiri,” kata Rafiudin, 
“Untuk apa? Kami sudah punya LEM 
Karya Kabina.”
Jurus ketiga, terlibat dalam kehidupan 
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kampung secara penuh. Ini penting 
untuk menumbuhkan rasa ikut memiliki, 
sense of belonging, terhadap LEM.
Safri Medi berhasil menerapkan jurus 
ini di Suak Sikke. Staf LEM Mitra Abadi 
terlibat dalam berbagai kegiatan 
kampung, misalnya menjadi panitia 
pembangunan masjid atau menjadi 
panitia pemungutan suara ketika 
dilakukan pemilihan kepala daerah.
Jurus keempat,  melibatkan kaum 
perempuan. Beberapa LEM yang diamati 
penulis menunjukkan bahwa perempuan 
lebih peduli pada pengembangan 
dan keberlanjutan lembaga. Anggota 
perempuan, seperti diungkapkan 
oleh Safri Medi, lebih taat membayar 
angsuran. Mereka juga lebih memiliki 
perhitungan sebelum meminjam uang 
dan menjalankan usaha.
Rafiudin, Geuchik Desa Gampong Cot, 
bahkan berpendapat sebaiknya LEM 
difokuskan pada perempuan. “Bapak-
bapaknya biar cari modal usaha di 
luar LEM,” kata Rafiudin yang segera 
menambahkan, “Ini sekadar usul, lo.”
Menarik pula apa yang yang terjadi di 
Desa Masjid Baru yang memiliki LEM 
dengan anggota khusus perempuan.  
LEM Tunas Baru,  berdiri tahun 2003, 
dengan nama awal bernama Kelompok 
Swadaya  Masyarakat. Anggotanya 68 
perempuan dengan pinjaman bervariasi 
dari Rp 1,5-6 juta per orang.
Tingkat pengembalian pinjaman di 
Tunas Baru mencapai 100 persen. “Malu 
kalau ada yang sampai macet,” kata 
Dahniar, pengurus Tunas Baru. Seleksi 
penerimaan pinjaman di Tunas Baru 
relatif sedikit rumit memang. Harus ada 
surat rekomendasi pengurus, surat dari 
suami, juga surat dari Geuchik. Sepintas 
tampak rumit. Namun, prosedur ini 
rupanya manjur meningkatkan kehati-
hatian. “Juga agar perempuan tidak 
diperalat suami untuk dapat pinjaman 
modal, tapi duitnya buat keperluan 
suami saja,” kata seorang anggota.
Terakhir, jurus kelima: administrasi yang 
rapi. “Saya amati ada korelasi antara 
kondisi LEM dan kerapian administrasi,” 

kata Irwansyah. Semakin rapi 
administrasi, maka semakin mudah LEM 
berkembang. Kepercayaan penduduk 
akan semakin besar jika data-data 
menyangkut simpanan dan pinjaman 
mereka dikelola dengan baik.
Ramuan kelima jurus tadi digambarkan 
dengan baik oleh Irwansyah. Di atas, 
pengurus LEM memiliki jaringan yang 
baik dengan lembaga pendukung –NGO, 
donor, maupun pemerintahan, sementara 
di bawah pengurus LEM mendapatkan 
respek dari warga dan anggota LEM. 
“Berpucuk di atas, berakar di bawah,” 
kata Irwansyah.
Benar, kondisi di lapangan tak 
selamanya hitam putih. Kelima jurus itu 
tak bisa diterapkan seratus persen di 
setiap desa. Suak Sikke terbilang paling 
komprehensif dalam menggerakkan 
roda LEM, mulai dari melibatkan warga 
dan pamong, pengurus yang solid, turut 
aktif dalam urusan kampung, dan juga 
merapikan administrasi. Walhasil, tak 
mengherankan, pencapaian LEM Mitra 
Abadi cukup mengesankan (lihat “Suak 
Sikke Takut Gagal”).
LEM Maju Bersama di Pucok Leung 
bergerak relatif lebih lambat ketimbang 
Mitra Abadi. “Pamong di sini kurang 
mendukung, terutama dalam 
membendung provokasi orang-orang 
yang tak mau membayar angsuran,” 
kata Ali Hasyimi, manajer lapangan 
YPK. Sayang, dugaan ini  belum bisa 
dikonfirmasi mengingat pada kunjungan 
ini penulis tidak bisa menjumpai 
Geuchik Pucok Leung (lihat tulisan “Maju 
Bersama di Pucok Leung”).
Situasi yang lebih rumit terjadi pada 
LEM Ingin Maju, Desa Lhok Bubon. 
Kepengurusan LEM di desa ini tampak 
tidak solid dan kurang percaya diri. 
Akibatnya, pengurus mengalami 
kesulitan menyampaikan program, 
melibatkan pamong, dan apalagi 
mendorong keikutsertaan masyakarat 
(lihat tulisan “Lhok Bubon Ingin Maju”).

