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Pengantar

Pada beberapa tahun belakangan ini, Indonesia menghadapi banyak persoalan.
Persoalan tersebut diantaranya adalah; 1) lambatnya pertumbuhan ekonomi, 2)
inefisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, 3) ketidakadilan alokasi
sumberdaya, 4) ancaman disintegrasi nasional, serta 5) kemiskinan dan
keadilan sosial. Meskipun demikian, diluar persoalan di atas, hampir semua
pihak sepakat bahwa di tengah persoalan tersebut Indonesia sedang bergerak
menjadi negara yang demokratis.
Jurnal ini berisi tulisan tentang gagasan, praktik, dan pengalaman
demokratisasi di tingkat bawah atau 'demokratisasi akar rumput' serta
implikasinya terhadap pemecahan persoalan-persoalan di atas. Berdasarkan
tulisan-tulisan yang masuk tampak bahwa demokratisasi mengambil jalan yang
beragam serta merupakan proses yang melibatkan berbagai golongan, institusi,
dan kepentingan yang dinamis dan kontekstual. Berdasarkan keberagaman
tersebut apakah masih relevan membedakan demokratisasi sebagai 'cara' atau
sebagai 'tujuan'?
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DEMOKRASI DALAM SOROTAN LSM
Sediono M.P. Tjondronegoro 1

Istilah dan tuntutan untuk mewujudkan demokrasi di negara kita sejak
gelombang Reformasi 1998 mencuat kembali. Boleh dikatakan hal itu dipicu
oleh timbulnya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, yang kemudian
berekor panjang dengan merebaknya krisis pemerintahan, krisis moral, bahkan
ada yang berkesimpulan adanya krisis kebudayaan.
Yang jelas dapat disaksikan adalah gerakan rakyat dan generasi muda yang,
setelah tokoh dan pendiri Orde Baru turun dari tahta kepresidenan (Mei 1998),
menuntut perubahan pemerintahan setelah selama lebih dari tiga dasa warsa
(1966-1998) dicirikan oleh dominasi dan dirigisme rezim Orde Baru.
Pembangunan yang terlalu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi ternyata
mencekam dan mengerdilkan kelembagaan sosial dan politik, sebagaimana
dirasakan oleh generasi (cohort) baru setelah 1945. Dilihat dari perkembangan
politik, generasi tersebut juga disebut generasi reformasi, setelah generasi
1945 dan generasi 1966 yang membuka pintu untuk Orde Baru.
Bentuk pemerintahan yang dielukan kembali oleh generasi reformasi adalah
demokrasi, sebagaimana bentuk pemerintahan yang dulu diperjuangkan oleh
pendekar bangsa dan pendiri Republik Indonesia. Para pendiri Republik
Indonesia tersebut mencari bentuk pemerintahan yang sesuai untuk rakyat
Indonesia tidak hanya karena mereka dapat mengalami kepahitan dan
penderitaan zaman penjajahan, tetapi juga karena mereka dapat memahami
teori Demokrasi Eropa dan Amerika Serikat.

1 Ketua Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia dan Ketua Badan Pengurus Yayasan AKATIGA
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Karena itulah, dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terdapat paham
“Kedaulatan Rakyat” dan sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Dalam Penjelasan UUD 1945 yang dahulu dirumuskan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia terdapat kalimat: “… hasrat bangsa Indonesia untuk
membangun negara yang bersifat demokratis”. Selain itu, pidato Ir. Soekarno
pada tanggal 1 Juli 1945 mengemukakan sila mufakat atau demokrasi (M.
Yamin, 1959).
Jelas sejak Plato dan Aristoteles menggunakan istilah demokratia (Yunani:
Demos=rakyat dan Kratia=memerintah), peranan rakyat lebih dipentingkan
daripada penguasa tunggal (atau kemudian pemerintah yang otokratis). Dari
sejarah sebelum millenium pertama (+350 SM), tampak bahwa manusia
mencari bentuk pemerintahan dalam masyarakat yang mementingkan
kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warganya (Plato dalam Republika).
Sepanjang catatan sejarah, manusia telah dan masih mencari keseimbangan
yang memungkinkan “good life for the individual and good life for the state”.
Dengan istilah yang sama terdapat isi yang berbeda, seperti Demokrasi di Polis
Athena, Demokrasi di Perancis (J.J. Rousseau: 1748, Montesqieu: 1835) 2,
Demokrasi di Amerika Serikat sebagai diceritakan oleh Alexis de Tocqueville
(sekitar 1830) 3 , Demokrasi Rakyat (negara-negara sosialis), dan tidak
terlupakan Demokrasi Pancasila kita.
Sudah sejak Pendekar Bangsa (Founding Fathers) kita membahas bentuk
negara dalam Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu sebelum
Proklamasi 1945, terdapat persepsi kolektif tentang dasar-dasar dan bentuk
negara Republik Indonesia:
1.
2.
3.
4.

Kehidupan kekeluargaan, baik di dalam negeri maupun antar negara
Menolak bentuk negara yang berdasarkan individualisme (berbeda dari
pengertian 'Social Contract' J.J. Rousseau 4 yang dasarnya antar-individu)
Berkedaulatan rakyat yang berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan
Berdasar atas Ketuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab

2 Dalam George H. Sabine, A History of Political Theory (London, 1951)
3 Ibid.
4 Ibid.
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Dengan dimantapkannya prinsip-prinsip tersebut di atas, maka mekanisme
pengambilan keputusan bersama adalah membangun konsensus (consensus
building), dan bukan pengambilan suara (voting). Karena itu pemegang
Kedaulatan Negara semula adalah MPR yang wewenangnya mengatasi
wewenang Presiden, meskipun kabinetnya disebut Kabinet Presidensiil.
Nyatanya, Presiden juga tidak mempunyai hak veto.
Inti prinsip tersebut adalah membangun kelembagaan yang membagikan
kekuasaan (power) antara rakyat dan penguasa/pemerintah, sehingga rakyat
dapat menikmati kehidupan bermasyarakat dalam kedamaian.
Menurut Plato dalam Republika (G. Sabine, 1951) yang mencari “ideal state”
perlu dicapai keseimbangan yaitu: “there is a good life both for men and for
states”.
Nyatanya, di negara kita yang usianya dalam tahun 2005 mencapai 60 tahun,
keseimbangan tersebut belum tercapai, sehingga perlu terus diusahakan oleh
generasi muda, baik melalui berbagai gerakan sosial seperti LSM maupun
melalui partai politik.
Gerakan Sosial adalah tindakan atau hasutan (action or agitation) sekelompok
warga yang bergabung atau berorganisasi guna memperjuangkan perubahan
dalam masyarakat. Jelas bahwa kelompok demikian berhasrat mencapai tujuan
tertentu yang diyakini lebih baik.
Dalam masyarakat demokratis, Gerakan Sosial adalah wujud dari kepedulian
dan keterlibatan rakyat dalam merealisasikan kedaulatan rakyat dalam negara.
Tidak dapat diingkari bahwa Gerakan Sosial yang meluas dan melibatkan jumlah
warga yang semakin banyak juga dapat berakhir/berujung dalam suatu
revolusi, terlebih bila pemerintah tidak cepat tanggap.
Yang dapat kita amati sejak Reformasi 1998 adalah timbulnya banyak Gerakan
Sosial yang melibatkan berbagai kelompok yang menuntut perbaikan dalam
kehidupan bermasyarakat di negara yang lebih demokratis. Masing-masing
kelompok mendekati pengembangan demokrasi dari sudut pandang yang
bervariasi.
Jurnal Analisis Sosial (AKATIGA) Vol. 9 No. 3 Desember 2004 ini menghimpun
tulisan beberapa kawan LSM yang tengah mengisi masyarakat demokratis kita
diawal abad ke-21.
Konsep demokrasi yang akan dirujuk tampaknya masih dalam pencarian,
namun demikian ada tiga sumber utama yang sering menjadi acuan ialah
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Demokrasi Perancis, Demokrasi Amerika Serikat, dan dasar negara kita sendiri
dengan Demokrasi Pancasila, yang merupakan endapan kental dan mantap
(sedimen) antara Ketuhanan, Persatuan bangsa, Kedaulatan, dan
Kesejahteraan rakyat.
Keterlibatan dan keikutsertaan rakyat dalam memutar roda pemerintahan
dalam jurnal ini dianalisis oleh Hetifah Sj. Sumarto dan Juni Thamrin dengan
menyoroti demokrasi partisipatif secara umum. Dalam tulisannya, Hetifah Sj.
Sumarto meninjau pemikiran awal dan prinsip dasar konsep demokrasi
partisipatif, yang dipandang sebagai alternatif dari praktik demokrasi liberal
yang selama ini tidak berfungsi menyalurkan kepentingan rakyat Indonesia.
Beliau juga melihat kemungkinan penerapan konsep tersebut di Indonesia.
Sedangkan Juni Thamrin membahas ruang partisipasi politik warga sebagai
prasyarat yang diperlukan agar demokrasi partisipatif dapat berjalan di
Indonesia.
Tulisan Lilis N. Husna dan Eka Chandra memberikan satu contoh dari
lapangan bagaimana good governance (tata kepemerintahan yang baik) dapat
diwujudkan. Sebagai contoh/ilustrasi adalah PP Lakpesdam NU yang melalui
pemberdayaan Forum Warga/masyarakat sipil diberi kemampuan untuk turut
mengarahkan kebijakan. Dari pengalaman PP Lakpesdam NU dapat ditarik
kesimpulan bahwa ada beberapa konsep dasar yang perlu ditumbuhkan di
kalangan Forum Warga, seperti: kesadaran bertanggung-jawab, inisiatif warga,
pencapaian solusi atas masalah publik, dan pelaksanaan berbagai strategi
advokasi.
Tulisan Achmad F. Saifuddin yang menyoroti integrasi nasional,
multikulturalisme, dan otonomi daerah menunjukkan tantangan khusus bagi
pemerintah kita yang harus menanamkan dan menumbuhkan demokrasi di
negara kepulauan terbesar di seantero dunia dengan 17.000 pulau besar dan
kecil serta jumlah penduduk terbanyak keempat di bumi kita.
Menciptakan keseimbangan antara integrasi nasional, multikulturalisme, dan
otonomi memang menjadi masalah besar untuk negara kita, dan walaupun
Bhineka Tunggal Ika sudah lama menjadi lambang negara kita, keseimbangan
antara ketiga faktor tersebut belum tercapai. Dikhawatirkan bahwa dengan
melemahnya nasionalisme maka integrasi nasional melalui multikulturalisme
akan terhambat.
Menyatukan lebih dari 200 suku bangsa besar dan kecil, masing-masing dengan
budaya etnik dan bahasa yang khas, sungguh bukan masalah mudah. Sejak
awal pendirian Republik Indonesia, sudah tumbuh perdebatan antara
unitarisme (Bung Karno) dan federalisme (Bung Hatta). Tetapi akhirnya
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mayoritas dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan mengambil keputusan untuk
mendirikan Negara Kesatuan Indonesia. Tidaklah mengherankan bahwa sekitar
pergantian pemerintah di tahun 1998 masalah tersebut sebentar muncul
kembali, tetapi MPR kembali mengukuhkan keberadaan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Namun demikian, kompromi diperoleh dengan diterimanya pembagian
kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang dituangkan dalam UU no.
22 dan no. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah serta disusul dengan UU no.
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Walaupun kedua undang-undang tersebut dirasakan masih belum sempurna
benar, arah komprominya sendiri tampaknya sudah disepakati, yaitu otonomi
luas sampai ke tingkat desa yang mempunyai perwakilan rakyat.
Yang sangat mendasar dalam sektor ekonomi adalah permasalahan yang
dikupas oleh Noer Fauzi, karena 60% dari rakyat Indonesia masih hidup dari,
atau mengelola usaha yang berkaitan dengan, pertanian. Sebagai negara
agraris, memang tanah dan sumber air merupakan aset utama, dan
ketimpangan dalam penguasaan serta pemanfaatannya sulit untuk
menumbuhkan kesejahteraan merata sebagaimana kita idam-idamkan dalam
masyarakat demokratis. Selama ketimpangan tersebut tidak dipecahkan, maka
bahaya konflik dan perebutan atas kedua sumberdaya alam tadi akan membara
sehingga menghalang-halangi persaudaraan antar lapisan sosial dalam
masyarakat.
Itulah sebabnya mengapa sejumlah LSM, baik yang memprihatinkan
ketimpangan struktur agraria maupun yang mengkhawatirkan
“mismanagement” (salah urus) sumberdaya alam, tampil ke depan dan
memperjuangkan hak rakyat tani melalui jalur legislatif.
Gerakan Serikat Petani Pasundan dengan mengangkat kasus di Kabupaten
Garut dimaksudkan sebagai usaha menumbuhkan demokrasi di daerah
pedesaan yang sudah lebih dari satu abad tersisihkan.
Sementara itu, gerakan perempuan di akar rumput dan kegiatan mereka di
sektor ekonomi rakyat secara lebih khusus dibahas oleh M. Firdaus dan
Makinudin. Pengusaha-pengusaha mikro di tingkat bawah dipandang
mengandung potensi besar untuk meratakan kesejahteraan dan melawan neoliberalisme yang datang bersama dengan arus Globalisasi, dan di banyak negara
berkembang dirasakan sebagai bentuk imperialisme dari negara-negara
industri maju. Analisis gender yang diterapkan relatif merupakan pisau
penyayat yang mula-mula menunjukkan ketimpangan perlakuan antara kaum
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laki-laki dan perempuan, dan pada akhirnya menuntut kesetaraan untuk kedua
jenis kelamin tersebut. Sudah barang tentu kodrat fisik masing-masing dan nilai
serta norma budaya dan kelembagaan akan perlu disesuaikan agar tidak justru
menambah pertentangan.
Dengan perkataan lain, demokrasi partisipatif dilembagakan menurut suatu
struktur, sedemikian rupa sehingga rakyat dapat mempengaruhi kebijaksanaan
pemerintah dari atas sampai bawah. Hal ini diperkuat oleh dilembagakannya
pemilu langsung untuk Presiden Republik Indonesia sampai ke tingkat desa
untuk kepala desa.
Tanpa mengurangi arti dan bobot sumbangan pikiran para penulis yang kritis
dan positif, ada baiknya juga mengemukakan bahwa halangan yang paling besar
dalam usaha mengembangkan demokrasi dewasa ini adalah KORUPSI.
Sehubungan dengan itu ada baiknya mengemukakan peringatan dari zaman
Nicolo Machiavelli (1469-1527); Machiavelli mengatakan bahwa manusia pada
dasarnya serakah, agresif, dan ingin menguasai. Tetapi ciri-ciri tabiat manusia
yang negatif ini dikemukakan Machiavelli juga sebagai kritik terhadap korupsi
yang merajalela di zamannya.
Menurut Machiavelli, korupsi hanya dapat diberantas dengan raja yang absolut
(absolute monarchy). Harapan kita tentu mudah-mudahan perundangundangan dan hukum serta aparat yang melaksanakan cukup berwibawa untuk
memberantas korupsi dalam masyarakat kita.

