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Enlightening, Sustaining, and Empowering 

Menanti	  Kementerian	  Desa	  
LAKSANA gayung yang terus bersambut. Diskusi yang digelar di aula Pusat 
Studi Pembangunan, Pertanian, dan Pedesaan (PSP3), Senin (4/8), terus 
bergaung. Ide-ide yang dibahas dalam diskusi, khususnya menyangkut 
urgensi lahirnya Kementerian Desa, terus bergema. Melanjutkan diskusi di 
PSP3 IPB, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menggelar diskusi dengan 
agenda serupa. 
 
SUASANA ruang sidang PSP3-IPB lebih ramai dari biasanya. Hari itu, 
berbagai elemen masyarakat dan gerakan sosial datang untuk berdiskusi 
mengenai pembaharuan desa. Pembicaranya adalah Budiman Sudjatmiko, Lala 
M Kolopaking, dan Idham Arsjad. Moderator diskusi adalah Sofyan Sjaf. Niat 
awal diskusi ini adalah membuka ruang untuk sama-sama membicarakan 
agenda tentang desa. Ternyata, gagasan yang dipantik oleh diskusi itu terus 
menyebar ke mana-mana. 
 Salah satu gagasan yang paling banyak dibahas adalah tentang 
perlunya Kemeneterian Desa. Kepala PSP3-IPB Lala M Kolopaling 
mengatakan, desa ibarat jantung Indonesia. Sebagai jantung, desa berfungsi 
memompakan aliran sumberdaya untuk kehidupan pada masyarakat desa dan 
masyarakat urban. Sudah cukup lama Indonesia sakit karena desa dan 
sumberdayanya tidak dirawat dan tidak diperhatikan secara serius. 

Berlanjut ke halaman 2 

Uji Coba Drone Desa Doi Tung 

E D I S I  I I /  S E P T E M B E R  2 0 1 4  

PSP3 sukses gelar 
uji coba drone. 
Bagaimanakah 
kisahnya? 

P S P 3 -‐ I P B 	  

KISAH-kisah besar 
negeri ini banyak 
dimulai dari desa. 
Bahkan sosok besar da-
lam sejarah kita, justru 
banyak yang memulai 
hari di desa. Sayang-
nya, itu tak juga 

mengubah perspektif kita dalam meman-
dang desa. Kian hari, desa kian sepi. 
Warganya memilih untuk mencari hidup 
di kota. Desa kian ditinggalkan sebab tak 
ada aktivitas ekonomi yang menunjang 
warganya. 
 Sungguh ironis, di saat bangsa 
Indonesia merayakan hari kemerdekaan 
yang ke-69, makna kemerdekaan itu tak 
banyak terasa di desa. Jika kemerdekaan 
dimaknai sebagai keadaan terbebas dari 
keterisolasian serta kemiskinan, dan 
keterbelakangan, hingga kini banyak desa-
desa yang masih bergulat dengan hal 
tersebut. Dengan penyerapan APBN 
hanya sekitar 4.2 persen ke desa, maka 
kita tak bisa berharap banyak pada nasib 
dari sekian ribu desa di seluruh Indonesia. 
Desa tetap saja tertinggal, dan tak beranjak 
dari kemajuan.  
 Ke depannya, desa mesti berdaya. 
Desa mesti bangkit. Desa mesti kembali 
menjadi urat nadi kemajuan bagi 
kehidupan warganya. Desa mesti kembali 
menjadi semesta yang menyapih bumi, air, 
dan manusia dalam satu kesatuan hidup 
yang harmonis. Tanggungjawab besar 
disandang semua pihak untuk kembali 
mengalirkan kecintaan pada desa dalam 
tindakan dan aksi nyata. Saatnya 
mengobarkan kembali semangat untuk 
kembali ke desa, kembali ke rahim 
peradaban! 
 