Butuh Pelatihan  
Lebih dari sekadar soal uang, lembaga 

ekonomi mikro ini amat membutuhkan 
beragam pelatihan penunjang 
keberlangsungan usaha mikro.
Masyarakat Samatiga memiliki 
kecenderungan menjalankan bisnis 
rumah yang monoton. Ada tiga usaha 
yang jadi favorit: sulaman kasab, 
membuka kios kelontong, dan kedai 
kopi. Di satu desa lazim dijumpai lebih 
dari selusin toko kelontong dengan 
barang dagangan yang serupa. “Siapa 
pula yang beli kalau semua bikin toko,” 
kata Safri.
Usaha sulaman kasab pun begitu. 
Tak sedikit ibu yang mengambil dana 
pinjaman LEM untuk mengembangkan 
usaha kerajinan ini. Selain untuk hiasan 
dinding, produknya juga digunakan 
untuk perangkat resepsi pernikahan. 
Misalnnya, sulaman di kursi pelaminan, 
tirai, dan segala macam aksesoris 
di ruang pengantin. Padahal, seperti 
keterangan seorang pengrajin di Suak 
Sikke, setelah tsunami relatif jarang ada 
pernikahan dengan ritual tradisional 
yang lengkap. Akibatnya, daya serap 
sulaman kasab berkurang.
Motif sulaman yang tampil pun relatif 
kuno dan itu-itu saja, yakni burung 
merak, ayat kursi, dan bunga dengan 
benang emas dan perak. “Susah. Ibu-ibu 
tak mau diminta cari motif lain,” kata 

Musliadi, Manajer Trade Center Pucok 
Leung.  Setiap lembar kain sulaman 
dijual Rp 300-an ribu, relatif mahal untuk 
sebuah suvenir.
Menurut Musliadi, saat ini  sudah ada 
survei yang menyebutkan karakter 
barang kerajinan Aceh yang banyak 
dicari masyarakat. Harganya harus 
murah, antara Rp 30-60 ribu, bentuknya 
unik, dan ada banyak pilihan desain. 
Oleh karenanya, Musliadi berharap 
NGO dan lembaga donor tetap bersedia 
menyelenggarakan berbagai pelatihan, 
baik keterampilan di bidang kerajinan, 
pertukangan, atau menjahit.
Perlu juga disorot bahwa keberhasilan 
LEM bukan hanya berhenti pada angka 
dan besaran dana bergulir. Lebih 
dari itu, lembaga ini telah menjadi 
perekat kohesivitas sosial yang telah 
terkoyak akibat konflik berkepanjangan 
sebelum tsunami. Usaha menjalin tali 
dan tatanan sosial inilah yang harus 
diapresiasi lebih tinggi.
Lembaga ekonomi mikro adalah juga 
sebuah upaya untuk mengambil alih 
kendali masa depan. Alih-alih menjadi 
obyek pemberian bantuan, komunitas 
berusaha merebut kendali, menentukan 
sendiri apa yang mereka 
inginkan, yakni bangkit 
dengan bermartabat. 

pamong setempat, Medi melakukan 
pendekatan. Warga harus dibangunkan. 
Bantuan toh tidak selamanya mengalir. 
Suatu saat semua  NGO pasti 
mengakhiri program mereka di Aceh. 
Tak mungkin pula segalanya akan 
serba gratis. Jadi, “Kami harus berusaha 
menolong diri sendiri,” kata Usman, 47 
tahun, Geuchik Suak Sikke.
Usman mengakui, pada awal 
perjalanannya, dirinya sempat salah 
paham dengan keberadaan LEM. 
Usman merasa pengurus LEM terlalu 
banyak mencampuri urusan gampong. 
Tapi, pelahan-lahan, Usman sadar 
bahwa itulah cara pengurus LEM 
untuk mendekatkan diri dengan 
warga. “Sekarang, kalau kampung 
ingin bantuan, misalnya melengkapi 
kebutuhan mushola, kami datang ke 
LEM,” kata Usman. “Kalau ada warga 
yang sakit dan tak punya biaya berobat, 
gampong rapat dan memutuskan 
meminta bantuan LEM.”
Benar, lebih dari sekadar lembaga 
ekonomi, keberadaan LEM juga 
merekatkan tali sosial. “Sekarang warga 
jadi lebih rukun. Kebersamaan lebih 
tinggi,” kata Geuchik Usman.

Akses Modal Yang Tak 
Terbayangkan
Hasyimi, 34 tahun, adalah contoh warga 
Suak Sikke yang menikmati manfaat 
LEM.  Dua kali dia meminjam modal dari 
Mitra Abadi, masing-masing Rp 5 juta, 
atas nama dia sendiri dan atas nama 
sang istri.
Pinjaman digunakan untuk membuka 
bengkel sepeda dan toko kelontong yang 
ditekuninya bersama istri dan adiknya. 
Omzetnya kini  Rp 100 ribu per hari.
Taraf hidup Hasyimi sekarang bahkan 
jauh melampaui kondisinya sebelum 
t s u n a m i . “Dulu saya cuma 

buruh nderes 
karet, kebun 
orang,” katanya. 
Dulu dia hanya 
mengontrak 

Suak Sikke Takut 
Gagal
Sebuah danau teduh menjadi pembatas 
Desa Suak Sikke, Kecamatan Samatiga, 
Aceh Selatan. Danau yang tepiannya 
dipenuhi daun pandan. Di kejauhan 
tampak laut yang sentosa dipagari 
pohon nyiur.
Suak Sikke adalah contoh betapa 
sebuah komunitas bekerja keras menata 
kembali kehidupan yang hancur dihajar 
bencana.