Bandung, Januari 2005
Sediono M.P. Tjondronegoro
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DEMOCRACY IN THE VIEW OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Sediono M.P. Tjondronegoro 1

Terms and demands towards the establishment of democracy in our country
have been emerging since the reform in 1998. One could say that it has been
triggered by the emergence of the monetary crisis in mid 1997, which later
resulted in the governmental crisis, moral crisis, and, some people even
concluded that a cultural crisis had emerged as well.
What people have witnessed was the birth of a movement among the young
generation that soon after the founder of the New Order had abdicated (May,
1998), has demanded the reform of the government that has been strongly
characterized by the domination of the New Order regime (1966-1998).
The development policy of the country which has excessively emphasized the
economic sector growth, has in fact gripped and stunted the social and political
institutions, as felt by the new generation (cohort) after 1945. Viewed from the
political development, the generation has also been called the reform
generation, after the 1945 and the 1966 generations that had led to the opening
door of the New Order.
The form of governance being acclaimed by the generation of reformers is
democracy, just like the form of governance which Indonesia's heroes and
founding fathers had struggled for. The nation's founding fathers searched for
the most suitable form of governance for the Indonesian people, not only
because they had felt the bitterness of colonialism, but also because of their
convincing understanding of the theories of European and American
democracies.

1 Chairperson of “Ikatan Sosiologi Indonesia” (Indonesian Association of Sociologists) and

chairperson of Executive Board of AKATIGA.
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That is why in the formulation of the 1945 Constitution, it is stipulated: people's
sovereignty, also accepted as the fourth principle of Pancasila, written as
“Democracy wisely led by the wisdom of deliberation among representatives.”
In the explanation of the 1945 Constitution formulated a long time ago by the
Preparatory Committee for Indonesian Independence, it is written ”… the desire
of the Indonesian nation to build the country democratically”. In addition, the
speech of Ir Soekarno in July 1945 emphasized the principles of deliberation and
democracy (M. Yamin, 1959).
It is obvious that since Plato and Aristoteles had used the term demokratia
(Greek: demos=people, kratia=govern), people's role is superior to a single
power holder (or an autocratic government). Since the history before the first
millennium (350 BC), it was clear that philosophers searched for the form of
governance that prioritized happiness and welfare of the people (Plato in
Republika).
Along with the writing of history, human beings have been searching for any
possible balance of “good life for individuals and good life for the state”.
There are different contents in the same terms, like democracy in the Polis,
Athens, democracy in France (J.J. Rousseau: 1748, Montesqieu: 1835) 2 ,
Democracy in the United States of America as told by Alexis de Tocqueville
(around 1830) 3 , People's democracy (socialist countries), and our unforgettable
Pancasila Democracy.
Ever since our founding fathers started deliberations in the Board of the
Preparation of Indonesia's Independence, which was before the 1945
Proclamation, there have been collective perceptions about the principles and
the form of the Indonesia Republic:
1.
2.

3.
4.

Fraternal life, both national and regional
Rejecting the form of a nation based on individualism (which is different
from the understanding of the social contract of J.J. Rousseau 4 which was
based on an inter-individual contract)
People's sovereignty based on the people and deliberations among
representatives.
Based on the principle of belief in one supreme God, which is in accordance
with the just and civilized humanity

2 In George H. Sabine, A History of Political Theory (London, 1951)
3 Ibid.
4 Ibid.
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The confirmation of the above principles means that the mechanism of jointdecision making is consensus building, and not voting. Therefore, the holder of
the state sovereignty is the People's Consultative Assembly, in which its
authority is superior to that of the President, though the cabinet remains to be
called Presidential Cabinet. As a matter of fact, President does not have a veto
right.
The core of the principle is building institution based on power sharing between
people and government, so that the people can live their social life in peace and
harmony.
According to Plato in Republika (G. Sabine, 1951), searching for an ideal state is
necessary to achieve a balance: “there is a good life for both men and for states”.
In fact, in our country which in the year 2005 will celebrate its 60th anniversary,
such a balance has not been achieved yet, so that the young generation should
continue trying to make it come true, either through social movements by NGOs,
or through political party activities.
A social movement is an action or an agitation of a group of people joining an
organization, in order to struggle for the reform in society. It is obvious that such
groups have strong desires to reach certain goals of which they believe are
better.
In a democratic society, a social movement is a proof of people's social care and
involvement in realizing people's sovereignty in a country. It is undeniable that
protest/opposition through social movements widely spread out over the
country and involve a large numbers of people can even end in a revolution,
particularly if the government does not respond and react immediately.
Something that we have seen since the 1998 reform is the birth of many social
movements involving various groups of people, which demand the reform of
social life in a more democratic country. Each group approaches the
development of democracy from different points of view.
This journal of social analysis (AKATIGA) volume 9 number 3, December 2004
assembles articles contributed by NGO activists, whole are shaping our
democratic society in the early 21st century.
The concept of democracy referred have been in the process of searching for
long. Nevertheless, there are three main sources frequently referred to, i.e.:
French Democracy, American Democracy, and our own philosophical basis of
state, Pancasila Democracy, which has been a firm and strong foundation of
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Believing in One Supreme God, The Unity of the Nation, and The People
Sovereignty Welfare.
People's involvement and participation in conducting governance, in this article,
are discussed by Hetifah Sj. Sumarto and Juni Thamrin, focusing on the
general participative democracy. In her article, Hetifah Sj. Sumarto looks into
the initial ideas and basic principles of the concept of participative democracy,
which are viewed as an alternative to the practice of liberal democracy, which
has not functioned well in channeling the Indonesian people's interests. She also
sees a possibility of applying such a concept in Indonesia, while Juni Thamrin
discusses a political participation space of the nation as the needed prerequisite,
in order to make participative democracy effective in Indonesia.
Lilis N. Husna and Eka Chandra, in their article, give an example of how good
governance could be applied. As an illustration, they take the case of the central
board of Lakpesdam NU, in which through the empowering board of society,
civilians are given the ability to direct the policies. According to the experience of
the central board of Lakpesdam NU, it could be concluded that there are some
basic concepts in the board of society that need to be established, i.e.:
consciousness about responsibility, people's initiative, achievement of solutions
to public affairs, and conducting various advocating strategies.
Ahmad F. Saifuddin, in his article on national integration, multiculturalism,
and regional autonomy, shows specific challenges to our government that they
should establish democracy in the biggest archipelago in the world, which
comprises approximately 17,000 bigger and smaller islands, with the fourth
biggest population in the world.
Establishing balances among national integration, multiculturalism and
autonomy, is indeed a big challenge to our country, and even though Bhinneka
Tunggal Ika has long become our national symbol, the balance among those
three factors has not been achieved yet. There is a concern that with a
weakening nationalism, also national integration through multiculturalism will
get hampered.
Uniting more than 200 big and small ethnic communities, with their own
respective typical cultures and languages, is by no means an easy task to
accomplish. Ever since the early establishment of the Republic of Indonesia,
there has been an argument between unitarism (Soekarno) and federalism
(Hatta). At last, however, the majority of the Preparatory Committee for the
Independence made a decision to establish a unitarian Republic of Indonesia. It
is no wonder, then, that at the change of governments in 1998, the issue had
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reappeared. However, The People's Consultative Assembly has reaffirmed the
existence of The Integrated State of The Republic of Indonesia.
Nevertheless, a compromise was reached through the agreed share of power
between central and regional governments as written in UU (law/act) number 22
and 25, year 1999, on Regional Autonomy, followed by UU number 32, year
2004, on Regional Governance.
Though the two regulations above are considered to be less than perfect yet, the
compromising tendency seems to have been agreed, that is: broad autonomy up
to the village level that also will have representatives in a council.
One topic very fundamental in the economic sector is the subject discussed by
Noer Fauzi, because 60% of Indonesia's population still make a living from, or
are micro-entrepreneurs still in the domain of the agricultural sector.
In an agrarian country, land and water resources are still the primary assets, and
thus, the imbalance between their control over and utilisation makes it difficult
to establish equal welfare of which the people have long been dreaming of, in a
democratic country.
Therefore, a number of NGOs, either those concerned about the imbalance in the
agrarian structure, or those concerned about the mismanagement of natural
resources, step forwards to the front line and struggle for the peasants' rights
through legislative channels.
The movement of the Pasundan Peasant Union bringing up the case in the
Regency of Garut, was aimed as an effort of establishing democracy in rural
levels or villages, of which they have been deprived of for more than one century.
Meanwhile, women's movements at grassroot levels, as well as their activities in
people's economic sectors, are more specially discussed by M. Firdaus and
Makin. The micro entrepreneurs at grassroot level are viewed to have great
potentials in equalizing welfare and in resisting neo-liberalism, which has come
along with the flow of globalization. In a lot of developing countries, it has
manifested in the form of neo-imperialism of advanced countries. The applied
analysis of gender is relatively like a razor blade, which in the beginning has
showed the imbalanced treatment between men and women, in which it finally
demands the equality between the two sexes. Of course, physical natures and
their respective cultural norms and institutions will need adjustment in order not
to create frictions.
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In other words, participative democracy is institutionalized based on a structure
in such a way, that people can influence the government's policies from the top
to the bottom levels. This matter is strengthened by the institutionalization of
the general election by the President of the Republic of Indonesia, down to the
rural levels for the election of the village heads.
Without in anyway reducing the writers' valuable contributions of positive and
critical analyses and ideas, it is also appropriate to put forward the biggest
hindrance or obstacle that we face in the effort to establish democracy which is
CORRUPTION.
In relevance with it, it is good as well to put forward the warning of Nicolo
Machiavelli (1469-1527), who said that human beings were basically greedy,
aggressive and ambitious (wanted to monopolize). However, these negative
human characteristics were said to be a criticism against the wide spread and
rampant corruption in his era.
According to Machiavelli, corruption could only be combated and destroyed by
an absolute monarchy. We hope, of course, that the regulations and laws, as well
as the state apparatus, will have enough power to combat and destroy the
corruption in our society.

