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Rangkaian upaya inspiratif dalam buku ini disarikan dari perjalanan 
32 program lembaga-lembaga yang difasilitasi melalui program 
hibah Global Environment Facility Small Grant Program (GEF-
SGP). Pemantauan dan evaluasi dampak yang dilakukan secara 
partisipatif, memberikan ruang lebih dalam melihat perjalanan 
program. Tidak hanya melihat berbandingan antara perencanaan 
dan pelaksanaan dari sisi capaian dan hasil secara langsung. Tapi 
juga berbagai inisiasi yang tumbuh dan dijalankan bersamaan 
dengan pelaksanaan program berlangsung. Sehingga proses 
maupun dampak yang dihasilkan menjadi lebih jernih terlihat dan 
lebih mudah dicerna. 

Rangkaian cerita ini diharapkan menjadi media pembelajaran 
bersama dan menginspirasi, baik bagi komunitas, Organisasi 
non pemerintah,  pemerintah maupun lembaga donor dalam 
mempertimbangkan dinamika yang ada di komunitas. Harapan 
besar, pengelolaan sumber-sumber penghidupan menjadi lebih 
berkeadilan. Menempatkan keadilan ekologis yang berperspektif 
gender dapat terwujud seiring perjalanan pembangunan negeri ini.
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Sarang adalah nama sebuah pulau kecil, masuk 
dalam wilayah Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan 
Belakang Padang, Kota Batam. Pulau Sarang 
terletak di perbatasan perairan internasional yang 
berhadapan langsung dengan Singapura. Antara 
1960 – 19801 pulau ini berikut wilayah sekitarnya 
merupakan daerah pesisir yang memiliki ekosistem 
yang cukup lengkap dengan kondisi alam yang baik. 
Mangrove, lamun, dan terumbu karang membentuk 
ekosistem biota laut yang mampu menopang mata 
pencaharian utama masyarakat setempat. Sebagian 
besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. 

Kondisi ekosistem laut yang baik terbukti sangat 
mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. 
Mereka tidak perlu melaut jauh-jauh saat mencari 
ikan. Di tambah letak geografisnya yang strategis dan 
didukung oleh indahnya pesona alam, menjadikan 
kawasan ini sebagai salah satu tujuan wisata bahari 
yang banyak dikunjungi wisatawan. 

Namun, setelah tahun 1980-an, ekosistem alami yang 

1 Diambil dari Laporan Kemajuan Proyek Yayasan Gema 
Lingkungan Indonesia 2009

KBK Sarang  
Penyelamat Karang
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menopang keberlanjutan sumber daya perikanan dan pariwisata 
mengalami penurunan. Ini diakibatkan oleh kegiatan perikanan yang 
tidak lestari dan pengembangan wilayah pemukiman yang tidak 
tertata sama sekali. Pengambilan terumbu karang untuk dijadikan 
karang hias dan penebangan bakau sebagai bahan baku arang 
yang dipasarkan ke Singapura dan Malaysia membuat ekosistem 
daerah Pulau Sarang terancam. Terumbu karam dan mangrove 
adalah ekosistem yang paling banyak mengalami kerusakan. Hal 
ini diperparah lagi oleh pembangunan pemukiman yang terletak di 
atas laut yang berakibat menumpuknya sampah rumah tangga di 
wilayah perairan.  

Kondisi alam yang kian hari semakin rusak menyebabkan masyarakat 
kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan kondisi buruk ini 
mengharuskan nelayan untuk menempatkan alat tangkap mereka 
di perairan yang agak jauh dari Pulau Sarang.  

Menghadapi kesulitan dan kerugian yang dialami dari kerusakan 
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alam di wilayah mereka, pada tahun 2009 beberapa masyarakat 
Pulau Sarang menggagas sebuah kelompok yang bergerak di 
bidang budidaya karang. Atas bantuan Yayasan Gema Lingkungan 
Indonesia (YGLI) yang sebelumnya telah melakukan penelitian 
dan pendampingan masyarakat, pada tahun ini juga dibentuklah 
Kelompok Budidaya Karang (KBK) Sarang. 

Kelompok yang terbentuk ini melakukan pelbagai kegiatan yang 
mengarah pada perbaikan lingkungan sekitar dan peningkatan 
ekonomi masyarakat setempat. Penyadartahuan masyarakat akan 
pentingnya mangrove, terumbu karang dan lamun bagi penghidupan 
mereka sendiri serta wisata edukasi dilakukan secara berkelanjutan. 
Kelompok ini beranggotakan tokoh masyarakat dan nelayan. Dalam 
perkembangannya KBK Sarang membekali beberapa anggotanya 
dengan keterampilan menyelam dan juga transplantasi terumbu 
karang. 

Terbentukya KBK Sarang adalah respon dari semakin meningkatnya 
kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya 
alam untuk menopang mata pencaharian mereka. 

“Kini masyarakat mulai merasakan manfaatnya”, kata Hasim, ketua 
RT setempat.

Menurut Hasim, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBK Sarang 
terbukti telah membuat alam sekitar Pulau Sarang berangsur pulih 
dari kerusakan dan mampu menunjang ekonomi masyarakat 
setempat. Kegiatan tranplantasi karang, misalnya, berpengaruh pada 
berkumpul kembali ikan-ikan di sekitar pulau. Sementara kegiatan 
edukasi wisata telah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat 
dengan menyediakan tempat penginapan dan makanan untuk para 
wisatawan. Bahkan mereka juga menjadi pemandu dan penyedia 
sarana transportasi bagi wisatawan yang berkunjung. 

Kegiatan sosialisasi tentang manfaat bakau dan terumbu karang telah  
mengubah persepsi dan perilaku masyarakat. Kini kegiatan-kegiatan 
yang mengakibatkan rusaknya alam sekitar seperti pengemboman 
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ikan, pengambilan terumbu karang, dan penebangan mangrove 
sudah tidak ada sama sekali. 

Capaian ini baru langkah awal. Sebab dari kegiatan-kegiatan 
yang telah ditetapkan oleh KBK Sarang, beberapa di antaranya 
masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Penetapan daerah 
perlindungan terumbu karang, mangrove dan lamun yang disertai 
dengan pembuatan aturan pengelolaannya adalah salah satu 
kegiatan yang masih terkendala. Begitu juga dengan persiapan 
sarana dan prasarana wisata edukasi di Pulau Mecan belum 
mencapai hasil maksimal. Sarana penunjang seperti tempat rehat 
dan tempat membersihkan diri bagi wisatawan setelah berkunjung 
ke pulau ini masih belum memadai. 

Padahal Pulau Mecan dan Pulau Layang telah dipilih sebagai lokasi 
pengembangan wisata karena kondisi lingkungan dan potensi 
wisata yang dimilikinya cukup bisa menarik minat wisatawan. Di 
pulau ini pula KBK Sarang telah mengembangkan pembuatan taman 
laut berupa transplantasi terumbu karang, di mana kegiatan ini 
pada dasarnya bisa dicontoh atau diadopsi oleh para pengembang 
wisata bahari di daerah lain. Khususnya para pengembang wisata 
bahari yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Sekanak Raya. 
Mereka dapat mengembangkan hal serupa dengan meminta 
anggota KBK Sarang untuk mensosialisasikan pembuatan taman 
transplantasi terumbu karang yang akan diletakkan di wilayah yang 
telah ditetapkan sebagai tempat tujuan wisata. 

Terkait dengan kendala lainnya, sampai pada saat monitoring dan 
evaluasi ini dilakukan, KBK Sarang belum melakukan pertemuan 
tentang penetapan daerah perlindungan terumbu karang, lamun 
dan mangrove. Inisiasi yang sudah dilakukan tentang usulan daerah 
perlindungan laut masih berasal dari kegiatan tahun sebelumnya. 
Ini menyebabkan kegiatan tersebut belum mendapatkan hasil 
seperti yang diharapkan. Menghadapi kenyataan ini, pendekatan 
kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah perlu ditingkatkan 
dan dibicarakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 
Begitu pun menyangkut prosedur penetapan wilayah perlindungan 
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harus ditaati sehingga menghasilkan aturan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

Di samping beberapa kendala yang sedang dihadapi saat ini, KBK 
Sarang juga dihadapkan pada penghentian program sesuai jangka 
waktu yang ditetapkan. Secara umum penghentian program ini 
tidak akan terlalu berpengaruh terhadap masyarakat. Mereka 
masih bisa mengandalkan kunjungan wisatawan sebagai salah satu 
sumber alternatif pengembangan ekonomi selain mata pencaharian 
utama sebagai nelayan. Namun terkait dengan capaian dan tujuan 
kenapa program ini diadakan, penghentian program akan sangat 
berpengaruh pada usaha perlindungan laut yang sedang diinisiasi. 

Tidak adanya program sama dengan berkurangnya tenaga 
pendorong dalam menetapkan daerah perlindungan laut. Hal 
ini tentu akan berakibat pada tidak bisa berjalannya kegiatan 
yang bertujuan melestarikan lingkungan demi menjamin mata 
pencaharian masyarakat di masa akan datang.[]
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Desa Percut adalah sebuah desa yang terletak di 
Pesisir Timur, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera 
Utara. Desa inilah yang kerap dilalui Ismail ketika 
melaksanakan program pemberdayaan masyarakat 
di desa sebelahnya. Itu terjadi sepanjang tahun 2012, 
ketika ia menjadi Ketua Yayasan PILAR. 

Melintasi Desa Percut yang dapat dijangkau dengan 
menyusuri sungai hingga ke pesisir yang dipenuhi 
hutan bakau dan rawa, beberapa kali Ismail 
menyempatkan diri untuk singgah atau sesekali 
secara khusus berkunjung ke sini. Dari beberapa 
kunjungannya, Ismail merasa perlu melakukan 
sesuatu yang berguna bagi masyarakat di desa ini 
yang hampir semuanya bermatapencaharian sebagai 
nelayan. 

Dari kunjungan itu pula, Ismail berkesimpulan 
perlu adanya sebuah upaya yang bisa menunjang 
pendidikan anak usia dini di desa ini. Ismail 
menyaksikan waktu luang anak-anak di Desa 
Percut bisa diarahkan kepada kegiatan-kegiatan 
yang lebih berkualitas. Terhadap upaya tersebut, 
Ismail mengkonkritkannya dengan menggagas 
terbentuknya rumah baca. Sebuah tempat belajar 
sambil bermain bagi anak-anak di luar jam sekolah 

Rumah Baca Bakau
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mereka di mana prosesnya dilakukan secara bebas dari ketentuan-
ketentuan formal. 