bayi lahir pascatsunami.  Seri kehidupan 
kembali datang.
Rumah-rumah bantuan dari berbagai 
lembaga, antara lain CRS (Catholic 
Relief Service), berjejer rapi di kiri-kanan 
jalan. Kembang Euphorbiae menyala 
merah dengan bangga di pelataran 
rumah-rumah itu.  Jalanan pun sudah 
rapi diaspal.
Suak Sikke adalah contoh desa yang 
mampu bangkit dengan bermartabat. 
“Inilah desa yang bisa mengelola 
hujan bantuan hingga menjadi aset 
produktif,” kata Irwansyah, Direktur 
Yayasan Pembangunan Kawasan 
(YPK), lembaga swadaya masyarakat 
yang mendampingi Desa Suak Sikke 
pascatsunami.
Perjalanan Suak Sikke tak lepas dari 
keberadaan Lembaga Ekonomi Mikro 
(LEM) Mitra Abadi yang dipimpin Safri 
Medi. Lembaga ini didirikan pada 
September 2005.  “Awalnya tak mudah. 
Bukan karena masyarakat yang rewel, 
tapi lebih karena kami, pengurus, yang 
belum siap,” kata Medi. 
Pada saat Mitra Abadi didirikan, warga 
Suak Sikke masih dihujani berbagai 
program  bantuan gratis, hibah, dari 
puluhan lembaga.  Perilaku konsumtif 
menjadi pilihan. Uang bantuan 
digunakan untuk berbelanja telepon 
genggam, baju, atau antena parabola.
Lalu, LEM Mitra Abadi datang dengan 
program dana bergulir –sebuah konsep 
yang menuntut kerja keras dan saling 
respek dari semua lapisan warga. Warga 
yang ingin meminjam dana LEM harus 
terlebih dahulu harus menunjukkan 
kesungguhan, yakni menjadi anggota 
dengan membayar iuran Rp 5.000 per 
bulan. Itu pun dengan catatan, tiga 
bulan pertama seorang anggota belum 
boleh meminjam uang. Akibatnya, 
“Banyak warga yang ragu, ikut LEM kok 
malah repot,” kata Medi.
Pelahan-lahan, bersama 

Empat tahun lalu, di tengah amuk tsunami, 
Ahad pagi, 26 Desember 2004, Suak Sikke 
luluh lantak. Lebih dari separo penduduk 
desa, 475 dari 792 penduduk, kehilangan 
nyawa dalam seketika.
Pada pagi nahas itu, tepian pantai bergeser 
maju lebih dari satu kilometer. “Dulu rapat 
kali pohon di sini. Tak nampak lautan,” 
kata Dewi,25 tahun,  satu dari sedikit gadis 
Suak Sikke yang selamat dari tsunami. 
“Sekarang, kita bisa melihat laut dari tepi 
jendela rumah.”
Empat tahun telah berlalu. Waktu dan kerja 
keras telah menyembuhkan Suak Sikke.  
Selusin lebih pasangan menikah, belasan 
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rumah, sekarang rumah bantuan 
miliknya sudah direnovasi dan diperluas.  
Hasyimi juga sudah bisa mencicil mobil 
bak terbuka. “Buat kulakan barang di 
pasar,” katanya.
Semangat Hasyimi untuk bekerja keras 
kian menyala. Terlebih karena dia sudah 
punya pengganti dua anaknya, umur 4 
tahun dan bayi berumur 5 bulan, yang 
meninggal dihempas tsunami. “Saya 
dapat ganti dua anak, yang satu umur 
2 tahun, satunya lagi bayi sekarang 
berumur delapan bulan,” kata Hasyimi.
Kisah menyentuh juga dialami Salmiyah, 
57 tahun, yang kehilangan suami, tiga 
anak perempuan, dan cucunya di tengah 
tsunami. “Tinggal saya dan dua anak 
laki-laki yang hidup,” katanya.
Awal tahun 2006, Salmiyah meminjam 
modal Rp 2,5 juta dari LEM Mitra Abadi. 
Uang ini digunakan sebagai modal 
usaha pengolahan minyak kelapa. “Dulu 
sebelum tsunami saya memang dikenal 
sebagai pembuat minyak kelapa,” 
katanya.
Salmiyah bekerja keras. Seratus butir 
kelapa dikuliti tempurungnya, dagingnya 
dikukur dan kemudian dikukus selama 
dua jam. Usai dikukus, parutan 
kelapa tadi diinjak untuk dikeluarkan 
santannya. Barulah kemudian kelapa 
dimasak di wajan besar, hingga keluar 
minyaknya. “Dari 100 butir kelapa, bisa 
dapat 7-10 liter minyak,” kata Salmiyah. 
Harga jualnya, Rp 24 ribu per liter.
Tiga hari sekali Salmiyah ke pasar, 
menjual minyak kelapa. “Selalu habis, 
malah banyak yang nggak kebagian,” 
katanya.
Uang pinjaman dari LEM, menurut 
Salmiyah, telah lama lunas. Namun, 
dia belum berniat meminjam lagi, “Mau 
dipakai usaha apa lagi? Saya sudah 
senang begini,” katanya.
Lain lagi kisah Cut Ani, 36 tahun. 
Bersama sang suami, Hidayatullah, dia 
mengelola usaha pembakaran kopra. 
Pasangan ini telah tiga kali meminjam 
danaLEM, yakni Rp 2 juta, Rp 5 juta, 
dan kemudian Rp 2 juta. Modal ini dia 
gunakan untuk membangun tempat 