Bandung, January 2005
Sediono M.P. Tjondronegoro
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DEMOKRASI PARTISIPATIF DAN
PROSPEK PENERAPANNYA
DI INDONESIA
Hetifah Sj Sumarto 1

Abstract
This article tracks the initial ideas and basic principles of the concept of
participative democracy, as well as the analysis of its application possibilities in
Indonesia. The writer sees the concept of participative democracy as the
alternative of liberal democracy practice, which so far has not yet functioned
well in channeling the Indonesian people's interests.
Participative democracy has been applied in some countries. It is not a new thing
to some of Indonesian people, so the possibility of applying it is quite open in the
context of regulations and governance. The writer sees that there are four
factors needed to support the application of the concept of participative
democracy, i.e.: egalitarian culture, the foundation of official law. Deliberation
process in decisions making, and the transparency of the communication information system. At last, this article emphasizes that the way of seeing the
prospect and the efforts of applying participative democracy in Indonesia had
better be focused on the process than the result.

Demokrasi Langsung vs
Demokrasi Perwakilan
Walaupun esensi dari demokrasi
adalah satu, yaitu “kekuasaan yang
berada di tangan rakyat”, tetapi

bagaimana demokrasi itu diterapkan
dalam kehidupan berpolitik seharihari bisa sangat berbeda, tergantung
antara lain dari seberapa ekstensif
dan intensif rakyat berpartisipasi di
dalamnya. “Demokrasi langsung”

1 PhD Student, Asia Centre-School of Politics and International Studies, Flinders University, Adelaide

Australia.
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(direct democracy) adalah sistem
kepemerintahan yang diterapkan
setelah reformasi terjadi di beberapa
city-states (negara kota) di Yunani
sekitar pertengahan abad kelima
sebelum masehi. Sistem
kepemerintahan yang di kota-kota
t e r s e b u t s e b e l u m nya b e r s i f a t
aristokrasi, oligarki, monarki, atau
tirani, berubah menjadi suatu sistem
yang melibatkan secara langsung
sejumlah besar “warga” 2 dalam
pembuatan hukum, penentuan
kebijakan penting, dan juga memilih
orang yang akan memerintah atas
nama mereka 3.
Penerapan demokrasi langsung
semakin lama dianggap semakin sulit.
Alternatif dari penerapan demokrasi
langsung adalah “demokrasi
perwakilan” (representative democracy), yang dianggap paling cocok
untuk menumbuhkan demokrasi
dalam masyarakat yang kompleks
dan berjumlah penduduk besar 4 .
D a l a m d e m o k ra s i p e r wa k i l a n ,
kekuasaan dasar yang digunakan oleh
setiap “warga” adalah memilih orangorang yang akan duduk dalam
kepemerintahan melalui proses
pemilihan yang adil dan bebas. Wakil
yang dipilih ini diberi mandat untuk

berbicara dan mengambil keputusan
atas nama rakyat. Tentunya setiap
keputusan yang diambil idealnya
harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada konstituennya. Sifat dasar
dari demokrasi perwakilan adalah
adanya pembagian peran politik antara pemilih dan mereka yang dipilih.
Barulah pada tahun 1960-an banyak
orang kembali memperhitungkan
demokrasi langsung sebagai konsep
yang layak dibangkitkan kembali
dalam kehidupan berpolitik. Konsep
demokrasi yang dimaksudkan untuk
menarik kembali keterlibatan politik
warga ini disebut “demokrasi
partisipatif” (participatory democracy). Gagasan demokrasi partisipatif muncul sebagai respons atas
gagalnya demokrasi liberal untuk
menjawab persoalan kemasyarakatan dan kemiskinan. Demokrasi liberal
yang menggunakan bentuk
demokrasi perwakilan, ditambah
dengan administrasi kepemerintahan
yang bersifat tekno-birokrasi,
dianggap telah gagal memfasilitasi
ke t e r l i b a t a n wa r g a – k h u s u s nya
mereka yang miskin–dalam politik
dan tata kepemerintahan 5.

2 Tentu saja konsep kewargaan dalam demokrasi masa itu jauh lebih sempit dari demokrasi modern

karena hak sebagai warga, sebagai contoh, hanya dibatasi pada laki-laki dewasa, yang jumlahnya
pada waktu itu sekitar 40 sampai 50 ribu orang dari total 300 ribu penduduk. Sedangkan perempuan,
pendatang, dan budak tidak memiliki hak sebagai warga.
3 Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics, Yale University Press, New Haven, 1989, p.1.
4 John Stuart Mill pada tahun 1861 menyatakan bahwa secara teoritis partisipasi yang meluas
memang penting, tetapi meragukan aplikasi dari demokrasi langsung dalam sistem politik modern.
Lihat J.S. Mill, Considerations on Representative Government, Liberal Arts Press, New York,1958.
5 Lihat Narayan, et.al., Voices of the Poor: Crying Out for Change, World Bank, Washington DC, 2000.

2

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

BAHASAN UTAMA
Ide demokrasi partisipatif dianggap
radikal dan egalitarian karena terkait
dengan bagaimana kekuasaan dalam
politik dikembalikan lagi kepada
seluruh rakyat. Ide ini didasarkan
pada pemikiran bahwa semua orang,
tidak tergantung pada pendidikan,
keturunan, agama, jenis kelamin,
maupun harta kekayaan yang
dimilikinya, selayaknya ikut serta
dalam pengambilan keputusan yang
penting bagi dirinya. Pandangan
konvensional bahwa warga biasa atau
rakyat kebanyakan kurang dapat
dipercaya untuk mengambil
keputusan penting dalam tata
kepemerintahan mulai dipertanyakan
kembali. Dari dasar pemikiran seperti
inilah maka gerakan untuk
memperluas dan memperdalam
partisipasi warga dalam proses
demokrasi semakin berkembang.
Tulisan ini akan menelusuri pemikiran
awal dan prinsip dasar dari konsep
demokrasi partisipatif. Kemudian
akan dilanjutkan dengan
pembahasan tentang bagaimana
konsep ini diterapkan yaitu dengan
mengambil beberapa contoh empiris
dari aplikasinya di beberapa negara.
Sebelum mendiskusikan bagaimana
prospek penerapan konsep demokrasi
partisipatif di Indonesia, akan
dikemukakan lingkungan seperti apa
yang kondusif mendukung penerapan
demokrasi partisipatif.

Prinsip Dasar
Partisipatif

Demokrasi

Gagasan demokrasi partisipatif dapat
ditelusuri dari pemikiran JeanJacques Rousseau yang mengatakan
bahwa wakil rakyat yang duduk di
lembaga legislatif akan bersifat korup
dan menipu rakyatnya. Ia juga
menolak keras adanya pendapat
bahwa setiap orang dapat membuat
undang-undang atau peraturan atas
nama orang lainnya. Rousseau sangat
yakin bahwa rakyat sendirilah yang
dapat membuat aturan yang sesuai
dengan kepentingannya, hingga ia
menghimbau sebaiknya jangan
mempercayakan tugas itu pada orang
6 . Sejalan dengan pemikiran
lainm
Rousseau, Hannah Arendt juga
sangat pedas mengkritisi
pengambilan keputusan yang bersifat
sentralistis dan hirarkis. Arendt
menjadi salah seorang pejuang
d i t e ra p k a n nya g a g a s a n u n t u k
mengembalikan spirit pengambilan
keputusan publik yang bersifat
partisipatif seperti yang pernah
diterapkan di negara kota pada zaman
Yunani kuno 7.
Pemikiran Rousseau dan Arendt
mewakili sejumlah ilmuwan lain yang
secara konsisten terus
mengembangkan konsep demokrasi
partisipatif. Upaya mereka didukung
oleh organisasi mahasiswa militant
dari kelompok New Left. Berbagai
advokasi dilakukan untuk membuka

6 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, J.M.Dent&Sons Ltd, London, nd., p.83.
7 Hannah Arendt, On Revolution, Faber & Faber, London, 1963, p.276.
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kembali kesempatan kepada warga
biasa untuk ikut ambil bagian dalam
proses pengambilan keputusan. Salah
satu inisiatif para siswa adalah
dengan mencoba menerapkan secara
langsung spirit dari demokrasi
partisipatif dalam tubuh organisasi
mereka sendiri 8. Melalui gerakan ini
diharapkan kekuasaan untuk
mengambil keputusan akan dialihkan
dari tangan para politisi, birokrat,
pebisnis besar, dan para ahli ke
tangan warga biasa.
Dalam demokrasi partisipatif,
partisipasi warga dimaksimalkan
melalui berbagai cara di berbagai
tingkatan, dan bukan semata dalam
proses politik seperti pemilihan
umum. Robert A. Dahl dalam salah
satu tulisannya menyerukan bahwa
demokrasi hendaknya diperluas ke
tempat-tempat dimana warga dewasa
menggunakan sebagian besar waktu
mereka, yaitu di tempat kerja. Ia
menyadari bahwa fakta yang ada di
seluruh dunia menunjukkan bahwa
hubungan antara pekerja dan majikan
di pabrik dan perusahaan, baik milik
swasta maupun milik negara, tidak
mencerminkan adanya spirit
demokrasi 9.

Penerapan Demokrasi Partisipatif
Penerapan suatu konsep seringkali
menjadi kabur ketika akan
diaplikasikan di dalam praktek
berpolitik dan kehidupan sehari-hari.
Namun dari berbagai literatur yang
ada, terdapat semacam kesepakatan
bahwa proses institusionalisasi
demokrasi partisipatif akan terdorong
melalui desentralisasi dan devolusi
kewenangan ke tingkat lokal karena
partisipasi maksimum warga dapat
ditingkatkan dengan mengurangi
ukuran dari unit pengambilan
keputusan. Demokrasi partisipatif
juga dapat ditingkatkan dengan
memfasilitasi terbangunnya institusi
rakyat seperti asosiasi berbasis
tempat tinggal, mata pencaharian,
hobi, dan lain sebagainya, yang
memungkinkan berlangsungnya
solidaritas antar individu dan upaya
kolektif. Keberadaan komite warga,
forum warga, dan bentuk-bentuk
asosiasi yang demokratis lainnya
dianggap strategis untuk
mengimplementasikan konsep
demokrasi partisipatif.
Seperti telah dikemukakan di atas,
penerapan spirit demokrasi
partisipatif pada awalnya didorong
oleh ketidakpuasan atas hasil
demokrasi perwakilan. Namun
penyokong gerakan demokrasi