Dr Sofyan Sjaf, Pemimpin Redaksi  
 

Rahim Peradaban 

Lorong Janda 

Kisah tentang 
banyaknya nelayan 
yang tewas karena 
menyelam 

Di Thailand, 
terdapat desa yang 
sukses memutus 
rantai kemiskinan 
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gagasan transformasi ke dalam ranah gerakan sosial yang 
bermuara pada keinginan melihat masyarakat lebih baik. 
 Seminggu seusai diskusi di IPB, diskusi serupa 
dilakukan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 
kesempatan itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(Fisip) Universitas Gadjah Mada (UGM) Erwan Agus 
Purwanto ikut memberikan respon atas pernyataan Lala 
Kolopaking. Menurutnya, kementerian ini memang 
mendesak untuk diwujudkan dalam pemerintahan baru. 
"Kita memang harus punya menteri yang mengurus 
persoalan desa, tidak sekadar desa sebagai wilayah teritori, 
tetapi desa yang memiliki sinergi interkonektivitas dengan 
desa-desa yang lain, sehingga mendorong competitiveness 
masing-masing desa," katanya, sebagaimana dikutip 
Republika, Jumat (22/8) lalu. 
 Suara-suara akademisi ini memang patut menjadi 
bahan renungan bersama. Di berbagai negara, kementerian 
desa memang menjadi salah pilar utama yang menunjukkan 
keberpihakan secara nyata pemerintah kepada masyarakat, 
sekaligus kemampuan mengenali isu-isu substansi di masa 
mendatang semisal ketahanan dan kedaulatan pangan.  
 Kita bisa berkaca pada India yang memiliki 
Kementerian Pembangunan Desa (Ministry of Rural 
Deelopment), yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan 
seperti rural livelihood, rural connectivity, dan national social 
assitance. Kita juga bisa berkaca pada Malaysia yang 
memiliki Kementerian Pembangunan Desa dan Regional 
(Ministry of Rural and Regional Development). Atau pada Korea 
Selatan, yang dikenal sebagai salah satu negeri industri baru, 
namun tetap mempertahankan Kemterian Pertanian, 
Pangan, dan Urusan Desa (Ministry of Agriculture, Food, and 
Rural Affairs). Juga Tiongkok yang memiliki Ministry of 
Housing and Urban-Rural Development. 
 Negara-negara itu sama-sama memahami bahwa 
pangan dan masyarakat desa adalah dua entitas yang tak bisa 
dilepaskan. Dengan mempekuat desa, maka otomatis 
memperkuat manusianya, yang kemudian bisa 
memperkokoh pilar ketahanan ekonomi nasional. 
Membangun desa adalah tugas utama pemerntahan yang 
memiliki banyak makna strategis, sehingga perlu dikelola 
oleh satu kementerian khusus. 
 Nah, jika kementerian ini harus dibangun, apakah 
yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Sekretaris PSP3 Dr 
Sofyan Sjaf menuturkan bahwa yang pertama harus 
dilakukan adalah mengubah nomenklatur kementerian dan 
memasukkan usulan kementerian pembaharuan desa. Yang 
kedua adalah memperkuat lobi dengan pihak presiden 
terpilih. Yang ketiga, tetap memperkuat penetrasi isu ini 
bersama sejumlah aliansi strategis.(yd) 
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Sudah cukup lama Indonesia sakit karena desa dan 
sumberdayanya tidak dirawat dan tidak diperhatikan secara 
serius. 
 “Nawacita Jokowi-JK hanya bisa terwujud apabila 
Jokowi-JK secara struktural memiliki komitmen kepada 72.944 
desa untuk diwadahi dalam satu kementerian pembaruan desa 
dan agraria,” ujarnya. 
 Pernyataan ini diamini oleh Budiman Sudjatmiko. 
Seusai diskusi, ia mengatakan, “Pertemuan ini telah membuka 
mata kita bahwa agenda tentang desa adalah sesuatu yang 
amat penting dan menyangkut hidup banyak orang. Olehnya 
itu, kita butuh sebuah kementerian khusus yang didedikasikan 
untuk masyarakat desa,” kata Budiman. 
 Selama ini, sudah beberapa kali ada pertemuan yang 
membahas tentang kementerian desa. Namun, pertemuan di 
IPB memiliki dua nilai plus. Pertama, untuk pertama kalinya, 
wacana ini dibahas di level perguruan tinggi. Selama ini, 
wcaana ini hanya digaungkan di level organisasi sosial 
semacam Parade Nusantara atau ..... Tak heran, jika seusai 
diskusi, kalangan ‘kampus’ yang selama ini diam, mulai 
memberikan suara. Kedua, pertemuan ini menunjukkan 
kolaborasi yang sangat kuat antara perguruan tinggi dengan 
berbagai elemen gerekan sosial lain. Ini menunjukkan bahwa 
kampus bisa menjadi sungai yang mengalirkan gagasan-
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Pimpinan dan Staf Pusat Studi Pembangunan, 
Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB Bogor 

Mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 
Ibunda Sri Anom Amongjati (peneliti PSP3) 

pada Sabtu, 30 Agustus 2014 di Bogor. 
Semoga amal dan budi baiknya akan mendapat 

tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa 

PSP3 Sukses Uji Coba Drone 

2

 Drone bisa disederhanakan sebagai pesawat tanpa 
awak yang dikendalikan dengan remote control dan 

menggunakan gelombang 
radio. Pada awalnya, drone 
hanya digunakan untuk 
keperluan intelijen dan 
memata-matai negara lain. 
Drone bisa membawa kamera 
dan peralatan perekam yang 
bisa merekam gambar dengan 
akurasi yang lebih tinggi 
daripada satelit. 
 Belakangan ini, 
drone bisa digunakan untuk 
berbagai hal yang positif. 
Selain bisa digunakan untuk 
menguatkan konsep pertaha-
nan nasional serta penga-
wasan illegal fishing dan illegal 
logging, fotografi, dan film 
dokumenter. Bahkan, para 
aktivis lingkungan juga 
mulai menggunakan drone 
untuk keperluan pemetaan 

wilayah dan memotret kerusakan ekologis. 
 Yang mencengangkan, drone yang nantinya akan 
dimiliki PSP3 ini memiliki biaya murah, yakni hanya 
sekitar tujuh juta rupiah. Padahal, dengan jenis dan 
spesifikasi yang sama, maka biaya yang dibutuhkan adalah 
sekitar tiga ratus juta rupiah. Di Jakarta, biaya untuk 
menyewa drone sekitar 25 juta rupiah sekali penerbangan. 
Dengan demikian, PSP3 mendapatkan keuntungan dari 
sisi finansial. 
 Sekretaris PSP3 Dr Sofyan Sjaf mengatakan 
bahwa tantangan yang dihadai adalah bagaimana 
mengntegrasikan hasil pemetaan yang didapat melalui 
drone dengan berbagai model penelitian yang kerap 
dilakukan di lembaga itu. “Kita ditantang untuk 
melahirkan metode baru dengan drone ini,” katanya.(*) 
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BERTEMPAT di Leuwliang, Bogor, Minggu (27/8), 
beberapa peneliti Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, dan 
Pedesaan (PSP3) sukses 
melakukan uji coba 
menerbangkan drone. 
Rencananya, drone ini 
akan menjadi milik PSP3 
dan akan digunakan untuk 
beberapa aktivitas 
penelitian. 
 Drone yang 
diterbangkan itu memiliki 
enam baling-baling, serta 
digerakkan oleh baterai. 
Sebelum terbang, peneliti 
terlebih dahulu menen-
tukan koordinat terbang 
melalui alat GPS. Selan-
jutnya, drone terbang 
mengikuti lintasan yang 
sebelumnya telah diten-
tukan. Drone itu sendiri 
membawa dua jenis ka-
mera yakni kamera untuk 
memotret serta membuat video. 
 “Tadinya, kami ragu kalau penerbangan ini bisa 
gagal. Sebab kami juga baru pertama kali mengoperasikan 
teknologi ini,” kata Helmy Mihardja, salah satu asisten 
peneliti di PSP3. Ternyata, uji coba itu sukses. Mereka yang 
menyaksikannya bisa belajar banyak, serta mengeliminir 
berbagai kesalahan yang bisa jadi muncul saat penerbangan. 
 Meskipun dikategorikan sebagai teknologi tinggi, 
drone bisa dioperasikan dengan mudah. Rencananya, PSP3 
hendak merancang program rural drone, yang akan 
menemlatkan drone di level desa demi membangun basis 
data yang kokoh, serta untuk menyempurnakan sistem 
informasi di level desa. “Mudah-mudahan sistem ini bisa 
terus disempurnakan sehingga warga desa bisa memiliki 
akses untuk memanfaatkannya,” katanya. 

Helmy Miharja memperlihatkan drone seusai diterbangkan 
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Hikayat Lorong Janda di Pulau Barrang Lompo 

2

merah. Bagaimana dan mengapa digunakan untuk 
menyelam? “Selang kompresor dibawa oleh nelayan turun 
ke dasar laut. Biasanya, mereka jepit alat itu di mulut 
untuk kemudian dipakai bernapas,” kata seorang 
penyelam. 
 Tentu saja, udara yang dihasilkan pasti kotor. 