pembakaran kopra di belakang rumah 
dengan kapasitas sampai 400 kilogram 
kelapa.
Untuk mendapat hasil yang bagus, 
125 kilogram kelapa dibakar seharian. 
Esoknya, kelapa yang sudah menjadi 
kopra itu siap dimasukkan karung. 
Seminggu sekali, para agen dari Medan 
mengambil kopra itu. “Harganya Rp 
2.500 per kilo,” kata Cut Ani. Harga ini 
sudah turun dari Rp 5.000 per kilo. “Tapi, 
masih tetap bagus buat kami,” kata Cut 
Ani.
Akses modal adalah kesempatan yang 
nyaris tak pernah terbayangkan bagi 
Hasyimi, Cut Ani, dan Salmiyah.  “Kalau 
ke bank, kita ditanya macam-macam. 
Jaminannya pun mahal kali, tanah, 
rumah, atau kebun. Kalo telat bayar 
sebulan, jaminan langsung disita,” kata 
Hasyimi.
Bersama LEM, semua kesulitan 
administrasi bank tidak dialami. Pada 
akhir tahun, atau hari raya Idul Fitri, 
anggota pun mendapat pembagian 
keuntungan, semacam sisa hasil usaha 
(SHU) di koperasi. “Bank mana bisa 
begitu? Kalau untung, ya buat mereka 
sendiri,” kata Geuchik Usman.
Meskipun belakangan manajemen LEM 
Mitra Abadi juga menerapkan sistem 
jaminan. Misalnya, surat kepemilikan 
kendaraan bermotor dijaminkan. “Untuk 
memupuk rasa tanggung jawab si 
peminjam,” kata Medi.

Sangat Ingin Berhasil
“Kami ini benar-benar takut gagal, jadi 
kami bekerja keras supaya berhasil,” 
begitu Safri Medi mengungkapkan 
alasannya bekerja keras demi LEM Mitra 
Abadi. Safri sadar bahwa dia sedang 
menerapkan jurus sukses ala motivator 
mario Teguh, yakni takut gagal dan 
sangat ingin berhasil.
“Gaji kami memang tak seberapa, tapi 
ada kepuasan mendampingi warga 
menuju kemandirian.” Medi sendiri 
tidak pernah mengenyam pendidikan 
khusus manajemen lembaga keuangan. 
“Saya cuma lulusan SMA,” kata Medi 

merendah.
Seluruh warga dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan LEM. Geuchik, 
tokoh pemuda, ibu-ibu, diundang dalam 
serangkaian rapat. Kesepakatan, aturan 
main, semua dirundingkan bersama. 
“Harus saya akui, itu proses yang tidak 
mudah,” kata Medi. “Masyarakat sudah 
terbiasa diakali, dicurangi. Wajar jika 
ada keraguan dan kecurigaan di awal-
awal Mitra Abadi berdiri.”
Sebelum tsunami, kata Medi, tak sedikit 
koperasi unit desa (KUD) didirikan silih 
berganti dengan beragam nama. Tapi, 
pendekatannya lebih bersifat bottom up, 
inisiatif dari pusat. Koperasi seperti ini 
pun lebih cenderung menguntungkan 
pengurus, bukan anggota. Belajar dari 
kegagalan banyak koperasi, maka LEM 
bertekad untuk semaksimal mungkin 
melibatkan warga.
Melibatkan masyarakat ini pun bukan 
perkara mudah. “Susah sekali mengajak 
warga untuk rapat, apalagi kerja bakti 
tanpa imbalan,” kata Geuchik Usman. 
“Butuh waktu setahun sampai akhirnya 
warga sadar mereka harus ikut bekerja.”
Dukungan penuh dari pamong setempat 
memang resep sukses LEM Mitra Abadi. 
Melalui rapat-rapat gampong, Geuchik 
Usman selalul menekankan pada 
warga tentang arti penting merawat 
LEM. “Itu punya kita juga,” katanya. 
Disiplin membayar angsuran pinjaman, 
iuran anggota, adalah demi kebaikan 
bersama. “Supaya lebih banyak warga 
desa yang bisa memanfaatkan dana 
LEM,” Geuchik Usman menekankan.
Dukungan pamong tentu juga diimbangi 
kerja keras pengurus. “Kami tak segan 
menjemput bola,” kata Ramadan, staf 
LEM Mitra Abadi. Dengan ditemani 
Dewi, juga staf Mitra Abadi, Ramadan 
mendatangi rumah demi rumah, 
menagih angsuran pinjaman.
Tak setiap kali kunjungan mereka 
berbuah senyum. “Ada saja yang 
bandel,” kata Ramadan. Krisis keuangan 
global yang belakangan terjadi sering 
menjadi tumpuan alasan. 
Muchlis, misalnya. Warga 