8 Dua contoh organisasi mahasiswa di Amerika yang mencoba menerapkan prinsip demokrasi

partisipatif adalah SDS (Students for a Democratic Society) dan SNCC (Student Nonviolent
Coordinating Committee). Lihat tulisan Shoben, Werdell, dan Long, “Radical Student Organizations”
dalam Cook dan Morgan, Participatory Democracy, Canfield Press, San Francisco, 1971.
9 Robert Dahl, “The City in the Future of Democracy”, American Political Science Review, LXI, No.4
(December 1967), pp.953-969.
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partisipatif sering mengatakan bahwa
sistem ini berjalan paralel dengan
lembaga legislatif yang sudah ada,
artinya, sifatnya melengkapi dan
bukan mengganti sistem demokrasi
perwakilan. Penerapan demokrasi
partisipatif bisa dimulai dari
lingkungan yang kecil, dan tidak
terbatas di lingkungan politik.
Belakangan ini pebisnis dari kalangan
media televisi, misalnya,
telah
menerapkan sistem ini dalam
beberapa mata acaranya seperti AFI
dan Indonesian Idol. Melalui teknologi
SMS, semua penonton diberi
kesempatan (bahkan didorong) untuk
ikut mengambil keputusan. Perasaan
bahwa mereka terlibat langsung
dalam mempengaruhi hasil terbukti
membuat penonton lebih antusias
menonton acara-acara seperti ini.
Dalam kehidupan sehari-hari, konsep
demokrasi partisipatif bisa diterapkan
di lingkungan keluarga, sekolah, dan
di tempat-tempat lainnya. Sebelum
keputusan diambil dan masalah dicari
solusinya, pemahaman atas
permasalahan perlu ditingkatkan
terlebih dahulu, antara lain melalui
pertemuan dimana setiap pihak
ditanya pendapatnya dan setiap
pendapat diperlakukan secara adil.
Banyak bukti yang menunjukkan
bahwa hasil dari kesepakatan yang
dibuat secara partisipatif akan lebih
diterima dan lebih efektif dalam
penerapannya. Pendekatan
partisipatif bahkan telah

dikembangkan juga dalam proses
penelitian, dimotori antara lain oleh
Robert Chambers dari Institute of
Development Studies, University of
Sussex.
Dalam lingkup pemerintahan,
Switzerland adalah negara yang
dianggap paling ideal sebagai contoh
dari negara yang menerapkan konsep
demokrasi partisipatif. Sementara di
lingkungan negara berkembang,
pengalaman yang paling sering
dikutip adalah decentralized planning
(perencanaan secara desentralisasi)
di Kerala, India dan participatory
budgeting (penyusunan anggaran
secara partisipatif) di Poerto Alegre,
Brazil. Buku yang ditulis oleh Archon
Fung dan Erik Olin Wright (2003)
serta buku terbaru yang diedit oleh
John Harris, Kristian Stokke, dan Olle
Tornquist (2004) mengemukakan
dengan detil beberapa eksperimen
penerapan participatory deliberative
governance (tata kepemerintahan
yang proses pengambilan
keputusannya menggunakan
mekanisme musyawarah dan prinsipprinsip partisipasi), termasuk
diantaranya pengalaman di Kerala
dan Poerto Alegre. Di lingkup urban
neighborhood (lingkungan tempat
tinggal di perkotaan), studi yang
dilakukan oleh Ken Thomson (2001)
di beberapa kota di Amerika
menunjukkan bagaimana efektivitas
penerapan demokrasi partisipatif dan
10.
deliberatif di tingkat neighborhoodm

10 Ken Thomson, From Neighborhood to Nation: The Democratic Foundation of Civil Society,

University Press of New England, Hanover, 2001.
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Sayangnya, penerapan demokrasi
partisipatif secara total jumlahnya
masih kurang memadai jika
mengingat bahwa partisipasi
sesungguhnya adalah jantung dari
demokrasi.

Lingkungan Yang Kondusif Bagi
Demokrasi Partisipatif
Dalam satu dari enam proposisi yang
dirumuskan oleh kelompok IDS
tentang participatory local
governance (tata kepemerintahan
lokal partisipatif) disebutkan bahwa
sedikitnya jumlah kisah-kisah sukses
penerapan gagasan demokrasi
partisipatif dalam tata kepemerintahan lokal adalah karena
demokrasi partisipatif menuntut
adanya pra-kondisi tertentu untuk
bisa diterapkan dengan baik 11. Dalam
penerapannya, demokrasi partisipatif
akan membawa konsekuensi. Selain
tuntutan akan waktu dan energi, yang
merupakan konsekuensi langsung
dari partisipasi yang meluas,
demokrasi partisipatif juga
membutuhkan sokongan dari
lingkungan sosial maupun politik yang
lebih luas.
Dari pengalaman di Indonesia sendiri,
pada awal reformasi ada rasa

optimisme bahwa desentralisasi akan
membuka peluang besar pada
kesempatan warga untuk
berpartisipasi. Namun nyatanya,
beberapa reformis di kalangan
pemerintah dengan didukung
beberapa politisi, aktivis organisasi
non-pemerintah (ornop), dan
perguruan tinggi yang berniat
mempromosikan pengambilan
keputusan yang partisipatif, sering
mengalami kesulitan praktis maupun
keterbatasan politis. Dalam berbagai
inisiatif yang bersifat partisipatif,
warga biasa, kelompok miskin, dan
perempuan masih kurang terlibat dan
forum partisipasi umumnya masih
dikuasai oleh mereka yang berasal
dari kalangan elite 12 . Studi terbaru
yang dilakukan oleh tim peneliti
Demos maupun tulisan baru lain
tentang demokratisasi di Indonesia
menunjukkan hasil yang jauh dari
menggembirakan, karena gerakan
demokratisasi yang bersifat populer
terpinggirkan oleh politik yang
bersifat elitis yang masih saja
merefleksikan pemikiran dan praktek
politik di masa Suharto 13.
Beberapa pengamat politik lokal di
negara-negara berkembang
menekankan satu kekurangan dalam
penerapan demokrasi di Indonesia
pasca reformasi, yaitu apa yang

11 Lihat John Gaventa, Towards Participatory Local Governance: Six Propositions for Discussion,

Logolink, Institute of Development Studies of Sussex University, 2002.
12 Lihat Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan

Partisipatif di Indonesia, Obor, Jakarta, 2003.
13 Lihat AE Priyono, et.al., Executive Report 1st round

Study of the Problems and Options of
Indonesian Democratization, Demos, 2004. Juga lihat tulisan Henk Schulte Nordholt,
Decentralization in Indonesia: Less State, More Democracy? dalam buku yang ditulis oleh Harris,
John, Stokke, Kristian dan Tornquist, Olle (ed), 2004.
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mereka sebut sebagai political deficit,
yaitu lemahnya keterkaitan antara
“civic” dan “political actions”.
Demokrasi partisipatif sendiri hanya
dapat berlangsung bilamana
demokrasi langsung dan demokrasi
perwakilan dikombinasikan
sedemikian rupa dalam proses
kepemerintahan sehingga praktikpraktik yang bersifat elitis dapat
dicegah 14.
Berikut akan dikemukakan beberapa
poin yang terkait dengan konteks
lingkungan yang mendukung
penerapan demokrasi partisipatif.
Dengan demikian kita bisa menilai
sejauhmana masyarakat Indonesia
siap menerapkan demokrasi
partisipatif.
Budaya egalitarian
Apakah masyarakat siap untuk
memperlakukan dan diperlakukan
secara lebih egal i ter? Dalam
demokrasi partisipatif, sedapat
mungkin warga diperlakukan secara
setara. Untuk mencapai kondisi
seperti ini memang tidak mudah,
terutama di lingkungan masyarakat
dimana feodalisme dan
patrimonialisme masih cukup
mengakar atau di lingkungan
masyarakat yang biasa mengkotakkotakkan diri dalam kelas sosial.
Dalam hal ini mereka yang termasuk
dalam golongan yang pandai,
berkedudukan, dan kaya akan lebih

berpengaruh
sebaliknya.

dari

kelompok

Basis legal untuk partisipasi
Partisipasi yang bersifat popular
membutuhkan perlindungan hukum
dan dukungan berbagai peraturan.
Tanpa mandat formal, misalnya
dicantumkan dalam Undang Undang,
dan tanpa menghapuskan terlebih
dahulu aturan yang menghambat
partisipasi politik warga maupun
aturan yang bersifat diskriminatif,
maka proses penyelenggaraan
demokrasi partisipatif akan
mengalami hambatan.
Proses deliberatif
pengambilan keputusan

dalam

Ada berbagai cara untuk mengambil
keputusan. Voting hanyalah salah
satu cara dalam pengambilan
k e p u t u s a n . D a l a m d e m o k ra s i
partisipatif, kalaupun voting akan
dilakukan, harus didahului dengan
proses deliberatif. Artinya, preferensi
seseorang dalam mengambil
keputusan harus dilakukan secara
lebih bertanggung-jawab. Caranya
adalah dengan menstimulasi
perolehan informasi yang lebih baik
dan menyeluruh. Proses deliberatif
bisa jadi merupakan prasyarat dari
proses demokrasi partisipatif. Proses
deliberatif menuntut adanya
kebiasaan berdiskusi yang baik,
mengemukakan pendapat, dan

14 Lihat Harris, John, Stokke, Kristian dan Tornquist, Olle (ed), Politicising Democracy: The New Local

politics of Democratisation, Palgrave Macmillan, New York, 2004, pp.202-207.
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mendengarkan pendapat orang lain.
Wa l a u p u n n a m p a k n ya p r o s e s
deliberatif ini baik dan menarik, tetapi
dalam kenyataan sehari-hari tidak
sedikit orang yang menentangnya.
Apalagi dalam masyarakat yang
menekankan harmoni dan kerukunan
sehingga cenderung menghindar dari
berbagai bentuk perbedaan
pendapat.
Keterbukaan Sistem Komunikasi
dan Informasi
Terkait dengan proses deliberatif
dalam pengambilan keputusan di
atas, dituntut adanya keterbukaan
dan ketersediaan informasi. Tanpa
informasi yang baik, keputusan yang
diambil akan mengandung bias.
Kemunculan komputer (PC/personal
computer) di era tujuh puluhan dan
internet satu dekade kemudian
berpotensi untuk memfasilitasi
penerapan demokrasi partisipatif.
Referendum, jajak pendapat, debat,
dan penggalangan opini publik
melalui internet akan mempermudah
penerapan demokrasi partisipatif.
Peran media massa dan lembagalembaga penelitian yang bersifat
independen menjadi sangat
signifikan. Merekalah yang akan
menjadi penyedia informasi yang bisa
m e n i n g k a t k a n ke s a d a ra n d a n
kompetensi warga untuk
berpartisipasi.