Gagasan Ismail kemudian disampaikan kepada beberapa warga 
yang memiliki anak usia sekolah. Kepada para orang tua mereka, 
Ismail mengemukakan gagasan tentang perlu diciptakannya tempat 
anak-anak memanfaatkan waktu luangnya di luar sekolah secara 
lebih berkualitas. Membutuhkan beberapa waktu untuk meyakinkan 
warga akan gagasannya iu. Beruntung, salah seorang warga di Desa 
Percut menyediakan satu rumahnya yang kosong untuk dijadikan 
tempat yang dimaksud. 

Itulah awal mula Ismail merealisasikan gagasannya. Di sana ia mulai 
mengajar anak-anak di Desa Percut di luar jam sekolah mereka. Dia 
membantu anak usia dini yang kesulitan menulis dan membaca 
dengan mengenalkan metode visualisasi. Kegiatan belajar ini 
seluruhnya dimulai  sendiri oleh masyarakat secara swadaya. 

Kegiatan Ismail lambat laun mulai memancing perhatian warga. 
Mereka merasakan manfaat rumah baca bagi anak-anak. Warga lain 
mulai mendorong anak-anaknya untuk ikut serta. Beberapa guru 
perempuan di sekolah dasar di Desa Percut bahkan mulai kerap 
berkunjung dan meluangkan waktu ikut mengajar. Selanjutnya 
sejumlah pemuda dan pemudi di desa ikut serta menggerakkan 
rumah baca. Salah satunya adalah mahasiswi perguruan tinggi di 
kota Medan yang kemudian menjadi pengelola sehari-hari kegiatan 
rumah baca ini. 

Rumah baca kemudian berkembang dengan adanya dukungan dari 
berbagai pihak. Salah satu jaringan took ritel Indonesia memberikan 
bantuan perangkat komputer dan saluran internet kepada rumah 
baca. Pihak lain memberikan sejumlah buku. 

Ismail memandang rumah baca tidak hanya sebagai wadah 
untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak desa. Namun juga 
berpotensi sebagai pusat kegiatan masyarakat. Menurut Ismail 
rumah baca seharusnya dapat menjadi wadah bagi masyarakat 
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setempat untuk membahas perihal penting yang berlangsung di 
daerah mereka sendiri. Ismail melihat kecenderungan kerusakan 
hutan mangrove di sepanjang pesisir timur, termasuk di wilayah 
desa Percut, sebagai permasalahan lingkungan yang  mestinya 
disikapi oleh seluruh masyarakat setempat. 

Selama beberapa tahun, hutan-hutan mangrove ditebang untuk 
dijadikan kayu bakar atau diolah menjadi arang. Sejumlah individu 
pada salah satu dusun di Desa Percut dikenal sebagai pengambil 
kayu dan pemasok arang bagi kepentingan komersial. Pada saat 
bersamaan, kawasan mangrove mulai terancam dengan adanya 
sejumlah orang yang membuka hutan mangrove untuk dijadikan 
kolam ikan atau udang. 

Dulu, sebagian kawasan mangrove di desa tersebut pernah menjadi 
lokasi kolam tambak udang. Serangan hama penyakit pada era tahun 
1990-an membuat tambak-tambak di desa tersebut ditinggalkan 
dan menjadi semak belukar kembali. 
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Ancaman bukan hanya dari individu. Kawasan hutan mangrove di 
desa mau pun di sepanjang pesisir timur beresiko beralih menjadi 
kawasan pengembangan infrastruktur. Khususnya pengembangan 
kawasan bandar udara Kuala Namu dan pelabuhan perikanan. 
Padahal hutan pesisir timur Sumatera Utara memiliki peranan 
penting. Hutan bakau ini berperan besar untuk keberlangsungan 
ekosistem pesisir dan sumber daya perikanan bagi masyarakat. 

Hutan mangrove di kawasan ini juga merupakan bagian dari 
keragaman hayati global. Menjadi tempat persinggahan musiman 
bagi sejumlah jenis burung langka. Bahkan beberapa di antaranya 
adalah populasi burung-burung yang bermigrasi dari daratan Eropa.

Dengan latar belakang ancaman terhadap hutan mangrove 
di desa tersebut, Ismail dan rekan-rekannya di Yayasan PILAR 
memandang bahwa rumah baca patut ditempatkan sebagai wadah 
untuk mendiskusikan permasalahan lingkungan. Ismail menyadari 
kepercayaan yang telah diperoleh PILAR dari masyarakat dalam 
bidang pendidikan melalui rumah baca menjadi modal untuk 
mengampanyekan pelestarian hutan bakau di pesisir timur Sumater 
Utara. Khususnya hutan bakau tersisa di Desa Percut. 

Mereka mulai mengajak sejumlah pemuda dan nelayan untuk 
berdiskusi. Masyarakat setempat diarahkan menjadi subyek 
terdepan dalam mendorong perubahan pengelolaan sumber daya 
alam di lingkungannya sendiri. Dari kegiatan ini, rumah baca yang 
pertama digagas Ismail kelak lebih dikenal dengan nama “Rumah 
Baca Bakau”.

Periode tahun 2011-2012 Yayasan PILAR dan masyarakat terlibat 
dalam penanaman 30 ribu bibit bakau dengan dukungan dari RARE 
dan Universitas Terbuka. Bibit tersebut disediakan oleh masyarakat 
setempat dan sebagiannya dari kontribusi Yayasan PILAR dengan 
potongan harga. Selanjutnya, PILAR mendapatkan dukungan 
dana dari GEF-Small Grant Program untuk melakukan pendidikan, 
pelatihan, diskusi kelompok nelayan dan pemuda, pembuatan 
rumah bibit serta penanaman bibit bakau di Desa Percut pada 
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periode Juli 2012 hingga Desember 2014. 

Dengan dukungan dana GEF-SGP tersebut, Yayasan PILAR melalui 
rumah baca memberikan pendidikan konservasi  kepada anak-
anak dan pemuda. Para alumni pelatihan kemudian didorong 
untuk berbagi ilmu melalui kunjungan ke sejumlah sekolah dan 
pameran lingkungan.  Perpustakaan keliling  diselenggarakan 
untuk menjangkau siswa dalam hal pendidikan lingkungan. 
Pelatihan konservasi dan diskusi-diskusi kelompok  bersama 
pemuda digalakkan. Para pemuda dilatih untuk bisa merancang 
aksi konservasi dan menyusun peran serta mereka dalam aksi 
pelestarian ekosistem mangrove di pesisir Desa Percut. Kegiatan ini 
dilakukan sebagai kaderisasi konservasi hutan bakau. 

Pelbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan lingkungan dan 
konservasi sedikit banyakya telah melahirkan sejumlah kader 
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lingkungan yang memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan 
kelestarian hutan bakau. Mereka rajin melakukan pemantauan 
kondisi bibit bakau yang ditanam sebelumnya. Mereka juga rutin 
melakukan pemantauan atas kegiatan yang dilakukan di kawasan 
hutan bakau dengan seksama. 

“Kadang ada di antara kader kita merasa geram pada orang-orang 
yang menebangi pohon bakau untuk kayu bakar atau arang. Mereka 
ingin melarang dan mencegah. Tapi kami ingin hal itu dilakukan 
dengan pendekatan yang baik dan persiapan yang matang. Dan 
itu akan kami lakukan pada tahap berikutnya. Saat ini membangun 
kesadaran dahulu,” kata Ismail menjelaskan peningkatan komitmen 
warga menyikapi penebangan hutan bakau. 

Kini Rumah Baca Bakau di Desa Percut hampir seluruhnya dikelola 
oleh pemuda dan nelayan setempat. Mereka telah mampu 
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menyelenggarakan kegiatan pameran dan pendidikan bagi anak 
usia sekolah di desa-desa sekitar. Dengan dukungan Yayasan PILAR 
seorang pengelola telah melanjutkan pendidikannya hingga ke 
perguruan tinggi.

Sementara kegiatan mengelola lahan pembibitan dan pemeliharan 
tanaman bakau dipercayakan kepada seorang nelayan desa. 
Lahan pembibitan bakau dibangun secara partisipatif melibatkan 
kelompok masyarakat dan perempuan. Pengadaan sumber bibit 
didapatkan dari kerjasama dengan anggota-anggota kelompok 
nelayan. Masyarakat mendapatkan tambahan pendapatan dari 
setiap tahapan pembangunan pusat pembibitan. 

Yayasan PILAR menilai pertumbuhan bibit sangat baik dengan tingkat 
keberhasilan tumbuh mencapai lebih dari 97 persen. Pembibitan ini 
tidak hanya bertujuan untuk menyediakan sumber bibit/pohon bagi 
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kegiatan rehabilitasi dan restorasi mangrove. Tapi dalam jangka 
menengah, lahan pembibitan ini juga menjadi pusat pendidikan 
konservasi mangrove bagi pelajar, lembaga, dan masyarakat luas. 

Dukungan dana dari GEF-SGP PILAR juga digunakan untuk 
mengembangkan kegiatan peningkatan sumber penghidupan. 
Di antaranya dengan membangun percontohan budidaya ikan 
di saluran atau kolam alami di tengah hutan bakau. Percontohan 
empang paluh (silvofishery)  ini dibangun  sebagai wahana belajar 
nelayan tentang pemanfaatan lahan secara lestari dan terintegrasi 
dengan peningkatan ekonomi nelayan. Empang paluh menjadi 
tempat budidaya kepiting dan ikan yang dikelilingi jaring sebagai 
pagar.

Pertumbuhan kepiting dan ikan diamati dan dicatat dalam tabel 
pemantauan harian oleh anggota kelompok yang terlibat dalam 
pengelolaan lahan percontohan ini. Baru satu petak kolam yang 
dibangun, namun budidaya kepiting ini telah menghasilkan 
keuntungan bagi anggota yang terlibat. 

Perkembangan Rumah Baca Bakau di Desa Percut membuatnya 
terpilih menjadi salah satu dari enam Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM) kreatif dan rekreatif yang menerima penghargaan dari 
Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Penghargaan dengan 
kategori TBM kreatif dan rekreatif ini diterima karena menjalankan 
program pendidikan, lingkungan dan pemberdayaan yang terbukti 
mampu berjalan dengan keterlibatan masyarakat setempat secara 
penuh.[]
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Mendengar kata pesisir, barangkali yang muncul 
dalam benak kita pertama sekali adalah laut. 
Kemudian menghampar dalam pikiran kita tentang 
pantai, perahu nelayan, asin, panas dan mungkin 
sejumlah tetumbuhan seperti bakau, pandan 
berduri dan jenis-jenis tumbuhan pesisir lainnya. 
Karakteristik pesisir seperti itu akan sangat bertolak 
belakang jika dihubung-hubungkan dengan tanaman 
padi. Menjadikan kawasan pesisir sebagai salah satu 
tempat bercocok tanam padi adalah hal yang bisa 
dikatakan tak masuk akal jika tidak ingin disebut 
mustahil sama sekali. Pertanyaannya, bisakah padi 
tumbuh di daerah pesisir?