Suak Sikke ini telah dua kali meminjam 
dana LEM Mitra Abadi. Pertama Rp 3 
juta, berikutnya Rp 5 juta, digunakan 
untuk membuka toko kelontong. 
“Awalnya sih rajin bayar. Tapi, sudah 
empat bulan ini pinjaman saya macet,” 
kata Muchlis. “Kek mana lagi? Orang-
orang susah, harga kopra turun, harga 
karet juga. Akhirnya, pada ngutang ke 
warung saya. Bagaimana saya mau 
bayar ke LEM?”
Namun, kebandelan Muchlis tak 
membuat Ramadan dan Dewi jera. 
Mereka tetap setia mendatangi kedai 
Muchlis. Sampai akhirnya, “Iya, saya 
akan bayar bulan depan,” Muchlis 
berjanji. Mudah-mudahan saja bukan 
sekadar janji kosong.
Pengurus LEM Mitra Abadi juga serius 
membenahi administrasi. Laporan 
keuangan ditempel di dinding kantor 
Mitra Abadi sehingga semua anggota 
bisa melihatnya. “Termasuk siapa saja 
yang menunggak belum membayar 
angsuran,” kata Medi. Dengan begini, 
akan tercipta sanksi sosial juga. “Malu 
kalau nggak bayar terus,” kata Medi.
Lepas dari segala kesulitan, LEM Mitra 
Abadi mencatat pencapaian yang bisa 
dibilang terbaik jika dibandingkan LEM 
lain yang ada di bawah dampingan 

YPK. Keseluruhan dana yang 
dikelola oleh LEM Mitra Abadi, 

sejak pendiriannya , September 2005, 
telah mencapai Rp 348 juta. Tingkat 
pengembalian pinjaman tercatat 56,7 
persen –tertinggi dibandingkan LEM lain 
yang pengembalian dana pinjamannya 
bervariasi antara  12-53 persen.
Saat ini dana telah bergulir di LEM Mitra 
Abadi, menurut Safri Medi, tercatat Rp 
110 juta. Setoran dari 121 anggotanya 
telah mencapai Rp 217 juta.
Medi dan tim pengurus LEM Mitra Abadi 
pun layak berbesar hati. Bantuan pihak 
luar tentu masih dibutuhkan. Bukan 
dalam bentuk kucuran modal, tapi 
terutama pelatihan dan manajemen 
industri rumah tangga. “Warga belum 
bisa membuat usaha yang layak secara 
ekonomi. Masak, ada puluhan toko 
kelontong di Suak Sikke,” kata Medi, 
“Kalau semua bikin toko, siapa yang 
beli?” Hal-hal seperti ini yang pelahan 
harus diatasi dengan training pemilihan 
jenis usaha yang kompetitif.
Kini, setelah empat tahun tsunami, 
Medi dan warga Suak Sikke patut 
berbesar hati. Mitra Abadi terus tumbuh 
menopang kegiatan masyarakat. Medi 
bahkan dengan yakin berkata, “Kami 
yakin bisa mandiri meskipun nanti para 
donor sudah tidak lagi mendampingi 
kami.” 

Lhok Bubon Ingin 
Makmur
Warga Lhok Bubon memilih “Ingin 
Makmur” sebagai nama Lembaga 
Ekonomni Mikro mereka. Sebuah pilihan 
nama yang kuat dan tepat. “Siapa sih 
yang tak mau jadi makmur?” kata Vijay 
Kumar, 25 tahun, pemuda Desa Lhok 
Bubon.