8

Prospek Penerapan Demokrasi
Partisipatif di Indonesia
Saat ini Indonesia dapat dikatakan
menerapkan sistem demokrasi
perwakilan. Melalui sistem ini, dalam
proses pemilihan umum rakyat akan
memberikan suaranya bagi wakilwakil yang disukainya. Pada masa
Orde Baru mungkin banyak tekanan
yang membuat rakyat kurang bebas
memilih, tetapi pada masa reformasi
sekarang ini sesungguhnya rakyat
lebih bisa memutuskan sesuai dengan
hati nuraninya. Walaupun demikian,
antara proses pemilihan umum
dengan keputusan-keputusan publik
yang diambil masih sangat jauh
jaraknya. Pemilu baru menentukan
siapa partai (dan dalam batas
tertentu juga orang) yang dianggap
pantas mewakili rakyat. Merekalah
yang di suatu waktu dalam tugasnya
nanti akan menentukan hal-hal yang
sangat penting seperti memilih
pimpinan daerah, merumuskan
berbagai peraturan yang akan
dijadikan acuan oleh pimpinan daerah
untuk menjalankan tugasnya (antara
lain berupa Perda), dan menentukan
prioritas pembangunan.
Bagaimanakah hasil dari demokrasi
perwakilan ini? Banyak orang merasa
kecewa dengan kualitas anggota DPR
maupun DPRD yang terpilih. Ada
banyak hal yang membuat rakyat
kecewa, antara lain karena ternyata
para wakil terpilih ketika melakukan
tugasnya lebih mementingkan dirinya
sendiri ketimbang kepentingan rakyat
yang memilihnya. Para anggota
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legislatif lebih banyak berhubungan
dengan para petinggi di jajaran
birokrasi, para pengurus partai, para
pengusaha, dan pelobi dari berbagai
kelompok kepentingan, ketimbang
dengan konstituennya. Para wakil
inilah yang menentukan prioritas
p e m b a n g u n a n , ya n g t e r nya t a
seringkali tidak sesuai dengan apa
yang dirasakan rakyat banyak
sebagai prioritas 15.
Disamping keberhasilan beberapa
pemerintahan lokal dalam
mendorong partisipasi yang lebih
besar dari warganya dalam proses
perencanaan, realitas yang ditemui di
berbagai kota di Indonesia adalah
keputusan publik tetap dilakukan
dengan cara-cara yang teknobirokratis. Secara umum kontribusi
warga dalam perumusan kebijakan
masih sangat terbatas. Walaupun
pada masa setelah reformasi
partisipasi warga kembali mencuat
sebagai kondisi ideal yang ingin
dicapai dalam demokrasi baru.
Apalagi jika mengingat bahwasanya
momentum reformasi itu sendiri
adalah buah dari partisipasi yang
b e r s i f a t p o p u l a r . S a ya n g n ya ,
partisipasi masyarakat sipil dalam
tata kepemerintahan lokal masih saja
terfokus pada LSM. Situasi ini tak
lepas dari kenyataan bahwa lembagalembaga donor masih memberikan
dukungannya terutama kepada LSM.
Harapan mereka, LSM lah yang akan

menjadi pendorong bagi muncul dan
berkembangnya organisasiorganisasi warga yang bersifat
merakyat.
Robert N. Bellah, sosiolog Amerika
dalam bukunya yang berjudul Habits
of the Heart, menyatakan bahwa
transformasi budaya dan masyarakat
harus terjadi di semua level. Kalau
perubahan terjadi hanya dalam
pikiran segelintir individu saja,
perubahan akan bersifat powerless.
Sedangkan jika inisiatif perubahan
datang dari pemerintah atau negara,
akan bersifat tiranikal 16 . Pertanyaan
yang muncul kemudian adalah,
apakah masyarakat Indonesia dalam
realitas sosial-ekonomi politik saat ini
siap untuk mentransformasi diri
secara kolektif kepada budaya dan
cara hidup baru yang bersifat
demokratis dan partisipatif sekaligus?
Dan apakah LSM yang diharapkan
menjadi agen pendorong perubahan
melakukan cara-cara tak ubahnya
seperti negara, sehingga perubahan
yang terjadi tetap perubahan yang
bersifat elitis dan dengan demikian
akan powerless.
Diskusi dan tulisan yang ada tentang
Budaya Indonesia mudah sekali
mengundang kesalahpahaman dan
perdebatan. Banyak yang merasa
yakin bahwa masyarakat Indonesia
sudah memiliki dasar yang kuat untuk
menjalankan proses demokrasi yang

15 Kesimpulan ini penulis tarik dari penelitian lapangan di dua kota dan didukung dengan berbagai

berita dan tulisan lain tentang kinerja anggota legislatif di Indonesia.
16 Robert N. Bellah, et.al., Habits of the Heart: Individualism and Commitment in Americal Life,

Berkeley University of California Press, California, c1985.
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bersifat partisipatif dan deliberatif dan
menyatakan bahwa “kerakyatan” dan
“jiwa sosial” merupakan karakter
bangsa Indonesia. Dan musyawarah
tak lain adalah proses pengambilan
keputusan yang bersifat deliberatif.
Disamping itu, Rukun Tetangga dan
Rukun Warga yang sudah mengakar
dalam masyarakat merupakan
institusi lokal yang memiliki karakter
demokratis. Walaupun institusi
tersebut selama ini digunakan untuk
kepentingan rezim penguasa, tetapi
untuk masa yang akan datang masih
memiliki potensi untuk menjadi
wadah bagi penerapan demokrasi
partisipatif.
Sementara itu, tidak sedikit yang
beranggapan bahwa bangsa
Indonesia kurang memiliki sifat dasar
yang diperlukan untuk menjalankan
kehidupan yang demokratis dan
partisipatif seperti keterbukaan atau
kemampuan menerima perbedaan
pendapat maupun menerima kritik.
Ada sekelompok pandangan yang
menyalahkan budaya feodal dan
patrimonial sebagai nilai yang tidak
relevan tetapi menetap dalam bangsa
Indonesia. Banyak pula yang
menyalahkan para penjajah yang
selama berabad-abad meletakkan
bangsa Indonesia menjadi bangsa
yang tertekan. Tidak sedikit yang
lebih tertarik melihat hubungan
antara agama (khususnya Islam

10

radikal) dengan daya kritis dan
kemampuan rakyat untuk
berpartisipasi.
Bagi penulis sendiri, yang penting
bagi para pendukung gagasan
demokrasi partisipatif di Indonesia
saat ini adalah melanjutkan gagasan
para pionir pendahulu untuk terus
berupaya mengidentifikasi setiap
ruang yang tersedia untuk
menerapkan prinsip demokrasi
partisipatif di masyarakat. Jangan
berpikir apriori bahwa bangsa
Indonesia tidak bisa berubah. Secara
bertahap, keterlibatan warga dalam
urusan kepemerintahan dapat dan
perlu terus menerus ditambah.
Inisiatif yang telah dimulai di
beberapa tempat dengan proses
perencanaan pembangunan, dan
akan ditambah dengan proses
pemilihan kepala daerah secara
langsung, tentunya masih dapat terus
ditingkatkan pada penyusunan Perda
maupun proses pengambilan
keputusan lainnya. Satu catatan akhir
bagi mereka yang memperjuangkan
penerapan demokrasi partisipatif,
yang penting bukanlah hasilnya,
tetapi proses menuju perubahan itu
sendiri merupakan capaian yang
patut dihargai.

Adelaide, November 2004.
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MENCIPTAKAN RUANG BARU BAGI
DEMOKRASI PARTISIPATIF:
DINAMIKA DAN TANTANGANNYA
1

Juni Thamrin 2

Abstract
This article talks about creating political participating spaces for people as one of
the requirements of participative democracy. There are four reasons of why
people's spaces of participative democracy are needed, i.e.: the government
cannot fulfill all of the peoples' needs, the government needs the mechanism of
checks and balances, the need of solidarity and gaps limiting, and the possibility
of creating social justice. The two proposed-concepts of political participating
spaces are invited space and popular space. Both of the concepts are
theoretically different, yet could be overlapped in their application. At last, there
are three challenges towards creating participative democracy in Indonesia,
i.e.: opening the information channel, making practical guide to the
enhancement of people's involvement and establishing the understanding of
politics and power.

Indonesia saat ini sedang memasuki
fase transisi dengan berbagai
persoalan yang dihadapinya.
Persoalan tersebut diantaranya
adalah: (1) lambatnya pertumbuhan
ekonomi; (2) inefisiensi
pemerintahan dan layanan publik; (3)

ketidakadilan alokasi sumberdaya;
(4) ancaman disintegrasi nasional;
dan (5) kemiskinan dan ketidakadilan
sosial 3. Beberapa ahli memandang
kondisi yang demikian sebagai akibat
dari defisit demokrasi sistem politik
kita, sekalipun sudah terjadi beberapa

Untuk Jurnal Analisis Sosial AKATIGA, Vol. 9 No. 3 Desember 2004.
Penulis adalah Sekjen Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives (IPGI) dan anggota
Badan Pengurus Yayasan AKATIGA Bandung.
3 Lihat Kerangka Acuan Penulisan Jurnal Analisis Sosial AKATIGA, Vol 9 No. 3 Desember 2004.

1
2

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

13

MENCIPTAKAN RUANG BARU BAGI DEMOKRASI PARTISIPATIF
pergantian penguasa sejak jatuhnya
kekuasaan otoriter Suharto. Mereka
memandang agak pesimis arah
transformasi sosial, terutama dalam
sistem politik di Indonesia. Bahkan
diantara mereka menyatakan bahwa
demokrasi dalam sistem politik di
Indonesia saat ini telah dikuasai oleh
'kaum penjahat' (Hadiz, 2003a:
Hadiz, 2003b; Hadiz dan Robinson,
2003; Tornquist, et. all, 2004). Lebih
jauh, Vedy Hadiz (2003) bahkan
mengkhawatirkan terjadinya
“balkanisasi” di Indonesia, dengan
terjadinya perpecahan etnis sekaligus
kerusuhan sosial akibat
ketidakpuasan daerah terhadap
s i s t e m p o l i t i k e k o n o m i ya n g
dijalankan secara sentralistik dan
dipenuhi oleh praktik-praktik korupsi.
Kelompok ahli tersebut menyatakan
pula bahwa pasca-Suharto, elit-elit
politik Indonesia masih didominasi
oleh para politikus-birokrasi yang
menguasai sumber-sumber
perekonomian vital negara dan
mempunyai hubungan dekat dengan
para investor kotor. Mereka hanya
berganti baju dan kembali memasuki
dan mengendalikan pengambilan
keputusan publik untuk kepentingan
kelompok, klan, dan status quo.
Sementara itu, gerakan prodemokrasi dan warga sipil tidak dapat
memberikan sumbangan perubahan
politik yang signifikan karena mereka
masih terfragmentasi, kurang mampu
berorganisasi secara baik, dan masih
mempunyai jarak sosial dengan
kelompok-kelompok miskin yang

14

menjadi mitra kerja mereka (Sukma,
2003; Tornquist, et.all, 2004).
Pe n u l i s s e n d i r i a g a k k u r a n g
sepandapat dengan pandangan para
ahli di atas, karena, sebagaimana
lazimnya sebuah negara yang baru
lepas dari cengkeraman
pemerintahan otoriter, yang terjadi
saat ini adalah transisi ke arah
demokratisasi dengan laju yang agak
terbatasi karena tarik-menarik
dengan kekuatan status quo. Pada
tingkat makro, elit-elit politik lama
memang masih berusaha
mendominasi pusat-pusat kekuasaan
dengan berupaya melakukan kooptasi
dan memakai jargon-jargon baru
demokrasi untuk mengelabui publik
atas tindakan mereka yang tidak
demokrat dan korup. Di sisi lain, geliat
gerakan pro-demokrasi makin
menunjukkan keragaman yang
berarti, misalnya makin banyaknya
forum-forum warga yang
menginisiasikan berbagai upaya
untuk mencari solusi atas
peningkatan pelayanan publik yang
lebih baik sekaligus pengawasan
terhadap efisiensi pelayanan.
Beberapa inovasi dan praktik
penyelenggaraan tata
kepemerintahan lokal yang baik,
seperti dilaksanakannya perencanaan
pembangunan kota secara
partisipatif, pengawasan keuangan
daerah oleh kelompok independen,
serta berbagai bentuk keterlibatan
warga dalam pembangunan di daerah
semakin marak. Di tingkat desa,
Badan Perwakilan Desa dan jaringan
nasionalnya mulai berupaya
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membuka dialog kebijakan atas
alokasi sumberdaya pembangunan
desa. Di Indramayu misalnya,
asosiasi kepala desa (AKSI, asosiasi
kuwu se-Indramayu) dan asosiasi
BPD telah melakukan berbagai upaya
yang menekan bupati untuk dapat
memberikan bagi hasil migas yang
mereka dapatkan dari pemerintah
pusat, untuk didistribusikan lebih
besar di desa-desa di Indramayu.
Sejalan dengan proses tersebut,
inovasi tata kepemerintahan dalam
pembuatan KTP berasuransi terutama
untuk kelompok miskin sudah
dijalankan atas inisiatif yang
partisipatif.
Di Tingkat nasional, kebebasan
berorganisasi ditandai dengan
tumbuhnya ribuan serikat buruh,
yang pada tahun 2002 saja terdapat
sekitar 62 serikat buruh nasional
terdaftar di Departemen Tenaga
Kerjan4 , disamping bangkitnya ratusan
organisasi petani independen,
kembali munculnya organisasi
nelayan di seluruh Indonesia,
terbukanya kebebasan pers yang
belum pernah ada di masa Suharto,
serta pembentukan lembaga negara
yang mendorong pengakuan
terhadap hak asasi manusia seperti
Komnas HAM, Komnas Perempuan,
dan Komnas Anak. Hal ini
memperlihatkan tanda-tanda ke arah
pembangunan demokrasi di
Indonesia. Sementara itu, dalam
sistem politik telah terjadi perubahan