Di Brebes, pertanyaan itu terjawab sederhana. Bisa. 
Adalah pilot project penanaman padi di daerah pesisir 
oleh para petani setempat yang membuktikannya. 
Padi tadas namanya.  Tadas berarti tahan terhadap 
dampak air laut. 

Berbekal lahan milik Nurcholis dan Sukadi masing 
masing seluas 3500 meter atau 7000 meter persegi, 
petani mulai membudidayakan padi tadas. Petani 
memperoleh bibit padi tadas dari Indramayu melalui 
perantara jaringan IPPHTI Brebes. Ada 9 varietas 
padi; bun, kaba, luba, daso, sirapat siwangi, jasmin, 

Dari Padi Tadas 
ke INDIGO VERA
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simerak dan siburung, yang ditanami dalam pilot project tersebut. 
Masyarakat berhasil mengembangkan 5 di antaranya yaitu bun, 
kaba, luba, daso dan jasmin.

Dengan hasil ubinan, panen rata rata mencapai 5 ton per hektar. 
Kemudian dari hasil panen, budidaya padi tadas dikembangkan 
lagi di beberapa lokasi yang terkena dampak intrusi (perembesan 
air laut ke dalam lapisan tanah) di 6 lokasi yang berbeda. Di lokasi 
berbeda ini, padi yang ditanam terdiri dari 12 varietas; bun, kaba, 
luba, daso, sirapat siwangi, jasmin, simerak, siburung, impara 4, rangbo, 
dan simelati. Namun 50% di antaranya dinyatakan gagal sebab tidak 
mampu bertahan di tanah dengan salinitas (tingkat kandungan 
garam air laut) tinggi. Hanya varietas bun, kaba, luba, daso, jasmin 
dan impara 4 saja yang bertahan di lokasi ini. 
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Varietas-varietas yang mampu bertahan di tengah salinitas tinggi itu, 
lantas ditanam kembali di 6 lokasi yang sama. Semuanya mampu 
bertahan dan tumbuh dengan baik, serta menghasilkan 6 ton per 
hektar ketika masa panen tiba. Bibit varietas padi ini dibudidayakan 
oleh para petani dengan menggunakan sistem organik. 

Tahapan budidaya padi di kawasan pesisir ini boleh dikatakan 
berhasil. Dari 12 varietas bibit yang dibudidayakan oleh petani, 6 di 
antaranya berhasil. Ini membuktikan citra pesisir yang sebelumnya 
dianggap tidak cocok untuk tanaman padi sirna seketika, di mana 
bibit-bibit yang ditanam tumbuh subur hingga bisa menghasilkan 
gabah.

Namun keberhasilan ditahapan pertama tidak menjamin proses 
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budidaya padi tadas berlanjut. Ada kendala lain yang harus dihadapi 
para petani pada tahapan selanjutnya.  Pertama, kualitasnya 
yang keras memungkinkan padi tadas ini kurang diminati untuk 
dikonsumsi. Kedua, belum adanya pasar yang siap menerima hasil 
panen padi tadas. Ketiga, masyarakat belum bisa mengolah padi 
tadas sebagaimana komoditas lain. Padahal bila dibandingkan 
dengan jenis padi lain, kadar gula padi tadas justru lebih rendah. 
Tidak adanya penanganan terhadap kendala-kendala pasca panen 
ini membuat budidaya padi tadas terhenti begitu saja.

Di balik kendala-kendala paska panen padi tadas setidaknya 
memancing ide-ide positif lain bagi para petani sendiri. Proses 
budidaya organik padi tadas diadopsi oleh para petani di Brebes 
untuk budidaya tanaman lain, khususnya indigo vera (lokal: tom). 
Sejenis tanaman liar yang tumbuh di kawasan pesisir dan dapat 
diolah menjadi pewarna batik alami. 

Adalah Tatang Elmi Wibowo, seorang rekan dari Bingkai Indonesia 
yang kebetulan memiliki usaha batik, memperkenalkan cara 
mengolah tanaman indigo menjadi pasta yang kemudian dijadikan 
pewarna batik bagi masyarakat setempat. Dari pengenalan ini, 
potensi indigo vera yang sebelumnya tidak diketahui, dimanfaatkan 
masyarakat setempat melalui kerja-kerja budidaya. 

Antusiasme masyarakat untuk pemanfaatan potensi tanaman 
yang biasanya tumbuh liar di daerah mereka membuat Bingkai 
Indonesia berinisiatif melakukan training pengolahan indigo vera. 
Training mandiri di luar kegiatan GEF ini dilaksanakan di Pandansari, 
dan diikuti oleh masyarakat setempat. Dalam training, mereka 
diajarkan bagaimana mengolah tanaman indigo vera menjadi pasta 
yang prosesnya terbilang cukup mudah itu. Di dalam training ini 
pula anak-anak SD Pandansari diajak melukis batik dari pasta yang 
bahan bakunya adalah hasil olahan tanaman indigo vera. Kegiatan ini 
diapresiasi dengan sangat baik oleh seluruh masyarakat setempat.

Mereka kembali bersemangat. Bahwa kendala paska panen pada 
budidaya padi tadas sebelumnya, telah memberi banyak pelajaran 
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dan pengalaman bagi mereka dalam mengembangkan pengolahan 
indigo vera sebagai bahan baku pewarna batik alami. Dengan 
pengalaman budidaya itu, barangkali masyarakat punya anggapan, 
“Tak berhasil di sini bukan berarti tak sukses di sana. Gagal di 
budidaya padi tadas, ada indigo vera yang menggantikannya.”[] 
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Pernah dengar berita melonjaknya harga udang di 
tahun 1990-an? Ya, saat itu udang adalah primadona. 
Menjadi salah satu komoditi yang paling dicari. 
Harganya naik tinggi di pasaran dalam waktu singkat. 
Dengan iming-iming harga udang yang fantastis, 
masyarakat di daerah pesisir khususnya Mangkang, 
Semarang, Jawa Tengah mulai merambah hutan 
mangrove. 

Hutan mangrove yang dulunya tumbuh di pesisir 
langsung berubah menjadi tambak-tambak udang 
guna memenuhi kebutuhan pasar. Tapi itu semua tak 
bertahan lama. Harga udang kemudian turun drastis. 
Saat itu juga, tambak-tambak mulai mangkrak, 
tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat Mangkang. 
Perekonomian masyarakat merosot tajam akibat 
harga udang yang terpuruk jatuh. Tidak hanya itu 
kehidupan masyarakat sekitar juga diintai bahaya. 
Lahan mereka pelan-pelan mulai terkena abrasi. 
Mangrove yang dulunya sebagai penahan abrasi 
telah hilang digantikan tambak yang sudah tidak 
menghasilkan lagi. 

Kesulitan yang menggerogoti akibat harga pasar 
yang tidak memihak masyarakat membuat mereka 
sadar. Bahwa bahaya abrasi ternyata tidak bisa 

Mangrove Penyelamat, 
Mangrove Bermanfaat.
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ditanggulangi dengan uang hasil penjualan udang. Kenyataan ini 
menuntut mereka untuk bangkit. Masyarakat Mangkang beramai-
ramai menanami mangrove kembali. Jenis-jenis mangrove yang 
ditanami berupa rhizopora mucronata, rhizopora apiculata, avicennia 
marina, sorenntia alba, bruguiera gynomrrhiza. Bibit-bibit ini ditanam 
di sepanjang pesisir Mangkang. 

Hutan mangrove kembali seperti sedia kala. Mangrove yang 
dahulu ditukar dengan tambak, ternyata memiliki nilai lebih untuk 
masyarakat baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Hutan mangrove 
menjadi pelindung daerah Mangkang dari bahaya abrasi. Sementara 
dari sisi ekonomi, buah dari mangrove jenis avicennia marina dan 
bruguiera gynomrrhiza bisa diolah jadi kerupuk. 

Nilai ekonomis yang terkandung pada mangrove bukan hanya pada 
buahnya saja. Bibit mangrove yang sudah mati bisa menghasilkan 
nilai ekonomi lebih dengan mengolahnya menjadi pewarna batik 
alami. Ketersediaan bahan pewarna alami yang melimpah membuat 
masyarakat tidak lagi susah mencari pewarna batik kimia. Pewarna 
batik dari mangrove digunakan untuk batik cap, walau punn untuk  
batik tulis bahan ini belum bisa digunakan sepenuhnya.
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Usaha pengolahan pewarna batik yang dirintis oleh masyarakat 
Mangkang menjadi salah satu upaya untuk kampanye pelestarian 
mangrove. Motif-motif batik yang dicetak didasarkan pada 
konservasi mangrove, misalnya seperti motif pedada, soreneratia, 
api-api dan avicennia. Usaha ini terbukti telah meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Namun pemerintah setempat abai 
terhadap potensi konservasi yang digagas masyarakat Mangkang. 
Letak geografis menjadi alasan saling lepas tanggung jawab dalam 
memberikan dukungan. 

Toh hidup terus berjalan. Ada tidaknya dukungan pemerintah 
masyarakat Mangkang terus berdikari. Mereka tetap menjalankan 
usaha batik, pengolahan pewarna batik alami, dengan bahan baku 
hasil konservasi hutan mangrove yang mereka kelola sendiri.[] 
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MELESTARIKAN 
HUTAN
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Engkabang, begitu suku Dayak Iban di Kalimantan 
Barat menyebut tengkawang. Merupakan jenis kayu 
shorea dari keluarga dipterocarpaceae. Susunan 
beberapa kata dari bahasa Latin ini berarti “buah 
dengan dua sayap”. Buah tengkawang berbentuk 
unik. Jika sudah matang dan jatuh dari pohon akan 
melayang-layang seperti helikopter karena sayapnya 
yang terdapat di bagian atas. Namun terdapat juga 
beberapa spesies yang menghasilkan buah lebih dari 
dua sayap, satu sayap dan bahkan ada yang tidak 
bersayap sama sekali. 

Keberadaan pohon yang berkembang biak melalui 
biji-biji dari buah yang jatuh ke tanah ini membuat 
tebing sungai tidak rentan longsor. Ia juga mencegah 
meluapnya air sungai ke kampung. Tengkawang 
adalah jenis tumbuhan berumur panjang. Bagi 
masyarakat Dayak pohon tengkawang dikenal 
sebagai pohon kehidupan. 

Itu tidak lain karena keberadaannya yang bisa menjaga 
kelestarian hutan dan sungai. Juga kegunaan buahnya 
yang bisa dimanfaatkan untuk pelbagai keperluan 
hidup mereka. Secara turun temurun masyarakat 
Dayak telah memanfaatkan buah tengkawang untuk 
kebutuhan memasak, menjadi penyedap makanan 
dan diolah secara tradisional menjadi ramuan obat-
obatan. 