kurang mulus dan ternyata ini berakibat 
panjang,” kata Ali Hasyimi, manajer 
lapangan YPK.
Pengurus LEM Ingin Makmur memang 
kurang sukses meraih hati penduduk. 
Partisipasi warga tidak terlihat. Program 
penghijauan yang pernah dilakukan, 
pada 2006, adalah contoh kurangnya 
keterlibatan warga. Pada saat itu 
ratusan pohon kelapa, bakau, ketapang, 
ditanam di pinggir pantai. Tapi, tanpa 
upaya menggalang keterlibatan warga 
untuk merawat.
Akibatnya, pohon-pohon itu tak bersisa. 
“Ada banjir arus pasang, tahun 
2007, yang melibas tanaman,” kata 
seorang warga. Tapi, menurut Mahdi, 
juga penduduk Lhok Bubon, “Jauh 
sebelum arus pasang itu, pohon-pohon 
penghijauan sudah habis. ” 
Komunikasi antara pengurus dan 
warga –ada 168 anggota LEM Ingin 
Makmur—pun macet. Kantor sepi tanpa 
pengunjung,  rapat pun jarang digelar. 
“Sudah dua tahun tak ada rapat,” 
katanya.
Vijay memang pernah merasa 
dikecewakan oleh pengurus LEM. 
“Proposal saya untuk pengadaan 
perahu ditolak, nggak ada alasan jelas,” 
katanya.  Padahal, Vijay merasa cukup 
kompeten sebagai nelayan. “Nelayan 
lain dapat, kenapa saya nggak?”
Berdasar keterangan pengurus, proposal 
Vijay yang bernilai Rp 15 juta jauh 
melampaui patokan yang disepakati, 
yakni Rp 5 juta. Namun, tak ada 
komunikasi yang memadai sehingga 
Vijay tak bisa menyembunyikan 
kekesalannya. “Kalau pengurusnya 
nggak jelas, bagaimana pula kami? 
Anggota lebih nggak jelas lagi.”
Pernah pengurus berinisiatif 
berkomunikasi dengan penduduk 
tentang kondisi LEM Ingin Makmur. 
Caranya, dengan memasang 
pengumuman di kedai kopi. Siapa 
yang rajin membayar dan siapa saja 
penunggak angsuran dimumkan secara 
terbuka. “Eh, penduduk marah dan minta 
pengumuman dicabut,” kata Rustam, 

Seperti desa pesisir lain di Aceh, Lhok 
Bubon juga tak luput dari hantaman 
tsunami. Pepohonan kelapa meranggas, 
tinggal remahan akar, perahu-perahu 
rusak terdampar, adalah saksi 
kehancuran akibat tsunami.
LEM Ingin Makmur didirikan pada 
akhir tahun 2005. Perjalanan lembaga 
bisa dibilang yang paling lamban 
dibanding rekan-rekan sesama LEM 
yang didampingi YPK. Banyak faktor 
yang mempengaruhi kelambatan Ingin 
Makmur. “Ada pergantian pengurus yang 
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Maju Bersama di 
Pucok Leung
Setengah tahun setelah tsunami. 
Ketika jutaan orang Aceh sedang sibuk 
menerima paket bantuan demi bantuan, 
Pucok Leung maju selangkah lebih ke 
depan.  Rapat demi rapat digelar warga 
desa di pesisir Aceh Barat ini. Mereka 
sedang merancang sebuah mimpi 
menuju masa depan yang lebih baik.
Pada 12 Juni 2005, setelah serangkaian 
rapat maraton, sebuah lembaga penting 
lahir. Dialah Lembaga Ekonomi Mikro 
Maju Bersama, LEM pertama yang 

potong  berkembang pesat. Saban 
bulan Rosnilawati panen 400-an 
ayam. “Alhamdulillah, bisa nabung 
biaya pendidikan anak-anak,” kata 
Rosnilawati.
Berkah Maju Bersama juga dinikmati 
Syaifuddin, 33 tahun. Awalnya, bapak 
dua anak ini meminjam Rp 5 juta dari 
LEM untuk usaha ternak ayam. Tapi, 
usaha ini hanya berumur tiga bulan.  
“Kurang cocok. Susah ngurus ayam,” 
katanya.
Syaifuddin banting setir. Ayam dan 
peralatan dijual. Lalu, “Saya tanam 
cabe. Kebetulan punya sedikit lahan 
di gunung,” katanya. Kini, Syaifuddin 
telah memetik hasil. Tiga hari sekali, dia 
panen 20-25 kilogram cabe merah. Jika 
pasar sedang bagus, harga cabe merah 
bisa mencapai Rp 25 ribu per kilogram.
Penghasilan Syaifuddin jauh membaik 
ketimbang di masa sebelum tsunami. 
“Saya dulu cuma buruh  nderes karet di 
kebun orang. Sekarang, senang punya 
kebun sendiri,” katanya.

Pusat Perniagaan Pucok 
Leung
Siapa bilang trade center hanya ada 
di kota-kota besar yang sarat gedung 
mentereng. Pucok Leung, desa di 
pesisir Aceh Barat, ini juga punya. 
Pusat perniagaan (trade center – TC) ini 
tentunya tidak megah, bersahaja, tapi 
fungsional.
Ada dua macam TC di Pucok Leung. 
Pertama, untuk produk kerajinan. TC 
Pucok Leung menyediakan ruang pamer, 
show room,   tempat memajang barang 
kerajinan yang diproduksi warga Pucok 
Leung dan sekitarnya. Sulaman kasab 
hasil karya Rosnilawati pun dipamerkan 
di sini. Tampak pula tikar pandan, kain 
tenun, topi meukutob, dan tas berbahan 
enceng gondok.  “Kalau ada investor 
berminat membeli hasil kerajinan, dia 
tinggal datang ke TC ini,” kata Musliadi.
Menurut Musliadi, 