4

yang sangat fundamental melalui
pemilihan presiden dan wakil presiden
secara langsung, yang nantinya akan
diikuti dengan pemilihan serupa
untuk kepala daerah dan bupati. Lebih
jauh lagi, suara-suara yang
menginginkan pemilihan anggota
legislatif dengan sistem distrik sudah
semakin kuat terdengar, karena
dengan sistem proporsional dirasakan
bahwa para wakil rakyat tidak harus
bertanggung-jawab pada
konstituennya, tetapi cukup dengan
bersikap loyal terhadap partai
mereka.
Hans Antlov (2003) mengemukakan
bahwa dalam tataran mikro cukup
banyak praktik demokratisasi lokal
yang menarik yang dijalankan dan
dikembangkan oleh berbagai
kelompok masyarakat sipil. Praktik
dan bentuk-bentuk demokratisasi
warga tersebut menambah 'ruang dan
saluran' bagi kelompok miskin dan
marginal untuk mengekspresikan
kepentingan mereka, terutama dalam
proses pengambilan keputusan publik
di tingkat lokal. Desentralisasi dan
otonomi daerah memberikan ruang
gerak yang signifikan atas munculnya
berbagai inisiatif lokal dan gerakan
kelompok miskin serta marginal
untuk memasuki arena pengambilan
keputusan publik.
Situasi seperti ini pernah pula dialami
oleh Filipina setelah 22 tahun di
bawah rezim otoriter Marcos serta

Lihat Rosser et. all, 2004. Indonesia: The Politics of Inlusions, IDS working paper No. 229, Sussex
University, UK.
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Brazil yang mengalami masa depresi
di bawah tekanan rezim militer. Hanya
saja, konteks dan tanda-tanda vital
antara Filipina, Brazil, dan Indonesia
berbeda. Di Filipina, gerakan warga
sipil yang didorong oleh aliansi gereja
dan kelompok demokrat-sosialis
cukup berakar, sehingga pada akhir
kejatuhan Marcos peranan people
power terlihat lebih dominan. Di
Brazil, sekalipun junta militer yang
otoriter berkuasa, mereka masih
membiarkan gerakan buruh-buruh
industri (terutama industri otomotif)
mengkonsolidasikan diri.
Sampai
akhirnya partai buruh di Brazil,
Partido dos Trabalhadores, atau yang
s e r i n g d i s e b u t P T, b e r h a s i l
memenangkan pemilu presiden dan
mengisi beberapa posisi gubernur
serta walikota di sana. Perubahan
politik dan struktur sosial kemudian
dijalankan dengan diberlakukannya
mekanisme transparansi anggaran
dan participatory budgeting.
Di Indonesia sendiri, proses
'pemulihan' kehidupan sosial ekonomi
politik warga sipil setelah mengalami
“depresi” demokrasi menjadi lebih
lama dibandingkan dengan negaranegara yang disebutkan di atas.
Sepanjang 32 tahun kekuasaan
Suharto, kebutuhan paling dasar bagi
tumbuhnya gerakan demokrasi telah
dikebiri. Warga sipil pada dasarnya
d i l a ra n g m e l a k u k a n a k t i v i t a s
organisasi yang berbeda dengan
keinginan dan kepentingan
pemerintah yang berkuasa pada saat
5

16

itu. Selanjutnya, krisis finansial yang
berkepanjangan juga turut
memperparah kondisi tersebut. Hal
ini ditambah lagi dengan jumlah
penduduk Indonesia yang sangat
besar (nomor 4 di dunia), yang
sebagian besar masih berpendidikan
rendah dan hidup di bawah garis
kemiskinan, serta wilayah negara
ya n g c u k u p l u a s . Ko m b i n a s i
keseluruhan aspek-aspek tersebut
memberi kesan bahwa pada saat ini di
Indonesia seolah-olah tidak ada
perubahan dalam sistem politik dan
kehidupan demokratisasinya.

Membuka Ruang Partisipasi
Publik: Menuju Demokrasi
Popular
Saat ini hampir di seluruh belahan
dunia sedang terjadi gelombang
transformasi yang makin mengarah
pada upaya pelibatan kelompok
warga sipil secara partisipatif dalam
tata kepemerintahan. Penelitian yang
dilakukan oleh Institute of
Devevopment Studies University of
Sussex-Inggris (2002) menunjukkan
hasil sementara bahwa dalam 10
tahun terakhir ini setidaknya ada 63
negara berkembang di seluruh dunia
yang menunjukkan gelombang
perubahan formasi kekuasaan dari
bentuk-bentuk pemerintahan yang
sentralistik menuju pada
pemerintahan yang lebih melibatkan
kekuatan warganya 5.

Lihat Nierras, et.all., 2002, Making participatory planning in local governance happen. Institute of
Development Studies, University of Sussex, Brighton, UK
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Keterlibatan warga dalam tata
kepemerintahan telah diterima
sebagai 'aksioma' kebijakan dan
pandangan umum dalam dunia
kerjasama pembangunan
internasional.
Lembaga-lembaga
internasional saat ini telah
mensyaratkan bahwa proses
pembangunan yang dananya berasal
d a r i ke r j a s a m a p e m b a n g u n a n
5
internasional ataupun
memiliki
implikasi hubungan internasional,
harus dijalankan dengan pendekatan
p a r t i s i p a t i f, s e t i d a k nya h a r u s
melibatkan warga masyarakat
sebagai stakeholder yang setara
dengan aktor-aktor lainnya dalam
perencanaan program pembangunan.
Pandangan tersebut berakar pada
asumsi bahwa partisipasi dapat
mendorong terbentuknya
warganegara yang baik, pengambilan
keputusan-keputusan yang tepat,
dan hasil akhir yang dapat
membangun pemerintahan yang baik
pula (Cornwall, 2004; Mansbridge,
1999). Dalam tataran praktis,
keterlibatan warga dalam proses
governance bermakna keterlibatan
mereka secara langsung dalam
proses pengambilan keputusan publik
yang mempengaruhi kehidupan
mereka sebagai jawaban atas defisit
demokrasi yang sering terjadi
terutama di negara-negara
berkembang.
Prinsip dan praktik demokrasi popular
yang dijalankan secara sistematis
dalam suatu negara ataupun
komunitas tertentu akan membawa
implikasi luas, yaitu terjaminnya

kesehatan kehidupan sosial,
ekonomi, dan politik masyarakat yang
bersangkutan. Dalam kondisi seperti
itu, pihak pemerintah (termasuk
pemerintah daerah) tidak bisa tidak
harus benar-benar melayani
kepentingan warganya. Selain itu,
politisi serta wakil rakyat harus
bertanggung-jawab serta
mendengarkan suara warga mereka.
Apabila Pemerintah yang berkuasa
ingin terpilih kembali pada masa
pemerintahan selanjutnya, maka
mereka tidak bisa lagi hanya dengan
menikmati peran sebagai elit politik
yang menggenggam seluruh
kekuasaan dan sumberdaya serta
menikmatinya untuk kepentingan
melanggengkan kekuasaan belaka,
tetapi harus mampu pula melayani
kepentingan warganya. Implikasi
lainnya adalah, kegiatan publik
menjadi lebih inovatif karena setiap
warga terlibat secara aktif, serta
tingkat korupsi dana publik menjadi
sangat berkurang. Bentuk demokrasi
popular yang diwujudkan melalui
mekanisme partisipasi seperti ini
bukanlah merupakan hal yang
mustahil, karena sudah dipraktikkan
di beberapa negara. Bolivia misalnya,
telah menjalankan The Bolivian Law
of Popular Participation yang dengan
sangat tegas mengakui keberadaaan
organisasi warga secara teritorial
(semacam rukun warga di Indonesia)
yang mempunyai hak budget yang
jelas. Mereka bahkan mempunyai hak
untuk membekukan dana publik yang
diamanatkan pemerintah (daerah)
apabila pemerintah daerah tersebut
tidak melaksanakan hasil keputusan
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warga yang dihasilkan melalui proses
partisipatif (Thamrin, 2002;
Blackburn, 1998).
Lebih jauh, partisipasi publik
diartikulasikan sebagai paradigma
baru mengenai pembangunan yang
memberikan kerangka terhadap
gagasan bahwa warga mampu
menolong dirinya sendiri, mampu
menyatakan kebutuhan mereka dan
mencari jalan keluar dari masalah
mereka, dan mampu bertindak
sebagai partisipan aktif yang tidak
hanya sekedar penerima proses
pembangunan. Partisipasi warga
diartikan sebagai: proses, cara,
sarana bagi warga, terutama
kelompok miskin dan marginal untuk
terlibat dan turut mengendalikan
sumberdaya (alokasinya) melalui
berbagai proses penyusunan
kebijakan publik yang berpengaruh
langsung terhadap kehidupan mereka
(Nierras, et. all, 2002).
Dahulu, warga diartikan sebagai
“yang harus diatur/diperintah”.
Sebagai warganegara yang baik,
warga diharapkan dapat mematuhi
peraturan dan memenuhi
kewajibannya, baik kepada warga
negara lain maupun kepada “pihak
y a n g m e n g a t u r / m e m e r i n t a h ”.
Sebaliknya, pihak yang
mengatur/memerintah memiliki
kewajiban memberikan perlindungan
kepada warga, membantu
menyiapkan perangkat pembangunan untuk warga, memecahkan
persoalan yang dihadapi warganya,
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serta meningkatkan kehidupan
mereka menjadi lebih baik.
Akan tetapi, dalam kenyataannya
tidaklah selalu demikian. Pemerintah
tidak selalu dapat memenuhi
kewajibannya, tetapi cenderung
memonopoli mandat yang diberikan
kepadanya, bahkan melakukan
korupsi. Partisipasi warga dalam
proses pemerintahan memungkinkan
warga memiliki kemampuan untuk
memerintah diri sendiri dengan cara
dilibatkan dalam proses penyusunan
kebijakan publik yang menyangkut
kehidupan, mata pencaharian,
komunitas, lingkungan, dan
kehidupan sosial warga sendiri.
Pemerintah memang bertugas
mengatur, namun tidak sepenuhnya,
dan bukan tanpa syarat. Salah satu
argumen terkuat keterlibatan warga
secara aktif adalah warga dapat
memberikan kontribusi bagi
terwujudnya local good governance
(tata kepemerintahan yang baik).
Penguatan suara warga mempunyai
makna bahwa mereka bukan hanya
dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan, tetapi juga ikut
menentukan arah dan bentuk
pembangunan yang diinginkan.
Dalam situasi seperti ini, kualitas dan
kapasitas partisipasi warga dalam
pemerintahan sehari-hari menjadi
sangat penting. Pemberian ruang
partisipasi ini merupakan praktik
yang sesungguhnya dari
demokratisasi.
Pada masa lalu anggapan bahwa
pemerintah dapat mewakili,