Para nelayan itu sedang bermain-
main dengan bahaya. Namun, 
apakah mereka punya pilihan yang 

lebih baik untuk mening-
katkan kegiatan ekono-
minya? 
Biasanya, kompresor disam-
bung de-ngan selang sepan-
jang 150 meter, lalu 
digunakan tiga penyelam se-
kaligus dengan cara dipasang 
bercabang. Para penyelam 
lalu masuk ke dalam laut dan 
mencari teripang di pasir atau 
yang terapung sepanjang jang-
kauan selang mereka. Mereka 
memakai kaca mata atau 
masker plastik yang menyuplai 
udara dari kompresor melalui 
mulut. Pakaian mereka 

seadanya, pa-dahal semakin 
dalam, maka semakin dingin 
pula suhu. Mereka sering 
kehilangan panas tubuh yang 
kemudian menimbulkan keram 
atau kesemutan. 
 Di pulau kecil itu, aku 
juga bertemu dengan Daeng 
Reka, seorang nelayan pencari 
teripang yang lumpuh sejak 
enam bulan terakhir. Lelaki 
yang memiliki tiga anak ini 

dahulu mencari teripang 
dnegan cara menyelam dengan 

kedalaman hingga 20 meter selama setengah 
jam demi mengumpulkan banyak teripang. “Mengambil 
teripang itu sulit, apalagi kalau hanya andalkan 
kompresor. Saya juga ingin sekali pakai alat selam. Tapi 
mau beli pake apa?” katanya sambil memperhatikan 
kakinya yang kini tak bisa bergerak. 
 Sejak teripang menjadi komoditas yang mahal, 
para nelayan berusaha untuk mendapatkannya. Jika 
hanya menjadi nelayan biasa, penghasilan mereka 
hanyalah sekitar 70 ribu per hari atau sekitar 2 juta per 
bulan. Sementara ketika menjadi peyelam teripang, 
mereka bisa mendapatkan penghasilan hingga 2 juta 
dalam sepuluh hari.  
 

1

LEMBAYUNG senja nampak di ufuk barat. Perempuan itu 
tengah duduk di atas perahu yang diparkir di pasir putih 
Pulau Barrang Lompo. Di pulau kecil itu, ia seolah 
menunggu seseorang dari lautan. Di tengah suara ombak 
yang berdebur, matanya sangat peka menyaksikan siapapun 
yang datang. Bahkan hingga matahari  seakan ditelan oleh 
lautan, ia tak juga bertemu 
apa yang dicarinya. Ia lalu 
kembali ke perkampungan. 
 Keesokan harinya, 
kembali aku menemukan 
pemanda-ngan yang 
sama. Perem-puan itu 
selalu menghilang di 
lorong yang sama. 
Belakangan, beberapa 
pen-duduk mengisahkan 
bahwa perempuan itu 
tinggal di Lorong 
Janda, yang meru-
pakan sebutan bagi 
sebuah lorong yang 
didiami ba-nyak janda nelayan. 
Konon, lebih 100 nelayan tewas saat 
hendak menyelam untuk 
mengam-bil teripang di 
dasar laut. 
 Mereka yang 
tewas itu meninggalkan 
istri-istri yang harus tetap 
hidup untuk menafkahi 
keluarga-nya. Tak se-
muanya berhasil menemu-
kan jodoh lagi. Sisanya 
harus hidup dan menjalani 
peran sebagai ibu sekaligus 
ayah bagi anak-anaknya. 
Merekalah yang kini 
mendiami lorong janda. 
 Mengapa sampai 
tewas saat menyelam? 
Koordinator Nasional Des-
tructive Fishing Watch (DFW), 
Muhammad Abdi, yang kutemui di dekat lokasi selam, 
menuturkan bahwa para nelayan itu tidak menyelam dengan 
alat selam canggih, sebagaimana yang disaksikan di acara-
acara televisi. “Mereka menyelam dengan menggunakan 
kompresor, atau alat penyembur oksigen. Jelas sekali, alat 
itu bisa berbahaya bagi mereka saat di laut,” katanya. 
 Selama ini, aku hanya mengenal kompresor sebagai 
alat yang sering digunakan oleh tukang tambal ban demi 
mengisi angin di tepi jalan raya. Biasanya, alat itu berwarna 
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 Sayangnya, pengetahuan yang terbatas serta 
kurangnya pehatian dari pemerintah dan lembaga terkait 
menjadi penyebab kian banyaknya nelayan yang tewas saat 
menyelam. Malah, pemerintah sering tak menawarkan solusi 
ketika melarang nelayan mengambil teripang. Di beberapa 
kepulauan seperti Natuna, aku mendengar informasi bahwa 
para nelayan membuat konsensus untuk berhenti menyelam 
dengan kompresor. Hanya saja, tak semua pulau memiliki 
kesepakatan seperti itu. Para nelayan akhirnya terpaksa 
menyelam demi kehidupan yang lebih baik, sebagaimana 
yang disaksikannya di berbagai televisi. 
 Di Lorong Janda itu, aku menyaksikan satu keping 
kegetiran. Daeng Reka tak tahu harus menjawab apa ketika 
kutanyai tentang harapannya atas pemerintahan baru. Ia 
hanya menjawab dengan suara lirih, “Saya ingin 
pemerintahan baru punya kepedulian pada nelayan. Saya 
ingin mereka bisa membantu masyarakat nelayan. Saya tak 
ingin yang hanya bisa berkoar-koar, tanpa ada bukti.” 
 Aku terdiam. Semoga saja ada harapan yang terus 
bersemi atas nasib para nelayan. Semoga saja ada kebijakan 
baru yang lebih partisipatif dan lebih memberikan 
kesempatan bagi nelayan untuk keluar dari lingkaran 
kemiskinannya. Semoga saja ada harapan, sehingga nelayan 
kecil seperti Daeng Reka tidak harus ikut menyabung nyawa 
dengan menggunakan kompresor saat menyelam.  
 Tentu saja, yang pertama harus dilakukan adalah 
memahami apa yang sedang dihadapi nelayan, kemudian 
secara bersama-sama menemukan bagaimana memutus 
permasalahan itu. Apakah ini sukar dilakukan? Tidak. 
Dengan sama-sama menyalakan komitmen akan perubahan, 
segala yang mustahil, pasti bisa dikalahkan.(yd) 
 