sebenarnya minat investor berburu 
suvenir khas Aceh cukup besar. Maklum, 
sejak tsunami Aceh dibanjiri pendatang 
dari seluruh dunia, baik relawan, pekerja 
lembaga swadaya masyarakat, dan 
orang-orang yang ingin mengunjungi 
wilayah yang terkena  tsunami. 
Merekalah pasar yang potensial 
menyerap barang kerajinan khas Aceh.
Namun, Musliadi melanjutkan, “Barang 
kerajinan yang ada kurang mengikuti 
tren permintaan pasar.” Sulaman kasab, 
misalnya, hanya bermotif burung merak, 
bunga, atau ayat kursi dengan benang 
emas dan perak. Harganya pun relatif 
mahal, Rp 300 ribu per lembar kain 
sulaman.
Padahal, sesuai pengamatan Musliadi, 
para pengunjung TC umumnya mencari 
suvenir yang bertema unik, etnis, tapi 
tidak kelewat mahal. “Ya, sekitar Rp 
30-50 ribu,” kata Musliadi. Walhasil, 
dibutuhkan program pelatihan membuat 
suvenir dengan model yang mengikuti 
tren permintaan pasar. “Termasuk juga 
pelatihan teknik pemasaran,” katanya.
Yang tak kalah menarik adalah TC 
untuk nelayan. TC ini berfungsi sebagai  
usaha bersama para nelayan. “Kami 
menyediakan kapal, bensin, dan bahan 
makanan untuk awak nelayan selama 
3-4 hari melaut,” kata Musliadi.  Ongkos 
operasional total mencapai Rp 600-700 
ribu.
Ruslan, pengelola TC Nelayan Pucok 
Leung, menjelaskan perolehan melaut 
hari itu kira-kira Rp 1,5 juta. ”Biasanya, 
kalau musim bagus, nelayan bisa dapat 
Rp 3-4 juta sekali melaut,” katanya. 
Hasil penjualan, setelah dipotong 
ongkos operasional, dibagi bersama  
untuk pengelola TC, awak kapal, dan 
si nelayan dengan prosentase yang 
disepakati bersama.
Sistem yang ditawarkan TC Nelayan 
Pucok Leung dinilai cukup adil. “Dulu, 

kami ini cuma dapat upah dari tauke, 
juragan pemilik perahu,” kata Ruslan. 
Sekarang, nelayan bisa mendapat bagi 
hasil sesuai perolehan di lapangan.

Ada Provokasi
LEM Maju Bersama memang didirikan 
lebih dulu ketimbang lembaga serupa 
di desa-desa lain yang didampingi YPK. 
Namun, dari segi pencapaian, agaknya 
LEM Maju Bersama sedikit tertinggal.
Derap laju LEM Mitra Abadi di Desa 
Suak Sikke, yang berdiri pada 
September 2005, misalnya, bisa dibilang 
lebih cepat dibanding derap LEM Maju 
Bersama. Dana bergulir yang disalurkan 
Mitra Abadi kini telah mencapai Rp 90 
juta, sedangkan dana bergulir di Maju 
Bersama baru tercatat Rp 18,5 juta.
Tingkat penyetoran angsuran pinjaman 
anggota pun begitu. Mitra Abadi 
mencatat dana setoran anggota senilai 
Rp 217,5 juta atau 56,64% , sedangkan 
Maju Bersama hanya membukukan dana 
setoran anggota Rp 71,5 juta atau 21 
persen.
Kamariyah, 30, manajer LEM Maju 
Bersama, mengakui bahwa roda 
lembaga yang dipimpinnya tidak 
berjalan mulus. “Ada yang melakukan 
provokasi kepada penduduk. Mereka 
bilang bahwa dana yang dikelola LEM 
adalah hibah, tak perlu dikembalikan,” 
kata Kamariyah. Sebagian orang 
termakan provokasi dan tak mau 
membayar angsuran.
Para pengurus LEM mencoba mengatasi 
hambatan ini. “Kami datang dari 
rumah ke rumah, menagih angsuran,” 
kata Kamariyah. Tapi, belum ada hasil 
maksimal. Anggota yang bandel tak 
mau mengangsur tidak dibolehkan lagi 
mendapat pinjaman. “Itu seperti sanksi 
sosial juga,” kata Kamariyah. “Uang 
yang tidak dikembalikan itu membuat 
orang lain tidak bisa menikmati dana 
bergulir.” 

manajer LEM Ingin Makmur.
Warga Lhok Bubon tentu saja tak ingin 
LEM yang mereka miliki mundur dan 
kemudian hancur. “Kami juga ingin 
seperti desa-desa tetangga yang LEM-
nya maju,” kata Mahdi, 44 tahun.
Awal 2006, Mahdi menimjam modal Rp 
3,5 juta dari Ingin Makmur. Tapi, hanya 
sepuluh bulan pertama dia membayar 
angsuran. “Ngapain bayar? Orang-
orang di atas, tokoh-tokoh kami,  juga 
tidak membayar,” katanya. “Saya tahu 
itu utang, harus dibayar. Kami bukan 
tak punya uang, kami hanya tak mau 
membayarnya.”
Ada lagi pembenaran Mahdi selain 
meniru para tokoh yang juga tak mau 
membayar angsuran. “Sedang krisis 
ekonomi, orang tak mau lagi bayar di 
kedai. Usaha kedai macet,” katanya. 
Padahal, krisis ekonomi baru terjadi tiga 
bulan terakhir.
Pencapaian LEM Ingin Makmur memang 
cukup rendah. Dana yang disalurkan 
sejak awal pendirian sudah mencapai 
Rp 510 juta. Tapi, tingkat pengembalian 
pinjaman hanya 12,79 persen. Dana 
yang berhasil digulirkan hanya Rp 21,5 
juta. Simpanan warga pun hanya Rp 
31,6 juta.