Menjaga  
Pohon Kehidupan
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Ketika musim panen tiba, biasa terjadi antara tiga sampai dengan 
empat tahun sekali, masyarakat Dayak berlomba dengan babi atau 
binatang hutan lainnya untuk memungut buah tengkawang yang 
jatuh. Biji tengkawang bergizi tinggi dan disukai oleh banyak binatang 
hutan. Pohon tengkawang yang telah tua dan tidak produktif lagi 
bisa dimanfaatkan kayunya. Dalam dunia perkayuan tengkawang 
digolongkan dalam jenis kayu meranti merah.

Dewasa ini tengkawang dikenal sebagai salah satu bahan baku 
mentega (minyak beku), di samping bisa dimanfaatkan sebagai 
bahan dasar pembuatan makanan yang bernilai ekonomis tinggi 
seperti coklat olahan. Minyak tengkawang juga digunakan sebagai 
campuran produk kosmetik, obat-obatan dan pelumas. Sementara 
di sisi lain tengkawang juga bisa diolah menjadi salah satu sumber 
energi pengganti minyak tanah. 
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Namun multi guna tengkawang, tidak menjamin pamornya naik 
ke permukaan. Bahkan banyak hutan tengkawang, kini, dijual 
masyarakat kepada perusahaan untuk dirubah menjadi area 
perkebunan sawit. Produktivitasnya yang lamban sering dijadikan 
alasan kenapa mereka menjual lahan yang di dalamnya tumbuh 
tengkawang. Memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat tidak bisa 
menjadikannya sebagai mata pencaharian rutin karena tengkawang 
tidak berbuah tiap tahun.

Kenyataan seperti ini membuat ekspansi kelapa sawit semakin 
kokoh. Tanah-tanah leluhur masyarakat Dayak yang dulunya 
tumbuh pohon kehidupan kian hari semakin tergerus. Tidak hanya 
itu penggunaan minyak tengkawang di kalangan masyarakat juga 
semakin langka, karena mereka lebih banyak membeli minyak 
kemasan dari kelapa sawit untuk keperluan sehari-hari. Hal ini 
bukan hanya terjadi pada masyarakat Dayak, tapi juga terjadi di 
hampir seluruh pedesaan di Indonesia, yang tadinya menggunakan 
minyak dari kebun sendiri, seperti minyak kelapa. 

Pada dasarnya menjaga keberadaan tengkawang bukan saja 
bermanfaat secara ekologi, tapi juga menjaga tradisi yang sudah 
ratusan tahun ada di kalangan masyarakat Dayak. Itu makanya 
beberapa masyarakat masih bertahan melestarikan tengkawang. 
Beberapa jenis tengkawang tetap ditanam dan dipertahankan di 
tengah ekspansi kelapa sawit yang kian hari semakin mengancam 
keberadaannya. 

Hasil produksi seperti biji kering dan minyak tengkawang yang 
produktivitasnya juga didapatkan dari hasil tengkawang liar yang 
masih tumbuh di hutan belantara, di jual ke Malaysia. Mereka lebih 
memilih pasar negara tetangga tersebut karena harganya jauh 
lebih baik dan aksesnya lebih dekat. Di sana, minyak tengkawang 
digunakan untuk pelbagai keperluan produk komersil. 

Apa yang dihadapi oleh beberapa masyarakat Dayak yang masih 
bertahan dengan pohon kehidupan leluhurnya yang kian hari 
semakin terancam itu, sejatinya harus mendapat perhatian 
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pemerintah secara lebih serius. Sebab jika pasar hasil produksi 
tengkawang dipegang oleh negara Malaysia, bukan tidak mungkin 
kita harus mengimpornya kembali suatu saat nanti.[] 
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Sore mulai menyambut ketika mobil kami memasuki 
jalan yang diapit oleh hamparan kebun lada putih 
(bahasa lokal: sahang), kebun nanas, dan kebun 
sayur-sayuran di daerah Batu Mentas kaki Gunung 
Tajam. Sebagian jalan menuju lokasi yang kami tuju 
masih berupa tanah, yang jika musim hujan akan 
sangat sulit dilewati kendaraan bermotor. 

Batu Mentas, yang diambil dari nama sungai 
yang mengalir di wilayah Hutan Lindung Gunung 
Tajam, adalah sebuah lokasi edu-wisata dengan 
keanekaragaman hayati alami. Lokasi ini terletak di 
buffer zone Hutan Lindung Gunung Tajam, sekitar 30 
km dari kota Tanjungpandan Pulau Belitung. Daerah 
ini masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan 
Badau yang dikenal sebagai daerah penghasil lada 
putih, palawija, nanas dan sayuran di Belitung. 
Sebagian warga juga bekerja di kebun-kebun kelapa 
sawit yang berada di sekitar kawasan penyangga 
Hutan Lindung Gunung Tajam. 

Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda bernama 
Salman, sering menjelajah Hutan Lindung Gunung 
Tajam sambil menenteng senapan. Ia suka menembak 
burung, kancil dan kijang di hutan. Pengetahuannya 
tentang Hutan Lindung Gunung Tajam berasal dari 

Salman  
Si Penjelajah Hutan
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penjelajahannya di hutan tersebut untuk berburu bersama ayah 
mertuanya. 

Sebelumnya Salman bekerja sebagai penggali tambang timah 
tradisional, atau lebih populer dengan sebutan ‘kerja kolong’ karena 
bekerja di tambang yang terletak di bawah tanah. Sadar bahwa 
pekerjaannya beresiko, Salman mulai memfokuskan diri mengurus 
kebun buah-buahan peninggalan orang tua, sambil meneruskan 
hobinya menjelajah hutan. Menurut pengakuannya, sering ia hanya 
ingin jalan di hutan dan naik gunung, tanpa ada hasil buruan. Ia 
juga bercerita, meskipun daerah yang kerap dijelajahinya berstatus 
hutan lindung, wilayah hutan di Gunung Tajam ini seringkali menjadi 
tujuan para pembalak liar. Hal ini memang terbukti dari beberapa 
tulisan berita di koran lokal. 

Pengetahuan Salman tentang hutan, keberagaman tanaman dan 
binatang di daerah Gunung Tajam yang luas membuat ia ditarik 
menjadi salah satu staf edu-wisata Batu Mentas. Pekerjaan utamanya 
adalah memberikan pendidikan lingkungan pada para pengunjung 
Batu Mentas, khususnya tentang Tarsius Belitong (bancanus saltator). 
Ia juga kerap memandu wisatawan. Baik yang datang untuk rekreasi 
ataupun pelajar sekolah yang berniat melakukan studi wisata masuk 
ke area hutan, untuk melihat keanekaragaman hayati di dalamnya. 

Dengan pengetahuannya Salman mampu menjelaskan secara 
rinci apa nama tanaman lokal dan manfaat bagi masyarakat lokal. 
Beberapa kali juga Salman membantu penelitian yang berhubungan 
dengan Tarsius di wilayah tersebut. Sejak ditarik menjadi staf edu-
wisata Salman secara resmi mengganti perannya, dari seorang 
pemburu menjadi pelindung keanekaragaman hayati melalui 
kegiatannya melakukan pendidikan lingkungan di Batu Mentas. 

Batu Mentas saat ini telah menjadi satu dari sekian banyak tujuan 
wisata yang ada di Pulau Belitung. Salah satu daya tarik Batu Mentas 
untuk dijadikan destinasi wisata adalah keberadaan Tarsius, salah 
satu satwa langka khas Pulau Belitung. Di lokasi ini terdapat 2 ekor 
tarsius yang ditaruh di kandang, sehingga orang yang tidak berhasil 
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melihatnya langsung di hutan dapat melihatnya. Menurut perkiraan 
Salman, saat ini hanya ada sekitar 20 ekor tarsius yang ada di dalam 
Hutan Lindung Batu Gunung Tajam.



46

Berbagi Data Berbagi Cerita

Salman adalah satu-satunya orang lokal yang bekerja di Batu 
Mentas. Keluarganya tinggal dusun Kelekak Datuk, tidak terlalu jauh 
dari lokasi Batu Mentas. Kecintaannya terhadap hutan membuatnya 
mengetahui hal-hal di dalam hutan secara rinci. Dulu ketika sering 
masuk hutan, Salman sering menandai kehadiran Tarsius dari 
baunya yang seperti bau pesing, dan jika malam Salman bisa melihat 
pantulan sinar mata Tarsius yang cukup menonjol. 

Binatang ini suka tinggal di bawah daun rimbun di pohon yang tidak 
terlalu tinggi, kira-kira setinggi pandangan mata manusia dewasa. 
Dahulu masyarakat menganggap Tarsius sebagai mahluk pembawa 
sial atau dikenal dengan monyet hantu sehingga sering dibunuh 
ketika mereka menjumpainya. 
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Ketika Salman mengajak untuk masuk ke hutan di sekitar sungai Batu 
Mentas, ia menunjukkan satu koloni yang cukup besar sarang lebah. 
Salman dengan fasih mengatakan bahwa pohon yang ditumpangi 
koloni tersebut adalah pohon pao. Buahnya mirip dengan buah 
sawo. Menurut Salman, yang menentukan lebah membuat koloni 
sarang bukanlah jenis pohonnya, melainkan keberadaan celah di 
antara pepohonan yang dalam bahasa lokal disebut renak. Celah 
ini yang sering dibuat untuk mengundang lebah membuat sarang 
oleh para petani madu hutan. Jika kayu yang digunakan berasal dari 
pohon yang bersangkutan, disebut sambitan. Sementara jika kayu 
yang digunakan berasal dari pohon lain, disebut sunggaran. 

Sebagai salah seorang yang kerap mengambil madu, Salman 
menjelaskan bagaimana caranya mendekati koloni tanpa resiko 
disengat lebah. Menurutnya, cara yang paling efektif adalah dengan 
membawa suluh yang sudah terbakar beberapa lama dan banyak 
mengeluarkan asap. Asap itulah yang akan melindungi kita dari 
sengatan lebah. 
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Sosok Salman adalah penghubung antara Batu Mentas dengan 
warga sekitar. Dari hasil jalan-jalan di hutan dan di sekitar kebun 
pala, nanas dan sayuran, Salman memang cukup dikenal warga. 
Bahkan beberapa petani lada dan nanas yang kami temui tanpa 
sengaja, adalah paman-paman dan bibinya. 

Salman berpandangan, kehadiran Batu Mentas dan program-
programnya yang berorientasi konservasi diterima dengan baik 
oleh masyarakat. Kehadiran wisatawan diharapkan juga bisa 
mendongkrak perekonomian masyarakat, dengan mau berbelanja 
langsung kepada petani, dan membeli kerajinan lokal seperti tikar 
dari pandan. 