1

Di saat kebutuhan nelayan kian meninggi, serta keinginan 
untuk menyekolahkan anaknya ke kota-kota, mereka lalu 
tergiur untuk menjadi penyelam teripang. 
 Daeng Reka hanya bisa tersenyum kecut. Sejak 
dirinya menderita lumpuh, Daeng Reka tidak pernah ke 
dokter. Untuk mengobati kedua kakinya agar tidak terasa sakit 
sehingga ia hanya menggunakan obat tradisional yang diracik 
oleh keluarganya. Mungkin ini pula yang menyebabkan angka 
kematian nelayan terus meningkat. 
 Data yang dihimpun sebuah lembaga swadaya 
masyarat (LSM) beberapa tahun silam menunjukkan bahwa 
dari jumlah penduduk pulau sebanyak hampir 4.000 orang, ada 
sekitar 800 orang yang menderita kelumpuhan. Banyak di 
antaranya yang menderita lumpuh sejak menjadi penyelam 
teripang.  
 

*** 
 
DI Lorong Janda itu, aku melihat satu sketsa kehidupan yang 
menggiriskan. Para nelayan itu adalah para pejuang kehidupan 
yang mengerahkan segala daya demi mencukupi kebutuhan 
keluarga. Mereka pun ingin menggapai zona nyaman, 
menyekolahkan anak-anaknya ke kota besar, serta memiliki 
rumah bagus, lalu menggapai gelar haji.  
 Mereka menempuh berbagai risiko berbahaya demi 
orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah para lelaki yang 
memilih untuk bertarung demi memenangkan kehidupan. 
Demi menggapai kehidupan yang lebih nyaman itu, mereka 
mempertaruhkan nyawa, lalu meninggalkan para istri yang 
terpaksa harus menghidupi keluarganya dalam situasi yang 
serba terbatas. 
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Menebak Arah Pendidikan Vokasi IPB 

2

desa. Titik berat pembangunan akan bergerak menuju 
pinggiran-pinggiran yakni pedesaan. Jika pertumbuhan 
ekonomi Indonesia relatif stabil, maka berbagai tenaga 

ahli dan terampil dari berbagai negara 
akan datang memenuhi desa-desa. Saat 
ini, pendidikan tinggi di beberapa negara 
Asean yakni Malaysia, Thailand, 
Filipina, serta Vietnam telah 
mengajarkan bahasa Indonesia. 
Tujuannya adalah siap membanjiri 
Indonesia, sebagai negara dengan jumlah 
penduduk terbesar dengan tenaga 
terampil. 
 Tentu saja, perguruan tinggi di 
Indonesia memiliki beberapa 
keunggulan. Di antaranya adalah merasa 
lebih mengenali setiap sudut tanah air. 
Pendidikan vokasi dikembangkan dari 
basis ontologis filsafat pragmatisme John 
Dewey yang menekankan pada 
pentingnya pengalaman eksperimental. 