Untunglah, di tengah kondisi yang serba 
seret masih ada orang yang menerbitkan 
harapan. Namanya Baharudin, 50-an 
tahun. Lelaki yang istrinya meninggal 
ditelan tsunami ini tergolong sebagai 
pekerja keras. Dia mengelola 
pembakaran kopra secara manual.
Bersama kakaknya, M. Yunan, Baharudin 
menekuni usaha kopra dengan 
semangat tinggi. Setiap pekan mereka 
menghasilkan 300 kilogram kopra yang 
siap dilempar ke pasar. Jika hari sedang 
hujan, pembakaran kopra tak optimal, 
maka Baharudin melaut. Pokoknya, 
“Saya nggak bisa diam. Harus bekerja 
biar anak saya bisa kuliah,” kata lelaki 
yang telah menikah lagi ini.
Hasil kerja keras Baharudin amat 
mengesankan. Telah tiga kali dia 
meminjam modal dari LEM Ingin 
Makmur, yakni Rp 3 juta, Rp 5 juta, dan 
Rp 8 juta. Dua pinjaman pertama telah 
dilunasi jauh sebelum jatuh tempo. 
“Pinjaman pertama lunas dalam empat 
bulan, yang kedua lunas dalam enam 
bulan,” kata Baharudin bangga. Saat ini 
dia sedang dalam proses mengangsur 
pinjaman yang terakhir.
Baharudin mengakui, ada saja warga 
yang memprovokasi dirinya agar tak 

usah membayar angsuran kepada LEM. 
“Tapi, saya tidak mau. LEM sudah begitu 
banyak membantu saya,” katanya.
Sejak sebelum tsunami, di Lhok Bubon 
ini sudah ada Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Makmur Besari. 
“Dulu juga banyak yang menunggak 
angsuran,” katanya, termasuk tokoh-
tokoh masyarakat.
Baharudin menyayangkan sikap sesama 
warga yang enggan merawat LEM Ingin 
Makmur. “Itu namanya kurang bersyukur. 
Ada yang membantu, kita harus syukuri 
itu dengan kerja keras dan tertib 
membayar angsuran,” katanya.
Proses penagihan angsuran LEM, 
menurut Baharudin, juga perlu 
dipertegas. “Kalau di bank, nunggak 
dua bulan, rumah disita. Kalau nunggak 
LEM, paling yang datang pengurus, itu 
pun dengan senyuman, haha,” katanya. 
Baharudin berharap YPK segera turun 
tangan membenahi LEM Lhok Bubon. 
“Sayang kalau tak dibenahi,” katanya.
Baharudin memang lekaki sederhana, 
tapi semangat dan pemikirannya jauh 
melampaui. Dia berharap YPK segera 
bertindak, turun tangan membenahi 
LEM Lhok Bubon. “Sayang kalau tak 
dibenahi,” katanya.  

berdiri di Aceh setelah tsunami. “Ini cara 
kami merintis masa depan, melepaskan 
diri dari ketergantuan terhadap 
bantuan,” kata Musliadi,  Manajer LEM 
Maju Bersama saat itu. Sejak setahun 
lalu, Musliadi berganti posisi menjadi 
manajer TC (Trade Center) Pucok Leung.
Tercatat ada 242 warga menjadi 
anggota, 114 perempuan dan 127 laki-
laki. Sampai kini, tak kurang dari Rp 
341 juta yang telah dimanfaatkan oleh 
anggota untuk menjalankan berbagai 
jenis usaha, mulai dari industri rumahan 
sulaman kasab, furniture, sampai ternak 
ayam.
Rosnilawati, warga Pucok Leung, turut 
memanfaatkan dana LEM Maju Bersama 
untuk mengembangkan usaha ternak 

ayam. “Saya pinjam modal Rp 700 ribu 
dari LEM, untuk beli peralatan dan 
benang sulam,” katanya.
Usaha Rosnilawati berkembang. 
“Lebaran kemarin ada yang pesan 13 
lembar sulaman kasab, setiap lembar 
harganya Rp 300 ribu,” katanya. 
Sulaman kasab produksi Rosnilawati 
cukup beragam, tidak hanya bermotif 
tradisional burung merak dengan 
benang emas.  Angsuran untuk 
LEM Maju Bersama tak dilupakan 
Rosnilawati. Walhasil, dia dipercaya 
mendapat pinjaman kedua dari LEM 
senilai Rp 5 juta.
Pada pinjaman kedua, ibu dua anak 
itu menggunakannya untuk usaha 
ternak ayam. Lumayan, ternak ayam 
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