Namun demikian, tampaknya proses sampai ke arah itu masih jauh, 
karena kunjungan orang ke Batu Mentas tidak lantas membuat para 
wisatawan ini membeli produk-produk pertanian dan perkebunan 
ataupun kerajinan di sana, karena tidak disediakan displaynya. 
Kehadiran Salman, semoga tidak hanya untuk menjaga hubungan 
baik antara Batu Mentas dan warga, tapi juga bisa membuat Batu 
Mentas melahirkan program-program yang sungguh-sungguh bisa 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.[]
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Tak pernah terbayangkan sebelumnya peristiwa 
gempa Jogja pada 2006 tidak hanya merenggut 
korban nyawa dan harta benda, tetapi juga 
menghilangkan sumber mata air. Ini terjadi di Desa 
Semoyo, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Di mana 
sebagian besar mata air di daerah ini kering, tidak lagi 
mengeluarkan airnya di musim kemarau. Padahal 
sebelum gempa terjadi mata air di daerah ini tak 
pernah kering sekalipun sedang musim kemarau. 
Hal yang sama juga terjadi dengan beberapa sumur 
warga saat itu. Paska gempa, sumur-sumur menjadi 
kering, khususnya ketika kemarau melanda. 

Sebelum gempa terjadi, Desa Semoyo dikelilingi 25 
sumber mata air. Bahkan 9 di antaranya tersebar di 
wilayah pemukiman, yang merupakan sumber mata 
air paling vital bagi warga setempat. Disinyalir gempa 
telah mengakibatkan perubahan alur aliran air bawah 
tanah di kawasan kars Semoyo. 

Terdapat 13 hektar lahan pertanian di desa Semoyo, 
tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga warga setempat. Namun hasilnya 
sudah tidak mencukupi lagi setelah keringnya 
mata air paska gempa. Begitu pula dengan usaha 
peternakan mereka. Dampak kekeringan sumber air 

Mata Air Hilang,  
Kayu Melayang
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menyebabkan hewan ternak kurang terawat yang berakibat nilai 
jualnya jadi rendah. 

Kondisi kekeringan sumber mata air, kemudian memicu warga 
beramai-ramai melakukan penjualan kayu untuk ditukar dengan 
kebutuhan air selama 4-6 bulan di musim kemarau. Hal ini semakin 
memperparah keadaan. Hingga beberapa warga yang sadar akan 
kondisi tak baik ini berinisiatif membuah 5 buah sumur resapan 
di kawasan area mata air lama. Saat itu penentuan letak sumur 
masih menggunakan cara tradisional (ilmu titen), yaitu dengan 
memperkirakan lokasi sumur yang tidak jauh dengan sumber mata 
air lama dan berdasarkan cerita masa lalu dari orang-orang yang 
lebih tua.  

Selain melakukan pembuatan sumur resapan, warga setempat juga 
melakukan penanaman pohon dengan cara terasering. Hanya saja, 
penentuan lokasi terasering hanya mengandalkan pengetahuan 
mereka tanpa pertimbangan kemanfaatan dan pengelolaan 
kawasan dalam jangka panjang. Kondisi ini berlangsung hingga 
tahun 2012. 
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Pada 2013 Yayasan Arupa bersama Serikat Petani Pembaharu 
(SPP) mengajak warga desa Semoyo memikirkan pengelolaan mata 
air. Harapannya, sumber-sumber mata air yang telah kering akan 
kembali seperti sediakala untuk waktu jangka panjang. Beberapa 
kali mereka berkumpul dan melakukan pemetaan partisipatif 
keberadaan persebaran mata air dan langkah penyikapannya.  

Dari upaya yang dilakukan tersebut, warga desa Semoyo memiliki 
kesepakatan bersama dalam hal perlindungan sumber mata air. 
Adanya peta persebaran sumber mata air di desa Semoyo akan 
mampu memberikan informasi bagi warga dalam melakukan 
kegiatan, pengelolaan dan perlindungan di sekitar sumber mata 
air. Selain itu, dalam rembug bersama juga telah didata dan 
disepakati kondisi sumber-sumber mata air yang ada serta model 
pengelolaannya. 

Contohnya, pembuatan rolak dan perbaikan terasering pada 
lahan-lahan kritis untuk menanggulangi erosi. Rolak dibuat untuk 
menampung dan mengarahkan aliran air hujan, dari areal kritis 
ke dalam sumur resapan. Pembuatan rolak juga bertujuan untuk 
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mempertahankan struktur tanah dari aliran air hujan. Yaitu upaya 
mempertahankan unsur-unsur kesuburan tanah tidak tergerus 
aliran air hujan. Bersama dengannya dibuat teras rolak yang 
berfungsi mengurangi terjadinya erosi dan menahan air supaya 
terserap ke dalam tanah. 

Upaya yang telah dilakukan oleh warga kemudian diikuti dengan 
pembangunan 10 sumur resapan lain di kawasan sumber air 
desa Semoyo. Setahun paska pembangunannya (2014), sumur 
tersebut mampu menyediakan sebagian kebutuhan air saat musim 
kemarau. Tidak hanya melakukan pembangunan sumur resapan, 
warga desa Semoyo juga melakukan penanaman pohon seperti 
beringin, tanaman buah-buahan seperti durian dan sirsak di sekitar 
kawasan sumber mata air dan sekitarnya. Ini dilakukan sebagai 
usaha memulihkan kembali sumber mata air dan melindunginya 
dari kerusakan. 

Meski kini sebagian kebutuhan air telah terpenuhi, mengingat 
dampak gempa 2006, para petani desa Semoyo juga berinisiatif 
untuk melakukan pola pertanian tumpang sari di areal hutan. 
Mereka menanam tanaman produktif di bawah pohon tegakan 
hutan. Namun, cara  ini dianggap belum cukup karena menjual 
hasil panen secara mentah hanya menghasilkan pendapatan 
yang kecil. Menyiasati keadaan tersebut, beberapa rumah tangga 
menggagas pengolahan makanan dari pisang dan ketela pohon. 
Mereka merintis home industry. Kegiatan ini memberikan kontribusi 
lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari pada 
penjualan hasil pertanian mentah. 

Selain pengolahan hasil pertanian di hutan non kayu, di desa Semoyo 
juga berkembang kelompok industri pengolahan kayu. Mereka 
membuat kerajinan dari limbah kayu seperti kotak perhiasan, 
gantungan kunci, dan lain-lain.  

Dengan pola seperti itu, warga desa Semoyo telah melakukan 
pengelolaan hutan rakyat secara lestari.  Bahkan, saat ini mereka 
telah bergabung dengan unit menajemen hutan rakyat yang telah 
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mendapatkan sertifikat. Mereka mulai memasarkan hasil kayu 
hutan rakyat bersertifikat lestari. Mereka telah bekerjasama dengan 
perusahaan Radio Kayu asal Temanggung yang memiliki orientasi 
pemasaran luas hingga ke Eropa, Amerika dan Jepang.  

Tapi sayangnya, warga desa Semoyo masih berbudaya tebang 
butuh. Mereka melakukan penebangan di saat ada kebutuhan 
hajatan pernikahan, sunatan, anak masuk sekolah dan saat 
lebaran. Menyikapi budaya ini, SPP (Serikat Petani Pembaharu) 
melakukan pengembangan lembaga keuangan Mikro (LKM) yang 
disebut sebagai forest bank. Lembaga keuangan ini memberikan 
pinjaman kepada pemilik pohon kayu di hutan rakyat. Kebutuhan 
uang masyarakat akan dipenuhi oleh forest bank, dengan catatan 
mereka menjaminkan pohonnya kepada lembaga keuangan mikro. 
Harapannya, masyarakat akan menunda penebangan pohon 
sebelum saatnya.

Terjaganya pohon-pohon di hutan rakyat desa Semoyo hingga 
tumbuh besar secara alami akan lebih bermanfaat dan sangat 
mendukung usaha konservasi sumber-sumber mata air di daerah 
mereka. Kayu hutan tak cepat hilang, sumber mata air semakin 
gemilang.[]
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Istiqomah namanya. Seorang perempuan paruh 
baya yang tinggal di Sukomakmur, Magelang, Jawa 
Tengah. Seteguh namanya, ia memulai konservasi 
wilayah Temanggung Jawa Tengah dengan menanam 
pohon Bioma. Usaha konservasi ini diawali oleh 
keprihatinannya ketika melihat gunung-gunung yang 
sudah diubah menjadi lahan pertanian. Istiqomah 
melihat hutan-hutan yang diubah jadi lahan pertanian 
dan dominan ditanami sayuran tersebut akan rentan 
longsor ketika musim hujan. Karenanya ia berinisiatif 
melakukan konservasi walau pun kerap mengalami 
pelbagai kendala. Ia memulai usaha ini dari dalam 
keluarganya sendiri, terutama mengajak sang suami.  

Pemahaman masyarakat Temanggung menganggap 
pohon yang tumbuh di sekitar lahan pertanian 
tidak baik untuk tanaman mereka adalah kendala 
paling sulit yang dihadapi Istiqomah saat memulai 
usahanya. Alasan bahwa pohon-pohon besar yang 
tumbuh di sekitar lahan pertanian menghalangi 
cahaya matahari, akar-akarnya merusak sayuran, dan 
alasan-alasan lain membuat Istiqomah harus kerja 
ekstra dalam mengubah pola pikir tersebut. Tapi 
kesulitan yang dihadapinya justru semakin memacu 
semangatnya untuk melakukan penyadar-tahuan 

Semangat Perempuan 
Selamatkan Hutan
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kepada sang suami, sebagai orang terdekatnya. Selagi ngobrol 
santai dengan suami, Istiqomah mulai meyakinkan pentingnya 
konservasi lahan yang sudah gundul. Penanaman pohon tidak akan 
menganggu tanaman sayur mereka. Perlahan namun pasti usaha 
Istiqomah untuk meyakinkan sang suami berhasil.

Dengan izin dari suami, Istiqomah kemudian menanami pinggir 
lahannya dengan tanaman Bioma. Banyak masyarakat yang heran 
dengan apa yang dilakukannya. 

“Lahan kok ditanami pohon yang tidak menghasilkan?” tanya banyak 
orang kepadanya. 

Hal ini tidak membuat istiqomah berhenti. Malah dia mulai 
melakukan pendekatan kepada perempuan-perempuan yang 
terlibat di kebun sayur sekitarnya. Pendekatan yang dilakukannya 
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ini bukan tanpa alasan. Di Temanggung yang menjadi pekerja 
kebun adalah perempuan. Melalui mereka diharapkan usaha untuk 
penanaman Bioma akan bisa dilakukan di lahan-lahan mereka. Saat 
para perempuan sudah mulai sadar akan pentingnya konservasi 
lahan kendala lain yang datang adalah dari para suami mereka, yang 
menentang dan tetap berpegang teguh pada pola pikir sebelumnya. 