Namun, apakah keunggulan itu bisa dipertahankan ketika 
ekonomi semakin bergeser ke arah ekonomi padat 
pengetahuan, dan berbagai bangsa lain justru lebih siap 
menghadapi pergeseran ekonomi itu? 
 Jawabannya akan terletak pada sejauh mana kita 
memahami segala problem kita hari ini, pada kemampuan 
kita untuk mengidentifikasi segala hal yang ada di tubuh 
kebangsaan kita, serta kemampuan untuk menghadirkan 
berbagai jawaban-jawaban kreatif atas permasalahan yang 
dihadapi. 
 Apakah pendidikan vokasi yang kita terapkan 
bisa menyediakan bekal memadai untuk menguasai masa 
depan? Kita tunggu jawabannya pada dialog di aula 
PSP3. Selamat berdialog. 
 

1

 
HARI ini, Senin 1 September 2014, Institut Pertanian Bogor 
(IPB) akan mengadakan diskusi bertemakan pendidikan 
vokasional. Diskusi ini akan membahas 
berbagai isu yang tengah hangat, di 
antaranya adalah kesiapan mereproduksi 
pengetahuan dan keterampilan di era 
pemerintahan baru. Diskusi ini 
menghadirkan Prof Yonny 
Koesmaryono, Prof Eriyatno, dan Dr 
Bagus P Purwanto, M.Agr 
 Sejauh ini, Institut Pertanian 
Bogor (IPB) telah dan sedang 
menyiapkan atas kebutuhan SDM yang 
mendukung proses pembangunan yang 
berpihak pada masyarakat, khususnya 
mereka yang siap menjadi penggerak 
bidang pertanian dan pembaharuan 
pedesaan. Pendidikan vokasional 
dipandang strategis untuk memberikan 
bekal spesifikasi dan spesialisasi yang 
diharapkan bisa menjembatani dunia 
pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan pasar 
yang diharapkan bisa mengatasi disparitas antara desa dan 
kota, serta menguatkan ekonomi desa. 
 Hanya saja, akan muncul pertanyaan, bisakah sistem 
yang sudah ada akan menjawab perbagai tantangan di masa 
depan? Selain dari tantangan hadirnya pemerintahan baru 
yang akan menerapkan dan menjalankan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tantangan lain yang juga 
muncul adalah sejauh manakah kesiapan IPB untuk 
melahirkan alumni yang akan berkompetisi di era pasar bebas 
Asean? 
 Kita bisa memprediksi masa depan dengan membaca 
masa kini. Nantinya, modal dan manusia akan bergerak ke 

DISKUSI	  SEHARI	  
	  
Tema:	  Pembangunan	  
Pertanian	  Kerakyatan	  dan	  
Pembaharuan	  Pedesaan	  yang	  
Didukung	  Sumberdaya	  
Manusia	  Terampil	  Melalui	  
Pendidikan	  Vokasi	  pada	  Era	  
Pemerintahan	  Baru	  
Pemantik	  Dialog;	  
Prof	  Dr	  Yonny	  Koesmaryono	  
Prof	  Dr	  Eriyatno	  
Dr	  Ir	  Bagus	  P	  Purwanto,	  M.Agr	  

SETELAH melakukan riset di bulan 
Juli, penyusunan laporan riset tentang 
pemetaan komoditas serta studi 
tentang agro-industri yang dilakukan 
Pusat Studi Pembangunan, Pertanian, 
dan Pedesaan (PSP3), di Mamasa, 
Sulawesi Barat, akhirnya 
dirampungkan. Selanjutnya, pihak 
PSP3 dan Pemkab Mamasa akan 
menggelar program diseminasi hasil 
riset yang pada September mendatang 
yang akan dihadiri sejumlah 
stakeholder terkait.  