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

BAHASAN UTAMA
mengetahui, dan memahami semua
persoalan pembangunan dan masalah
warganya sangat kuat. Oleh karena
itu, pemerintah sering secara sadar
atau tidak sadar bertindak sebagai
'agen tunggal' pembangunan yang
melaksanakan semua dimensi dan
kerja-kerja proyek pembangunan.
M a s ya ra k a t d i a n g g a p s e b a g a i
beneficiary, penerima hasil-hasil
karya pembangunan yang dijalankan
pemerintah. Bahkan di Indonesia
pada dasawarsa 1970-an, ketika
pemerintah Orde Baru sedang “luculucu”nya dan ditambah adanya
booming migas, warga lebih dianggap
s e b a g a i “ s a s a ra n d a n t a r g e t
p e m b a n g u n a n ”. S a a t i t u
pembangunan dilaksanakan dengan
menggunakan cetak biru (blue print)
yang diimpor dari keberhasilan
modernisasi di negara-negara Utara.
Sebagai reaksi atas banyaknya
kegagalan pendekatan 'cetak biru' ini,
pada dasawarsa 1980-an mulai
dilakukan koreksi atas strategi
pembangunan. Para perencana
pembangunan mulai sadar bahwa
warga perlu dilibatkan dalam
pembangunan. Tetapi peran mereka
lebih banyak dianggap sebagai
pemberi 'sumbangan' atas ide-ide
pokok yang tetap dipegang oleh
pemerintah. Warga mulai
dipersepsikan sebagai penerima
manfaat (beneficiary). Dalam
dasawarsa tersebut mulai muncul
persoalan 'kepemilikan
pembangunan', yaitu kelompok
miskin tetap belum dapat merasakan
bahwa pembangunan dapat

menolong mereka keluar dari jebakan
kemiskinan. Pada periode ini juga
mulai tumbuh organisasi nonpemerintah (ornop) yang
memberikan pandangan-pandangan
alternatif terhadap pembangunan,
s e h i n g g a b a n ya k p e n d e k a t a n
pembangunan yang ditinjau kembali.
Pada dasawarsa 1990-an, makna dan
jangkauan partisipasi semakin luas.
Partisipasi tidak dipandang sebagai
tujuan tetapi sebagai cara dan alat
untuk mencapai tujuan. Kelompok
miskin dan marginal mulai
membicarakan hak-hak mereka
sebagai warga yang sah. Agenda
pemberdayaan yang mengaitkan
partisipasi dengan demokrasi dan
k e s e t a ra a n s e m a k i n t e r b u k a .
Ke l o m p o k m i s k i n t i d a k m a u
diperlakukan sebagai “penerima
manfaat” pembangunan, tetapi mulai
menuntut diperlakukan sebagai salah
satu stakeholder utama. Partisipasi
dilihat sebagai prasyarat untuk
mengubah relasi sosial-ekonomi dan
politik yang timpang. Pada saat yang
sama donor-donor internasional dan
gerakan ornop internasional mulai
menyadari bahwa pendekatan
pembangunan tradisional tidak
mengubah ketidaksetaraan dan
kondisi kemiskinan secara struktural.
Mereka mulai mencanangkan
gagasan pro-poor (berpihak pada
kelompok miskin) dan meminta agar
ornop dipertimbangkan sebagai salah
satu agen penting yang harus ada
dalam setiap proyek pembangunan,
sebagai salah satu jaminan agar
kelompok miskin dibahas sebagai
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agenda penting. Ide ini kemudian
meluas dan menjadi bagian dari
proses-proses penyusunan kebijakan
publik.
Memasuki dasawarsa 2000-an,
proses penyusunan kebijakan publik
mulai berubah. Pada dasawarsa ini
warga telah menjadi salah satu
penentu langsung kebijakan publik
yang harus dijalankan oleh
pemerintah sebagai penerima
mandat. John Clayton (1995) yang
banyak mengamati perubahan
tersebut menyatakan bahwa di
manapun di dunia ini sudah bukan
masanya lagi pengambilan keputusan
dilakukan sendiri oleh seorang
p e m i m p i n / p e j a b a t . D e m o k ra s i
memang menuntut adanya strong
citizenship dan strong society.
Tuntutan untuk lebih banyak memberi
kesempatan pada warga berperan
aktif dalam kepemerintahan adalah
sesuatu hal yang sangat positif untuk
merealisasikan demokratisasi yang
sudah tidak dapat dielakkan lagi oleh
pejabat publik. Partisipasi menembus
arena tata kepemerintahan dan
menjadi penyaluran untuk menuntut
akuntabilitas dan sikap tanggap
pemerintah. Berdasarkan pengalaman, Clayton mengidentifikasi
beberapa keuntungan dari pelibatan
masyarakat dalam pengurangan
kemiskinan dan peningkatan mutu
p e l aya n a n p u b l i k , ya i t u : ( 1 )
terbangunnya saluran komunikasi
yang lebih baik antar stakeholder,
sehingga mampu meningkatkan
derajat kepercayaan (trust building)
diantara berbagai pihak dan semakin
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mengarah pada kemitraan dan
pembentukan co-production sharing
antara warga dengan pemerintah
lokal; (2) terjadi peningkatan kualitas
implementasi program-program
pembangunan, sehingga kebocoran
dana semakin berkurang dan kualitas
program/proyek pembangunan
semakin mendekati kesempurnaan
seperti yang direncanakan; (3) setiap
anggaran yang dibelanjakan
bertujuan meningkatkan mutu
pelayanan publik; (4) mengurangi
protes dan kritik warga; dan (5)
mengurangi 'kabut' dalam proses
alokasi anggaran publik.
Di Amerika sendiri, proses pelibatan
masyarakat dalam penyusunan
kebijakan publik lebih merupakan
hasil dari beberapa kritikan yang
ketika itu muncul (sekitar
pertengahan tahun 1960-an), yang
menyebutkan bahwa pejabat publik
lebih berperan sebagai pelayan
kalangan elit ketimbang publik itu
sendiri. Memang dirasakan bahwa hal
ini mengakibatkan bureaucratic
injustice bagi kalangan masyarakat
serta munculnya antipati masyarakat
terhadap pejabat publik. Untuk
mengatasi hal tersebut, mulai
dasawarsa 1970-an kalangan
ilmuwan sosial di Amerika mulai
memikirkan teori baru yang disebut
sebagai The New Public
Administration. Teori baru ini
menekankan perlunya lebih banyak
keterlibatan warga dalam manajemen
pemerintahan, dan mulai diterapkan
dalam sistem pemerintahan lokal
pada awal dasawarsa 1980-an.
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Dengan adanya keterlibatan warga
(terutama kelompok warga miskin
dan marginal) dalam proses-proses
penyusunan kebijakan publik, segala
konsekuensi ataupun keputusan
publik diharapkan akan lebih
akuntabel. Namun, dalam tahapan
awalnya ternyata tidak selalu seperti
yang diharapkan, karena bisa jadi
justru partisipasi warga belum dapat
mewakili semua segmen dalam
masyarakat. Hal tersebut terjadi
karena yang berperan pada umumnya
adalah kalangan yang berpendidikan
tinggi serta berpendapatan
menengah ke atas (elite). Seharusnya
hal yang seperti ini tidak terjadi dalam
proses pelibatan warga dalam tata
kepemerintahan, karena disini
keterwakilan menjadi sesuatu yang
patut menjadi perhatian utama.
Untuk mengatasi masalah ini, telah
dicoba beberapa upaya seperti
dengan adanya program antipoverty,
yang memberikan bantuan keuangan
bagi masyarakat miskin untuk ikut
berperan dalam public administration
meeting, dan menjadi semacam
insentif bagi mereka untuk
menghadiri rapat-rapat atau seperti
yang dijalankan di Filipina, India, dan
Brazil. Dalam hal ini kelompok miskin
yang hadir dalam pertemuan publik
diberikan sarana transportasi gratis
dan konsumsi sebagai pengganti
waktu mencari nafkah yang hilang
pada hari itu. Selain itu mereka
mempunyai “jatah” kursi secara
otomatis dalam setiap badan atau
lembaga perwakilan yang fungsional.

Dua Konsep Ruang Partisipasi
Politik Warga
Ada dua konsep ruang bagi partisipasi
politik warga yang dapat dianalisis
lebih jauh dalam konteks menuju
demokrasi popular. Konsep pertama
adalah “invited space” dan konsep
kedua adalah “popular space”
(Cornwall, 2004; Cornwall, 2002).
Konsep pertama mengacu pada
'institusi antara' yang umumnya
disediakan atau difasilitasi oleh
pemerintah (daerah), untuk
merespons tuntutan warga, tekanan
donor internasional (Brock, et all,
2001), maupun kerasnya advokasi
yang dilakukan oleh ornop yang
menuntut kesertaan warga dalam
governance. Pemerintah yang baru
terbentuk seperti pemerintahan SBY
sekarang ataupun pemerintahan
koalisi seimbang cenderung akan
memberikan konsensi “invited space”
untuk partisipasi politik warga,
terutama pada masa-masa awal
pemerintahannya.
Begitu mereka
merasa unsur-unsur elit kekuasaan
mereka telah terkonsolidasi, maka
ruang tersebut biasanya perlahan
akan ditutup kembali dan bergerak
menuju praktik otoritarian. Di sana
kemudian berlaku slogan politik klasik
bahwa “kekuasaan cenderung korup,
kekuasaan yang absolut akan korup
secara absolut pula”. Karenanya
sangat penting untuk mengimbangi
kekuasaan pemerintah dengan
kekuatan partisipasi politik warga.
Konsep ruang partisipasi politik yang
kedua adalah “popular space” yang

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

21

MENCIPTAKAN RUANG BARU BAGI DEMOKRASI PARTISIPATIF
merupakan merupakan wilayah
genuine milik warga yang mereka
ciptakan sendiri karena solidaritas
sosial yang saling membutuhkan
ataupun hasil dari menjalankan
protes terhadap suatu kebijakan yang
merugikan mereka. Biasanya ruang
ini muncul dari aktivitas bersama
kelompok-kelompok aksi warga yang
kemudian melakukan metamorfosa
menjadi popular space. Salah satu ciri
yang menonjol dari metamorfosa
tersebut adalah, mereka mulai
mempersoalkan dimensi struktural
yang menyangkut kebijakan alokasi
sumberdaya yang lebih luas ataupun
pertarungan kekuasan yang lebih
b e s a r, d a n t i d a k s e k e d a r
mempersoalkan kepentingan
kelompok mereka sendiri. Mereka
tidak hanya menjadi kelompok aksi
bersama yang hanya mencari solusi
jangka pendek atas persoalan yang
mereka hadapi, tetapi sudah
mempersoalkan hubungan
kekuasaan yang mempengaruhi
kehidupan mereka.
Kedua ruang politik warga tersebut
mempunyai dinamika dan karakter
yang berbeda-beda, terutama dalam
interaksi dengan institusi politik yang
telah ada sebelumnya. Invited space
biasanya lebih mudah mendapatkan
dukungan dari setiap segmen
ke p e m e r i n t a h a n s e r t a m u d a h
mendapatkan simpati dan dukungan
pendanaan dari berbagai pihak.
Partnership dan co-production lebih
mungkin berkembang dalam arena
ini. Persoalan yang umumnya muncul
adalah 'suara' kelompok miskin dan
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marginal biasanya menjadi suara
pinggiran. Dengan upaya untuk lebih
“saling memahami' antara warga dan
pemerintah, maka suara ekstrem
yang keras yang bisa menjadi pemacu
perhatian publik seringkali harus
mengalami beberapa penghalusan,
bahkan mengalami distorsi makna.
Ke m u n g k i n a n a r e n a t e r s e b u t
dikooptasi oleh penguasa cukup
besar, apabila aktor-aktor dari
kalangan warga sipil terlalu terlena
dengan 'permainan' kerjasama dan
negosiasi yang sering juga menguras
energi dan emosi.
Popular space biasanya lebih
merupakan arena advokasi warga
terhadap penguasa. Arena ini
mungkin untuk diinstitusionalisasikan
dengan aturan-aturan main internal
yang lebih mengikat. Karena sifatnya
lebih merupakan ruang bagi warga,
konsep ini seringkali menunjukkan
penampakan yang lebih 'agresif'.
Kedua bentuk ruang partisipasi di atas
bisa berubah dan saling
mempengaruhi, bahkan saling
bertumpuk, tergantung pada situasi
sosial masing-masing tempat.
Advokasi yang biasanya dilakukan
dalam wahana popular space
meliputi: (a) 'perlawanan' dan 'reaksi'
terhadap dimensi relasi kuasa (power
relationship) dari berbagai level,
mulai dari personal hingga ke domain
publik (misalnya aspek gender), dari
tingkatan keluarga hingga tingkatan
pemerintahan; (b) Penguatan
institusi/kelembagaan yang dapat
mengartikulasi kelompok-kelompok
marginal; (c) 'menciptakan' dan
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membuka peluang dalam sistem
e k o n o m i - p o l i t i k- b u d a ya u n t u k
melakukan transformasi ke arah yang
lebih egaliter; (d) mengembangkan
strategi-strategi penguatan dan
pemanfaatan pengetahuan dan
keahlian serta kesempatan untuk
mempengaruhi pembentukan
kebijakan publik; (e) menjembatani
aktivitas dan ekspresi kebijakan
makro dan mikro secara timbal balik;
(f ) mengadopsi dan mengimplementasikan perjanjian/UU/
konstitusi/kesepakatan/peraturan
konvensi internasional, nasional,
regional, dan lokal.
Setidaknya ada empat alasan utama
agar ruang partisipasi politik warga
dalam proses-proses pengambilan
keputusan publik diberikan tempat
yang sangat signifikan, yaitu:
1. Pemerintahan, di manapun di dunia
ini, sekalipun yang dibangun
berdasarkan praktik yang sangat
demokratis, tidak dapat memenuhi
semua kebutuhan dan aspirasi
warga negaranya. Dengan
demikian, partisipasi warga dapat
memberikan kontribusi untuk
mengisi dan mengatasi hal
t er s eb ut . Ben t u k- b en t u k
partisipasi warga bisa mulai dari
spektrum yang paling ekstrim
sampai pada bentuk kemitraan.
Melalui partisipasi yang aktif,
warga dapat mengekspresikan
kepeduliannya maupun melakukan
kontrol sosial. Goetz dan Gaventa
(2001) memberikan pandangan
bahwa ekspresi kepedulian warga
terhadap negaranya dapat berupa