Untuk menyadarkan laki-laki yang ada di kampungnya, Istiqomah 
bersama perempuan-perempuan yang mulai sadar pentingnya 
konservasi, melakukan studi banding ke Dieng Jawa Timur. Dieng 
adalah kawasan perkebunan yang sudah melakukan proses 
konservasi hutan di sekitar lahan pertanian yang sama sekali tidak 
merusak tanaman di dalamnya. Dalam studi banding ini para 
perempuan mengajak suami mereka masing-masing untuk ikut 
serta. Setelah studi banding ke Dieng para suami yang dulunya 
menentang penanaman Bioma kemudian malah menyetujui 
gagasan Istiqomah tersebut. 

Perubahan memang membutuhkan usaha keras yang tidak kenal 
kata putus asa. Apalagi untuk merubah suatu pola pikir yang 
sudah mengakar di masyarakat. Kerja keras Istiqomah selama ini 
sudah mulai menampakkan hasil yang baik. Kini masing-masing 
perempuan sudah menanam kurang lebih 100 pohon bioma di 
ladangnya sendiri. Seperti nama penggagasnya, upaya konservasi 
lahan diharapkan akan tetap istiqamah sampai kapan pun di masa 
yang akan datang. []
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Sungai Cikapundung adalah sungai yang membelah 
Kota Bandung, yang sepanjang aliran sungai 
ini dipenuhi pemukiman penduduk dan pusat 
perdagangan. Salah satu pemukiman penduduk yang 
dilintasi sungai Cikapundung yaitu kawasan Taman 
Sari yang berada di pusat Kota Bandung. 

Seperti halnya sungai-sungai lain di Indonesia, kondisi 
sungai Cikapundung tidak berbeda jauh nasibnya. 
Stigma masyarakat yang menganggap sungai 
sebagai tempat pembuangan sampah membuat 
sungai Cikapundung tercemar dengan sampah 
padat maupun cair. Praktis stigma awam ini telah 
menjadikan sungai tidak lagi bersahabat dengan 
lingkungan sekitarnya. 

“Toh jika banjir, semua sampah akan terbawa air. Dan 
sungai kembali bersih.”

Kira-kira itulah pemikiran praktis yang berkembang 
pada masyarakat kebanyakan. Bagi orang yang 
memiliki usaha, membuang limbah ke sungai 
dipandang sebagai cara yang lebih ekonomis. 
Begitu pula bagi dengan kehidupan penduduk yang 
menempatkan sungai sebagai “belakang rumah” 
yang kondisinya tidak harus rapi, tapi malah bisa 

Sungai Bukan  
Tempat Sampah!
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dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Tak ayal, anggapan 
seperti itu mengakibatkan kondisi sungai yang sakit. Sebuah 
penelitian menyebutkan, 90% lebih sungai di Indonesia pada kondisi 
memprihatinkan. 
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Bagi warga biasa, indikator rusaknya sungai bisa diungkapkan 
dengan sederhana. Tidak adanya lagi berbagai jenis ikan adalah 
salah satu bukti kondisi sungai yang sudah rusak. Warna dan bau 
menjadi indikator lain yang menyebabkan orang tua melarang 
anaknya sekadar mandi di sungai. Padahal jauh sebelumnya, sungai 
merupakan arena permainan menyenangkan bagi si orang tua 
saat kecil dulu. Sementara indikator lain tercemarnya sungai tentu 
dengan mengapungnya pelbagai material seperti beragam kantong, 
botol plastik, hingga bahkan spring bed di dalamnya. 

Merespon kondisi seperti itu, sekumpulan anak-anak muda yang 
tidak rela sungai mereka terus mengalami kesakitan akibat perlakuan 
tidak ramah lingkungan membentuk sebuah perkumpulan 
bernama Komunitas Kuya 13. Komunitas ini melengkapi lebih dari 
15 komunitas lain yang telah berdiri sebelumnya. Mereka bersama-
sama berbuat lebih untuk perlindungan sungai yang berhulu di 
Curug Ciomas, Lembang dan bermuara di Sungai Citarum.

Menurut Ketua Komunitas Kuya 13, Yandi, kata kuya berasal dari 
bahasa Sunda yang berarti kura-kura, sedangkan 13—yang sering 
diidentikan dengan angka sial—dianggap tidak memiliki makna 
apapun. “Biar bagus saja. Kalau namanya cuma kuya agak canggung, 
makanya ditambah 13, biar ear catching,” ujar Yandi.

Greenaration Indonesia, sebuah organisasi non pemerintah yang 
konsen kepersoalan sampah menjadi mendapatkan mitra hebat. 
Pengetahuan, keterampilan serta pengalaman mengelola sampah 
selama ini bertemu dengan komunitas pegiat lingkungan di sektor 
yang sama. Tidak hanya persoalan teknis yang menjadi pembahasan 
dalam menjalankan program, tapi juga masuk pada wilayah-wilayah 
strategis; kebijakan dan perencanaan pembangunan. 

Juga hal-hal teknis termasuk transfer pengetahuan dan teknologi 
dalam mengelola sampah, baik dalam hal mengolah sampah 
menjadi produk baru maupun memanfaatkannya untuk fungsi lain. 
Juga berbagai upaya penyadaran publik, baik melalui sosialisasi, 
poster maupun pembuatan dokumentasi foto dan video.
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Pelaksanaan program di Taman Sari tidak terikat dengan proyek 
dengan donor, dalam hal ini GEF. Greenaration bersama komunitas 
Kuya 13 maupun warga Taman Sari duduk bersama memetakan 
berbagai persoalan terkait pengelolaan sampah di sana. Dari peta 
persoalan yang didapat, selanjutnya dilihat dan disepakati, mana 
saja kegiatan yang dapat didukung melalui proyek GEF. Sedangkan 
kegiatan yang tidak dapat didukung, bukan berarti tidak dapat 
dilakukan. Tapi secara bersama-sama dicari dukungan dari pihak 
lain. Di mana fokus dukungan yang paling utama adalah dari 
masyarakat sendiri.

Komunitas Kuya 13 adalah salah satu contoh bagaimana kemauan 
masyarakat pinggiran sungai Cikapundung, Taman Sari–Bandung 
Wetan dalam mengelola sungai. Kepedulian mereka melalui kerja-
kerja nyata mengelola sungai bukan didorong oleh adanya proyek 
atau program Pemerintah. Mereka tergerak karena keprihatinan 
mereka melihat kondisi sungai Cikapundung sebagai bagian dari 
hidup mereka sendiri. Sungai yang seharusnya bisa menjadi teras 
dan menjadi bagian dari taman, tapi kondisinya malah sebaliknya.
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Keberadaan Komunitas Kuya 13 menjadi bagian tidak terpisahkan 
dari proyek Managemen Sampah untuk Keragaman Hayati (MASUK 
RT) yang dilakukan Greeneration dengan dukungan GEF-SGP. 
Keragaman Hayati tidak hanya dipahami oleh Komunitas Kuya 
13 dan Greenation dengan lingkup flora sebagaimana umumnya 
dipahami oleh masyarakat banyak, tapi juga habitat fauna di sungai 
Cikapundung dan ekosistemnya. 

Hal yang pasti, masuknya program MASUK RT oleh Greenaration 
Indonesia memberikan warna lebih beragam tentang pengelolaan 
lingkungan sekitar masyarakat. Sampah tidak hanya diambil dari 
tempat-tempat yang tidak semestinya dan kembali dibuang di 
tempat pembuang sampah, tapi juga dikelola dan menghasilkan. 
Bagi beberapa warga, sampah bahkan telah menjadi mata 
pencaharian.

Pun kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan terus 
digalakkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus terus 
didorong dan dilakukan. Belum sinergisnya kesadaran masyarakat 
dalam mengelola sampah dengan SKPD yang bertanggung jawab 
menangani sampah perlu dicari titik temu. Misalnya, terkait 
program pemisahan sampah; organik dan non-organik, akan 
menjadi tidak berarti karena pada akhirnya kembali disatukan 
saat pemungutannya di TPS maupun TPA. Demikian juga dengan 
pengambilan sampah yang tidak secara regular diambil oleh 
petugas.

Sekalipun komunitas-komunitas peduli sungai terus tumbuh di 
sepanjang bantaran sungai, harus diakui keberadaan mereka 
masih belum mampu mengimbangi berbagai persoalan yang ada. 
Managemen sungai yang terintegrasi, masih terkendala dengan 
sistem administratif melalui sistem otonomi daerah. Keberadaan 
mereka juga masih belum mampu menghadapi penegakan hukum 
yang lemah maupun kesadaran warga yang masih menempatkan 
sungai sebagai belakang rumah atau tempat sampah. 

Namun, berakhirnya proyek yang jelas memiliki batas waktu dapat 
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dikatakan tidak berpengaruh dalam mengaktualisasikan kecintaan 
dan kepedulian untuk mengembalikan sungai Cikapundung pada 
fungsi alamiahnya. Harapannya, sungai yang sebelumnya tidak 
memiliki makna penting, akan menjadi bagian tidak terpisahkan 
dari kehidupan warga. Menjadi bagian mata pencaharian, tempat 
bermain, wisata maupun sumber penghidupan warga.

Sinergisitas program komunitas dengan proyek yang diinisiasi pihak 
luar,  kesamaan persepsi dan tujuan serta transparansi menjadi 
kunci, bagaimana proyek yang sejatinya untuk pemberdayaan 
masyarakat dapat mencapai tujuan bersama. Program-program 
komunitas yang tidak dapat didukung secara keseluruhan tidak 
menjadi kendala berarti. Karena pengusung program tidak akan 
melepaskan diri untuk mencari sumber dukungan lain sesuai 
harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Mengkaitkan dengan program pemerintah kelurahan atau 
pemerintah daerah menjadi pilihan untuk memastikan program 
yang telah digagas bisa berjalan secara berkelanjutan. Karena 
selain mendapatkan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pihak 
yang semestinya (pemerintah), dengan program tersebut akan 
mengembalikan pola hubungan antara masyarakat dan pemerintah 
sebagai penyelenggara negara.[] 
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KRISIS DAN  
POTENSI PANGAN 
LOKAL
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Sered adalah sebuah desa di Kecamatan Madukara, 
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa Sered 
terletak di kawasan sub daerah aliran sungai (DAS) 
Tulis yang memiliki topografi berbukit dengan 
kelerengan curam 60% dari wilayah desa. Kondisi ini 
menempatkan Desa Sered menjadi daerah rawan 
banjir dan longsor. Sebagian wilayah desa merupakan 
tanah pertanian dengan kesuburan sedang, vegetasi 
sangat terbatas karena suhu udara akibat ketinggian 
tempat. 

Sadar akan kondisi desa yang terbatas, Soetarno, 
Kepala Desa Sered berinisiatif mengembangkan 
budidaya ketela lier yang terkenal beracun sebagai 
pangan alternatif. Masyarakat heran melihat kepala 
desa mereka menanami lahannya dengan ketela lier. 

“Memang sudah tidak ada beras lagi untuk dimakan, 
Pak?” tanya warga pada Soetarno.