 
 “Riset ini adalah kelajutan dari 
memorandum of understanding  
antara Institut Pertanian Bogor dan 
Kabupaten Mamasa. Rencananya, riset 
ini akan dilakukan selama beberapa 
tahap dalam beberapa tahun,” kata 
Syafar Supardjan, peneliti PSP3 yang 
bergabung dalam tim agro-industri. 
 Sejatinya, ada tiga riset yang 
dilakukan di Mamasa. Selain pemetaan 
komoditas dan agro-industri, ada lagi 
satu riset yakni evaluasi potensi 
pariwisata.  
 

 Namun, riset yang terakhir 
ini belum tuntas dirampungkan. 
“Kami berharap riset itu bisa segera 
rampung sehingga memperkuat riset 
lain yang lebih dahulu rampung,” 
lanjut Syafar. Terkait proses 
disenimasi, rencananya akan dila-
kukan di Bogor. Beberapa stakeholder 
terkait riset akan diundang untuk 
memberikan masukan terkait Ma-
masa. “Semoga riset ini bisa memberi 
nilai tambah bagi Mamasa,” kata 
Syafar.(*) 
 
 

Dua Riset tentang Mamasa Dirampungkan 
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Seorang anak  sedang memanggul beras  

Seorang ibu sedang menumbuk padi  

Sorang	   pemikir	   bangsa	   Belanda	   pernah	  
menyebar	   mitos	   tentang	   'pribumi	   malas'	   demi	  
menguatkan	   ekspansisi	   kapitalisme	   bangsa	  
Belanda	   untuk	   mengatur	   Nusantara.	   Benarkah	  
mitos	  tentang	  malas	  itu?	  
	  
Pengalaman	  lapangan	  mengajarkan	  hal	  berbeda.	  
Betapa	   di	   desa-‐desa,	   penduduknya	   sejak	   pagi	  
buta	   telah	   bangun	   dan	   bergegas	   untuk	  
menyambut	   hari.	   Baik	   tua	   maupun	   muda,	   atau	  
dewasa	   maupun	   kanak-‐kanak,	   semuanya	  
bangkit	   dan	   bekerja	   untuk	   menata	  
kehidupannya.	  
	  
Di	   abad	   ini,	   kita	   masih	   bisa	   balik	   bertanya,	  
"Bukankah	   mitos	   omong-‐kosong	   itu	   tak	   pernah	  
ditemukan	  di	  pedesaaan	  kita?	  	  

Mereka	  yang	  Bekerja	  Keras	  

Seekor sapi yang baru saja dimandikan 
oleh peternaknya.  

Teks dan foto:  
Yusran Darmawan 
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Berguru ke Desa Doi Tung 

2

kehidupan masyarakat yang sebelumnya ekonomi subsisten,” 
kata Sawitree. 
 Sawitree menyebut strateginya adalah merancang 
3S, yakni (1) Survival, (2) Sufficiency, (3) Sustainablity. Yang 
dimaksud dengan survival adalah keadaan masyarakat yang 
masih miskin, infrastruktur buruk, serta tak adanya jaminan 
kesehatan dan pendidikan. Sufficiency adalah keadaan ketika 
masyarakat memiliki gaji yang cukup, akses pendidikan dan 

kesehatan, serta kehidupan yang lebih 
baik. Sedangkan Sustainability adalah 
ketika masyarakat memiliki tabungan, 
ketahanan sosial dan ekonomi, dan 
semangat wirausaha. 
 Pertanyaannya, bagaimanakah 
memulai strategi itu? Langkah pertama 
adalah menyediakan jaminan kesehatan. 
“Mustahil warga desa bisa berproduksi 
kalau mereka selalu was-was akan 
kesehatan,” katanya. Kedua adalah 
memastikan ketahanan pangan. Ketiga, 
petani harus diedukasi agar mening-
katkan kualitas serta berani mengambil 
pekerjaan teknis lainnya. Langkah-
langkah ini menciptakan keberlanjutan 
yang memungkinkan mereka untuk 
keluar dari lingkaran peredaran opium. 
“Langkah terakhir adalah ketika kami –
fasilitator pembangunan- keluar dari desa itu. 
True sustainability is when people are 
masters of their own destiny,” katanya. 
 Langkah-langkah ini nampak 
sederhana. Namun butuh kerja keras 