Beras memang menjadi makanan pokok hampir 
seluruh penduduk Indonesia saat ini, termasuk 
warga Desa Sered. Meskipun banyak sumber pangan 
lain yang dapat dikonsumsi, namun kekurangan 
pengetahuan mengakibatkan banyak tanaman dari 
umbi-umbian belum bisa termanfaatkan sebagai 

Dari Lier jadi Ngiler
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bahan pangan. Salah satunya ketela lier, merupakan salah satu 
solusi di tengah krisis pangan yang terjadi selama ini. Belum lagi 
ditambah dengan harga beras yang semakin tinggi. 

Gagasan inilah yang dikembangkan oleh Kelompok Perempuan 
Serayu Dua di Desa Sered. Lebih jauh, pengembangan ketela lier 
juga dimaksudkan sebagai wujud respon terhadap perubahan iklim 
yang semakin nyata dampaknya. Anggota kelompok Perempuan 
Serayu paham bahwa merespon perubahan iklim harus dimulai 
dari lingkungan sendiri. Pengembangan ketela lier menjadi Tepung 
Mocaf digagas sebagai inovasi paling tepat untuk diterapkan di Desa 
Sered. 

Tepung Mocaf adalah tepung hasil olahan singkong/ketela pohon. 
Nama Mocaf berasal dari singkatan “Modified Cassava Flour” yang 
berarti tepung singkong yang dimodifikasi. Dalam bahasa Indonesia 
disebut juga “Modifikasi Tepung Ketela Pohon” atau disingkat 
dengan MOTEKAP. 

Tepung mocaf adalah alternatif pengganti terigu berasal dari tepung 
singkong yang telah dimodifikasi dengan perlakuan fermentasi, 
sehingga dihasilkan tepung singkong dengan karakteristik mirip 
terigu. Bisa menjadi campuran terigu 30% - 100% dan dapat 
menekan biaya konsumsi tepung terigu 20-30%.

Dibandingkan dengan tepung singkong biasa atau tepung gaplek, 
tepung mocaf memiliki performansi yang lebih baik yaitu lebih 
putih, lembut dan tidak bau apek. Kunci rahasia pembuatan tepung 
mocaf terletak pada proses fermentasi sehingga ia memiliki tekstur 
yang berbeda dengan tepung singkong biasa. Perbedaan tepung 
mocaf dengan tepung singkong dan tepung gaplek terletak pada 
proses pengolahaannya. Tepung singkong atau tepung cassava 
dibuat dari singkong yang dikupas, dipotong-potong menjadi sawut, 
dikeringkan, kemudian ditepungkan. 

Sedangkan pada tepung gaplek dibuat dari singkong yang dibuat 
gaplek terlebih dahulu, baru kemudian ditepungkan. Sementara 
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proses pembuatan tepung mocaf; singkong yang telah dipotong 
menjadi sawut difermentasi terlebih dahulu, dicuci, dikeringkan, 
dan kemudian digiling. 

Menurut data kepustakaan kandungan serat terlarut dalam tepung 
mocaf lebih tinggi dari pada tepung gaplek. Kandungan kalsiumnya 
lebih tinggi dibanding padi/gandum, di mana oligasakarida 
penyebab flatulensi sudah terhidrolis. Tepung ini juga mempunyai 
daya kembang setara dengan gandum tipe II (kadar protein 
menengah). Daya cernanya juga lebih tinggi dibandingkan dengan 
tapioka gaplek. 

Kandungan gizi MOCAF yaitu, Bahan Kering: 87.99, Kadar Air: 12.01, 
Kadar Abu: 1.44, Bahan Organik: 98.56, Protein Kasar: 3.42, Lemak 
Kasar: 0.83, Serat Kasar : 2.39.

Ketela lier, yang dianggap memiliki racun, kini bisa diolah menjadi 
tepung tapioka dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan 
dengan ketela biasa. 

“Ini adalah salah satu contoh bagaimana seharusnya respon 
masyarakat untuk menangani krisi pangan saat ini. Bukan hanya 
mengeluh. Tapi berusaha menghasilkan suatu yang bisa berguna. 
Dari ketela lier menjadi ngiler.”[]
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“Hadirkan kesegaran upaya memenuhi pangan keluarga 
dari tangan kita sendiri belajar dari orang tua dulu.”

Larik di atas adalah sepenggal status facebook, 
pemilik akun Nissa Wargadipura;  https://www.
facebook.com/nissa.wargadipura?fref=ts. Singkat, 
padat dan penuh makna. Sepenggal larik sederhana 
yang membuat orang membaca dan sejenak berpikir 
akan maknanya. 

Melalui akun media sosialnya itu, Nissa Wargadipura 
mencoba mengajak paling tidak 4.973 jejaring 
pertemanannya untuk menyadari pentingnya 
kemandirian dalam arti yang lebih konkrit. Jika 
masing-masing pertemanannya memiliki 1000 
jejaring teman lainnya, maka 4.973.000 orang dapat 
mengakses kampanye yang dilakukan pengelola 
Pesantren Ekologi Ath-Thaariq ini. 

Pesantren Ekologi Ath-Thaariq adalah sebuah pusat 
pendidikan yang terletak di sebuah area seluas 
7.500 meter persegi. Lokasinya yang diapit gunung 
Papandayan, gunung Guntur, dan gunung Cikurai 
membuat daerah ini memiliki pemandangan alam 
yang apik dengan suasana yang sejuk alami. Di 
antara bangunannya menghampar hijau kekuningan 

Melestarikan Benih, 
Mewujudkan Kemandirian
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padi yang tidak lagi mengenal pupuk dan pestisida kimiawi. Sawah 
yang ditanami padi tanpa pupuk dan pestisida kimia ini adalah salah 
satu hasil dari kegiatan yang dilaksanakan Pesantren Ekologi Ath-
Thaariq. 

Kolam ikan, beragam tanaman obat dan aneka jenis tanaman 
pangan seperti sorgum, jagung, umbi-umbian serupa ubi kayu, 
ganyong, talas, ditanami dan tumbuh subur di sekitar bangunan. 
Kacang-kacangan dan sayuran tak terkecuali menempati lahan yang 
tidak begitu luas. Sementara serasah, kulit buah-buahan maupun 
kotoran ternak diolah menjadi pupuk. 

Mempraktikkan kemandirian dalam arti sesungguhnya menjadi cita-
cita pasangan aktifis, Nissa Wargadipura dan Kang Ibang suaminya. 
Sebelumnya, keduanya keduanya pernah menjadi pendiri dan 
penggerak Syarikat Petani Pasundan (SPP). Bergelut dan memang 
punya minat di bidang lingkungan, keduanya menggagas dan 
mengelola pesantren Ath-Thaariq yang punya fokus pendidikan 
ekologi di dalamnya. Gagasan ini merupakan pilihan sebagai media 
untuk mengaktualisasikan apa yang selama ini diperjuangkan 
melalui advokasi untuk hak-hak petani dan mengorganisir petani 
dari desa ke desa. 
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Menurut mereka tanah sebagai alat produksi adalah hal paling 
mendasar bagi para petani. Ketika aset produksi yang paling 
mendasar itu tidak dimiliki para petani mengakibatkan posisi 
mereka yang tidak punya nilai tawar sama sekali. Dan kenyataannya, 
kepemilikan lahan bagi para petani di pulau Jawa saat ini kurang 
dari 500 meter persegi. 

Nissa punya pendapat, menyusutnya kepemilikan lahan seiring 
dengan buruknya image sebagai petani di kalangan masyarakat. 
Oleh image buruk ini, seolah-olah petani ditempatkan sebagai warga 
kelas bawah. Dorongan orang tua untuk sekolah tinggi agar anaknya 
dapat bekerja kantoran dan tidak lagi menjadi petani, misalnya, 
mengharuskan mereka menjual aset produksi (lahan) untuk 
membiayainya. Hal ini diperparah lagi dengan kecenderungan, 
lahan-lahan dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, 
atau bahkan beralih profesi dari petani menjadi tukang ojek.

Rendahnya image petani akan terus merosot jika tidak ada upaya 
memuliakan posisi dan peran petani itu sendiri. Dari itu Teh Nisa, 
panggilan akrab Nissa Wargadipura bersama suaminya Kang Ibang, 
berinisiatif mengampanyekan kembali posisi dan peran mulia 
petani di kalangan masyarakat tempat mereka beraktifitas. Tema 
utama memuliakan pengaruh petani dalam kampanye mereka 
itu dilakukan baik melalui pengajian maupun pendidikan yang 
dikelolanya. 

Menjadi petani bukan berarti menjadi bagian dari masyarakat kelas 
rendah. Petani tidak akan kekurangan. Untuk itu, ketergantungan 
yang dialami petani harus diputus. Selain tanah yang harus 
dipertahankan, juga keberadaan dan ketersediaan benih. Memutus 
ketergantungan harus dimulai dari benih. Karena benih-benih 
yang saat ini berkembang dengan embel-embel unggul tidak dapat 
dilepaskan dari kebutuhan yang mengikat, berupa pupuk dan 
pestisida kimia. Sementara penggunaan dalam jangka panjang zat 
non-alami tersebut berpengaruh pada rusaknya kesuburan dan 
struktur tanah.
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Melalui dukungan GEF, sekolah ekologi mulai mengumpulkan dan 
mengembangbiakan benih-benih lokal. Menggali berbagai manfaat, 
baik dari sisi kesehatan maupun memperbaiki kualitas lingkungan. 
Dukungan juga mengarah pada peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia, serta perluasan jejaring dan kampanye. Dukungan dari 
GEF seiring dengan program Sekolah Ekologi Pesantren Ath Thaariq 
mempercepat apa yang menjadi cita-cita Nisa bersama suaminya 
selama ini. 

Berakhirnya project yang disokong GEF, pada tahap selanjutnya tidak 
akan mempengaruhi keberlanjutan program melestarikan benih, 
mengelola lingkungan untuk kemandirian petani. Setidaknya ini 
terbukti di mana gerakan yang dibangun dari pinggiran kota Garut 
ini terus meluas. Petukaran benih dan bibit telah dilakukan dengan 
banyak pihak. Salah satunya dengan Jaringan Advokasi Tambang 
dengan membentuk terminal benih. Produk-produk pesantren 
ekologi seperti herbal, benih, maupun bibit/tanaman telah tersedia 
di beberapa tempat. 

Bisnis bukan tujuan utama. Tumbuhnya kesadaran untuk 
menyediakan sendiri pangan maupun obat-obatan dari tanaman 
lokal jauh lebih penting. Menyediakan pangan sehat dapat 
berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat 
secara luas. Sehingga kemandirian secara perlahan dapat terwujud, 
baik di pedesaan maupun perkotaan. 