untuk memastikan semuanya bejalan sesuai rencana. Produk 
pertanian Doi Tung lalu dipasarkan ke kota-kota, dikemas 
dengan sangat menarik. Pemerintah lalu mengeluarkan 
kebijakan agar supermarket yang memajang produk warga 
desa menjadi destinasi dari semua biro wisata. Tak hanya itu, 
kafe yang memasarkan kopi Doi Tung dibuat di mana-mana 
demi mengalahkan Starbuck, sebuah langkah yang briliant 
dan efektif. 
 Seiring dengan membaiknya ekonomi, tak ada lagi 
warga yang bertani opium. Bahkan angka kebakaran hutan 
juga turun secara drastis. Ekowisata berkembang pesat. 
Ternyata, tesis Sawitree benar bahwa tindakan menanam 
opium, kriminalitas, serta problem sosial justru dimulai dari 
akar yang sama yakni kemiskinan. “Dengan memotong 
rantainya, kita telah berbuat banyak bagi masyarakat. If you 
want sustainability, don’t put all your eggs in one basket,.  
 Tak disangka, aku belajar banyak dari kunjungan ini. 
Aktivis Thailand ini telah membuka mataku lebih lebar untuk 
melihat bahwa ada banyak harapan yang bisa dibumikan 
dengan langkah-langkah sederhana.(*) 

Yusran Darmawan 

 

1

GAMBAR Raja Thailand dan permaisuri terpampang di 
pintu masuk supermarket yang terletak di Phuket, sebelah 
selatan Thailand. Bersama puluhan turis, aku digiring untuk 
memasuki tempat belanja itu. Tour guide menjelaskan bahwa 
semua wisatawan wajib singgah ke tempat itu. Yang dijual 
di situ adalah hasil bumi dan cenderamata. 
 Tadinya aku tak tertarik. Namun setelah tour guide 
menjelaskan bahwa semua produk di toko itu adalah buah 
tangan warga desa Doi Tung, 
sebuah desa yang terletak di utara, 
aku mulai tertarik. Biarpun 
harganya mahal aku tak peduli. 
Bagiku, selalu ada nilai lebih dari 
produk yang diolah dengan penuh 
ketekunan oleh warga desa. 
Ternyata Doi Tung juga menjadi 
merek kedai kopi yang 
mengalahkan Starbuck di 
Thailand. Padahal, kedai itu justru 
dikelola oleh warga desa.  
 Mendengar kata Doi 
Tung, ada banyak tunas 
pertanyaan yang tumbuh di hati. 
Apa yang unik di desa ini? Apa 
yang bisa dipelajari dan diterapkan 
untuk desa lainnya? 
 Dari banyak negeri yang 
kujelajahi, Thailand adalah salah 
satu negeri yang paling peduli 
pada desa. Tak hanya keindahan 
dan eksotika wilayah desa yang 
bisa dikemas dan laku keras di 
kalangan turis, tapi juga produk-produk pertanian dan 
cenderamata yang dihasilkan warga desa menjadi kekuatan 
utama. Pihak kerajaan memberikan support yang amat besar 
bagi pengembangan berbagai produk pertanian unggul. 
Pantas saja jika banyak buah unggul dan berkualitas selalu 
disebut berasal dari Bangkok. 
 Di Phuket, aku bertemu seorang biksu yang berjalan 
dengan memakai kain berwarna jingga. Ketika melihatku 
memegang pastik bertuliskan Doi Tung, ia tersenyum. 
Tanpa kuminta, ia lalu bercerita tentang desa indah di utara 
itu. “Itu salah satu desa paling ajaib. Dua puluh tahun lalu, 
semua penduduknya miskin. Tapi kini, semuanya berubah. Kini 
desa itu menjadi salah desa paling kaya di tanah ini.” 
 Mengapa perubahan bisa sedemikian cepat? Aku 
menemukan jawabannya kala berdiskusi dengan Sawitree, 
salah satu aktivis organisasi non pemerintah di Thailand. 
Memang benar, dahulu penduduk Doi Tung adalah petani 
opium. Hingga suatu hari, Ibu Suri Kerajaan Thailand 
berkunjung. Ia lalu menunjuk organisasi non-pemerintah 
Mae Fah Luang untuk merancang program yang bisa 
mengeluarkan daerah itu dari keterbelakangan. “Ini misi 
yang berat. Sebab kami harus meningkatkan standar 