Kini Sekolah Ekologi Pesantren Ath-Thaariq terus melakukan 
kegiatan-kegiatan ekologis yang menyokong kemandirian 
masyarakat petani secara penuh. Mereka juga berbagi informasi 
tentang kegiatan-kegiatannya melalui blog Pesantren Ekologis; 
http://pesantrenekologi.blogspot.co.id/, yang saat ini memiliki 
27.400 link terkait dalam waktu 0,54 detik di situs pencarian google.
[] 
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Sejarah mencatat, peran pesantren di masa 
penjajahan adalah menggerakkan, memimpin dan 
melakukan aksi konkrit dalam perjuangan mengusir 
penjajah. Tidak hanya itu pesantren juga berperan 
memprakarsai berdirinya Negara Republik Indonesia. 
Pesantren telah menjadi tonggak perlawanan dan 
pembebasan dari segala bentuk penindasan.

Pesantren juga berperan dalam pelbagai bidang 
secara multi dimensional, baik berkaitan langsung 
dengan kegiatan-kegiatan pesantren maupun di 
luarnya. Dimulai dari upaya mencerdaskan bangsa, 
pesantren memiliki peranan penting dalam sejarah 
pendidikan di tanah air dan memberikan sumbangan 
yang tak bernilai harganya bagi seluruh rakyat. 

Selain sebagai lembaga pembinaan moral dan 
kultural, menurut Ma’shum pesantren mempunyai 
tiga fungsi yakni, fungsi religious (diniyyah), fungsi social 
(ijtimaiyyah) dan fungsi edukasi (tarbawiyyah). Peran 
itu memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan 
keadilan social melalui pesantren lebih banyak 
menggunakan pendekatan kultural. 

Di masa penjajahan, pesantren memperluas 
fungsinya. Pesantren menjadi basis pertahanan  

Berjuang dari  
Sejengkal Tanah
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bangsa dalam melawan penjajah demi lahirnya kemerdekaan. 
Konsekuensi atas sikap non kooperatif terhadap penjajah, 
pesantren terlibat aktif dalam mengadakan perlawanan-perlawanan 
menentang Belanda. Masyarakat banyak menggantungkan harapan 
kebebasan hidupnya pada perjuangan pesantren.

Dewasa ini Indonesia sedang menghadapi masa multi krisis yang 
berkelanjutan. Sistem ekonomi-politik kita telah mengubah wajah 
dan kondisi lingkungan sosial, ekologis dan ekonomi. 

Gempuran kebijakan pembangunan yang eksesif di berbagai 
daerah, telah menyebabkan proses dehumanisasi, kemiskinan dan 
pemiskinan, termasuk kerusakan tatanan sosial-ekologis. 

Rehabilitasinya rumit karena telanjur menciptakan keterasingan di 
tanah sendiri. Saat bersamaan, praktik pemberdayaan komunitas 
justru mengadopsi sistem ekonomi uang yang sebenarnya 
membunuh kekuatan komunitas secara sistematis. Ini disebabkan 
tidak dihubungkannya pemberdayaan komunitas dengan basis 
produksi-konsumsi dan bahan-bahan energi pada komunitas 
tersebut.

Globalisasi ekonomi adalah panglima atas terjadinya kerusakan 
yang berkelanjutan ini. Bentuk perjanjian perdagangan bebas yang 
dipimpin WTO, organisasi perdagangan dunia, yang mengusung 
liberalisasi perdagangan akan menghancurkan sumber-sumber 
perekonomian rakyat yang berujung pada upaya pemiskinan 
masyarakat tertentu secara laten. Pasar bebas yang diatur WTO 
menyebabkan meningkatnya angka impor pangan Indonesia 
sehingga mematikan basis-basis produksi dan konsumsi rakyat. 
Meningkatnya investasi asing di sektor pertanian, perkebunan, 
dan pertambangan telah mengakibatkan terjadinya konflik agraria 
karena perampasan tanah oleh korporasi besar hingga hilangnya 
akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan.

Globalisasi juga sengaja menghancurkan dan mengabaikan 
keanekaragaman hayati, mengabaikan produksi alamiah, produksi 
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yang dikelola para petani kecil dan perempuan. Padahal perempuan 
adalah produsen dan pengelola utama pangan dunia. Namun, 
pekerjaan mereka dalam produksi dan pengelolaannya dihilangkan 
oleh sebuah sistem global.

Latar  di atas  mendorong lahirnya Pesantren Ath Thaariq. Sebuah 
pesantren yang dijadikan sebagai   tempat perlawanan terhadap 
sistem global yang sama sekali tak memihak rakyat kecil. Sekaligus 
tempat belajar tanpa batas ruang yang mendorong pemulihan 
kerusakan sosial-ekologis dan ekonomi. Juga sebagai salah satu 
basis dalam menghambat perusakan sosial-ekologis dan ekonomi 
di ruang hidup para pelaku pelajarnya.

Pesantren ini dihuni para santri usia dini,  mahasiswa hingga orang 
tua. Selain mempelajari kitab-kitab kuning, mereka juga belajar ilmu-
ilmu sosial, hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, kesetaraan, 
partisipatif, akuntabilitas, yang juga menjadi prinsip-prinsip yang 
dijunjung tinggi pesantren.

Pesantren Ath Thaariq didedikasikan secara khusus mendidik 
dan mencetak santri perempuan menjadi pemimpin pesantren 
di desanya kelak. Mereka akan mentransformasi ilmu-ilmu yang 
didapat, menjadi pemimpin pesantren yang mengajak perempuan 
lainnya terus berproduksi bagi keluarga dan komunitasnya. Tidak 
tergantung pada upaya-upaya patriarki kapitalis. 

Tentu ini pekerjaan maha berat, namun bisa dimulai lewat pekerjaan-
pekerjaan teramat sederhana. Seperti sebuah pekerjaan untuk 
memenuhi kebutuhan yang bisa memastikan keberlangsungan 
hidup dan melepaskan diri dari ketergantungan.

Cita-cita di atas diwujudkan dengan menerapkan sistem “pendidikan 
yang membebaskan”, untuk membangun harkat dan martabat 
manusia ke arah lebih baik. Yakni memiliki kemandirian dan jati diri 
utuh. Mereka mampu memecahkan berbagai problem hidup yang 
dihadapinya serta memiliki daya produktifitas tinggi yang bermanfaat 
bagi dirinya sendiri maupun masyarakat dan lingkungannya.
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Seluruh pelaku dididik sebagai kader yang didorong untuk 
pemulihan kerusakan sosial-ekologis dan ekonomi. Gerakan-
gerakan sederhana telah banyak dilakukan dari pesantren ini. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah pondasi awal bagi sebuah 
gerakan rakyat yang menentang dan melawan globalisasi.

Perlawanan dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya: 
tetap  memelihara budaya lokal seperti gotong royong dan 
keswadayaan. Ini adalah sebuah gerakan yang menentang 
individualisme, persaingan individu,  yang keduanya merupakan 
dampak dari pasar bebas.

Setiap santri didorong bekerja keras, kreatif, inovatif, dan berpikiran 
kritis terutama di bidang produksi pertanian dan peternakan lokal. 
Ini upaya-upaya untuk membiasakan mereka lebih mandiri, tidak 
tergantung pada produk luar yang belum tentu bermanfaat bagi 
masa depan mereka. 

Pesantren selalu menekankan pendidikan yang  bertumpu pada  
sumber daya lokal. Karena kini di seluruh dunia teramat sangat 
sulit menghasilkan pangan, baik karena perubahan iklim maupun 
kompetisi lahan pangan dengan berbagai kebutuhan lainnya, atau 
penggunaan sumber pangan sebagai sumber energi. Pesantren Ath 
Thaariq mendidik santrinya untuk mengkonsumsi pangan beragam, 
tidak saja beras sebagai sumber karbohidrat, tapi juga jagung, talas, 
gadung, singkong dan sukun. 

Indonesia sangat kaya, punya beragam jenis pangan lokal untuk 
memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Tercatat ada 77 jenis 
tanaman karbohidrat yang tersedia. Pemerintah mengandalkan 
beras   dan terigu impor. Begitupun asupan protein dari kacang-
kacangan lokal, sayuran lokal serta buah-buahan lokal. Semua 
diproduksi sendiri, sebab yang lokal lebih tahan, ramah lingkungan 
dan sehat. Kebiasaan-kebiasaan berperilaku ramah lingkungan pun 
dibentuk sejak dini, melalui usaha terus menerus, seperti menyemai 
pohon keras produktif, pengelolaan sampah dapur dan plastik, 
membuat kompos dari lingkungan sendiri, bertanam sayuran 
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organik, hingga tidak memakai “pembalut” pabrik.

Pesantren Ath Thaariq menjadi bagian sebuah gerakan 
untuk “melokalisasi diri”, sebuah ungkapan perlawanan, yang 
mengupayakan semua dilakukan dan dipenuhi di dalam area 
pesantren sendiri mulai kebutuhan makan, minum, kecuali yang 
tidak bisa dibuat sendiri.

Dengan mengedepankan konsep alam yang kental, pesantren 
ini diharapkan menjadi sebuah model pendidikan yang berusaha 
mengembangkan pendidikan secara alami. Belajar dari semua 
makhluk yang ada di alam semesta. Alam dijadikan ruang belajar, 
sebagai media dan bahan ajar, dan sebagai objek pembelajaran.

Metode pendidikan yang diterapkan di sini berupa metode-metode 
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yang mudah, mulai dari permainan, diskusi yang menyenangkan, 
pembahasan kitab kuning dan pelajaran Al-Quran yang tidak 
memberatkan, santai namun padat berisi. Ini sangat berbeda dengan 
pendidikan modern saat ini, yang sangat-sangat diskriminatif, 
kapitalistik serta memecah-belah ekonomi masyarakat.

Pendidikan yang diterapkan berusaha mengajarkan berbagi pada 
sesama, bersikap sportif dan melalui tahapan berproses. Sukses 
adalah hasil dari kerja keras yang semuanya di mulai dari bawah. 
Ia tidak ada secara instan layaknya kampanye iklan. Dari ini anak-
anak dibentuk untuk berpikir kreatif terhadap hal-hal yang ada di 
sekelilingnya. Sehingga kelak mereka menjadi manusia dewasa 
yang kreatif dalam jiwa yang positif.

Pesantren Ath Thaariq ingin menunjukkan  bahwa kegiatan paling 
sederhana yang dilakukan setiap hari, dapat membantu memulihkan 
planet kita yang kian rusak ini. Jangan tunda lagi. Sudah saatnya 
setiap orang ikut mengambil peran    dengan cara masing-masing 
dan sesegera mungkin. Pastikan semua menggunakan paradigma 
penyelamatan sosial, ekologis dan ekonomi yang lebih berpihak 
pada rakyat. Mulailah dari apa yang kita bisa. Semoga.[]

Oleh Nissa Wargadipura, 

Pimpinan Pesantren Ekologi Ath Thaariq Garut
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