keluhan, protes yang terorganisir,
lobi, dan partisipasi langsung
dalam pengambilan keputusan
publik maupun dalam menjalankan
program-program pelayanan.
Tu j u a n n y a a d a l a h u n t u k
mendapatkan pelayanan publik
yang terus menerus meningkat
kualitasnya.
2. Pemerintah memerlukan adanya
check and balances dari warga
untuk mewujudkan pertanggungjawaban kerja yang optimal. Warga
tidak dapat memberikan peran ini
kepada politisi belaka. Warga yang
makin sadar dan dewasa dapat
memahami kompleksitas berbagai
isu pembangunan dan pemerintahan, sehingga relatif mudah untuk
terlibat dalam proses keputusan
publik yang sehat. Partisipasi
warga dapat membuat efisiensi
dan harga menjadi murah, karena
a d a ko n t r i b u s i nya t a ya n g
diberikan warga terhadap gerakan
ataupun proses pembangunan
tertentu. Warga yang aktif akan
dapat memelihara hasil-hasil
pembangunan yang telah mereka
rencanakan sendiri.
3. P a r t i s i p a s i w a r g a d a p a t
memperkokoh solidaritas sosial
dan memperkecil jurang pemisah
antara kelompok kaya dan miskin,
sehingga memperkecil gerakangerakan separatis dari kelompok
yang 'kecewa' maupun infiltrasi
dari luar yang dapat merusak
solidaritas sosial. Warga adalah
pihak yang sangat tepat untuk
mengartikulasikan kebutuhan
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mereka sendiri dan menciptakan
solusi yang tepat bagi mereka.
4. Partisipasi mendorong seluruh
masyarakat sipil untuk
menciptakan sinergi dan kemitraan
dengan pemerintah. Secara
singkat, biaya sosial, politik, dan
ekonomi untuk perubahan
masyarakat menuju suatu cita-cita
tertentu menjadi sangat murah.
Partisipasi warga sebenarnya
membawa serta prinsip hak asasi
manusia untuk mendapatkan
kesempatan melakukan ekspresi
diri. Hal yang sangat penting yang
dapat dikemukakan sebagai salah
satu argumen adalah bahwa hal ini
merupakan jalan menuju keadilan
sosial, karena setiap pihak
mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang. Khususnya
bagi kelompok-kelompok rentan,
marginal, dan miskin, mereka
dapat mengekspresikan hak dan
aspirasinya serta memperoleh
kesempatan untuk memperkuat
diri dalam mengakses sumbersumber pertumbuhan yang ada di
daerah tersebut.

Penutup: Tantangan
Demokrasi Partisipasi

Bagi

Sebagai catatan penutup akan
dikemukakan beberapa tantangan ke
depan bagi upaya demokrasi
partisipatif di Indonesia, antara lain:
(1) mendorong partisipasi aktif warga
yang bertanggung-jawab
memerlukan lebih dari sekedar upaya
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untuk mengundang mereka untuk
berpartisipasi, tetapi juga
menciptakan ruang partisipasi tempat
mereka dapat mengekspresikan diri
dan kepentingannya secara bebas.
Partisipasi warga yang efektif berarti
membuka saluran informasi tempat
warga dapat menggunakan hakhaknya sebagai warga negara yang
bertanggung-jawab; (2) Diperlukan
adanya penuntun dan petunjuk yang
jelas (guidelines, antara lain berupa
tools, metodologi, maupun modulmodul yang praktis) untuk
mendorong keterlibatan warga dalam
tata kepemerintahan, terutama di
tingkat lokal, menuju transformasi
yang lebih adil dan setara. Dengan
demikian, warga sipil maupun
organisasinya dapat dengan jelas
mengambil keputusan dan tindakan
kapan, bagaimana, dan dengan
kondisi apa mereka dapat terlibat
secara optimal dalam proses-proses
pengambilan keputusan publik.
Ruang-ruang partisipasi yang ada,
baik yang berupa invited spaces
maupun popular spaces, dapat
dimanfaatkan oleh warga untuk
menyuarakan kepentingan langsung,
terutama bagi kelompok miskin dan
marginal; (3) Diperlukan adanya
u p aya ' r e - i n j e c t i n g ' t e r h a d a p
pemahaman baru tentang konsep,
dinamika, dan hubungan atas
kekuasaan dan politik, terutama
dinamika politik lokal bagi kelompok
marginal dan miskin sebagai bagian
dari pendidikan politik warga.
Pemahaman tersebut perlu
ditempatkan dalam kerangka multidimensional, baik pemahaman
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terhadap bentuk-bentuk kekuasaan
yang terlihat, terselubung, maupun
yang tersembunyi dalam aspek
ideologi, sosial, agama, budaya,
maupun pendidikan yang selama ini
merugikan kelompok miskin dan

marginal. Termasuk di dalamnya
adalah pemahaman atas diskriminasi
dan penyingkiran yang terjadi akibat
perbedaan kelas sosial, etnik, agama,
umur, gender, maupun ras.
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MENUMBUHKAN TANGGUNG JAWAB
WARGA DI ARENA PUBLIK:
Pengalaman PP Lakspesdam NU 1 Membangun
Forum Warga Di Desa
Lilis Nurul Husna 2 dan Eka Chandra 3

Abstract
This article describes and analyzes the people empowerment through strategy
of the development of participation practice. It views the participation towards
social problems to be a people's responsibility. Through the case of Lakpesdam
NU, a lesson is taken that responsibility of the people is formed by way of giving
knowledge and new experiences through practices and dialogical techniques.

Tulisan ini bertujuan menggambarkan
dan menganalisis pengembangan
f o r u m w a r g a ya n g d i l a k u k a n
Lakpesdam NU. Dalam tulisan ini,
pengembangan forum warga dilihat
sebagai proses pengembangan arena
sekaligus pengembangan kemampuan agar warga mampu memecahkan masalah publik.

Profil PP Lakpesdam NU
Nahdlatul Ulama (NU) adalah
organisasi sosial keagamaan yang

1
2
3

didirikan pada tahun 1926 yang
dalam pengalaman sejarahnya
memberi sumbangan yang cukup
signifikan dalam pembangunan politik
di Indonesia. Pada tahun 1954 NU
merubah sifatnya menjadi organisasi
politik, tetapi kemudian pada tahun
1984 NU kembali sebagai organisasi
sosial keagamaan yang populer
dengan ungkapan "kembali kepada
K h i t t h a h 1 9 2 6 " . Wa l a u p u n
merupakan organisasi sosial
keagamaan, namun tidak berarti NU
tidak punya andil dalam
pembangunan sistem politik di

Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama
Direktur Program PP LAKPESDAM NU
Staf Peneliti Yayasan AKATIGA
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Indonesia. Selama masa "kembali
kepada Khitthah 1926”, NU yang
dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid
secara jelas menempatkan posisinya
sebagai organisasi yang kritis
terhadap pemerintahan Soeharto,
bahkan sering disebut sebagai
organisasi oposan. Puncak peran
politik NU terwujud pada Pemilu 1999,
ketika NU membidani lahirnya sebuah
partai politik baru yang disebut Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan
cara mana kemudian Ketua Umum
Tanfidziyah NU, KH Abdurrahman
Wahid, terpilih sebagai Presiden
Republik Indonesia yang keempat.
Muktamar NU XXX bulan Desember
1999 memutuskan bahwa NU
merupakan organisasi sosial
keagamaan dan bukan organisasi
politik, yang harus selalu bersifat
kritis terhadap partai manapun dan
mengontrol partai yang dianggap
sebagai penyalur aspirasi politik
warganya. Visi NU lima tahun ke
depan hasil Muktamar XXX tahun
1999 adalah terwujudnya tatanan
masyarakat yang berkeadilan dan
demokratis atas dasar ajaran
Ahlussunnah wal Jama'ah. Untuk
mewujudkan visi tersebut, NU
menentukan dua misi yang hendak
diemban. Pertama, mengupayakan
terwujudnya sistem perundangundangan dan mempengaruhi
kebijakan-kebijakan, yang menjamin
terwujudnya tatanan kehidupan
masyarakat yang berkeadilan dan
demokratis, dan kedua, melakukan
pemberdayaan masyarakat.
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Terdapat tujuh isu strategis yang
dihadapi NU yaitu: (1) penataan
organisasi internal NU yang
mencakup penataan hubunganhubungan vertikal dan horisontal
organisasi serta fungsi-fungsi sinergis
setiap organisasi otonom dan
lembaga di lingkungan NU; (2)
pengembangan pemikiran kritis
keagamaan; (3) pemberdayaan
ekonomi rakyat; (4) penegakan
supremasi hukum dan pemberdayaan
politik rakyat; (5) peningkatan
kualitas pendidikan di lingkungan NU;
(6) pengembangan jaringan kerja
nasional dan internasional; serta (7)
penggalian dan pengelolaan dana
organisasi.
Dalam mengelola program, PBNU
memiliki empat lapis organisasi, yaitu
lapis Syuriah, Tanfidziyah,
Lembaga/Lajnah, dan Badan Otonom.
Syuriah adalah lembaga pengendali
organisasi yang menentukan
kebijakan-kebijakan dasar
organisasi. Tanfidziyah (eksekutif)
adalah lembaga pelaksana kebijakan
organisasi. Lembaga/lajnah adalah
pelaksana kegiatan yang langsung
berhubungan dengan lapangan.
Sedangkan Badan otonom NU adalah
organisasi mandiri yang menginduk
kepada NU.
LAKPESDAM NU yang didirikan pada
tahun 1985 merupakan perangkat
Pengurus Besar NU (PBNU) dengan
tugas sebagai pelaksana program NU
dalam hal pengembangan sumber
daya manusia. Pada awal berdirinya,
LAKPESDAM lebih menitikberatkan
pada upaya peningkatan ketrampilan
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teknis masyarakat dalam kerangka
pengembangan ekonomi dan
peningkatan pendapatan
masyarakat. Selanjutnya, aktivitas
berkembang ke arah pengembangan
kajian kritis terhadap ideologi, politik,
d a n k o n s ep p e m b a n g u n a n d i
Indonesia dalam perspektif
membangun kepemimpinan Ulama
yang demokratis. Pada periode
reformasi, LAKPESDAM menitikberatkan kegiatan pada pendidikan
politik/pendidikan kritis rakyat
sebagai upaya mewujudkan
masyarakat warga. Atas dasar
rumusan program yang dihasilkan
oleh Muktamar NU XXX/1999, tugas
LAKPESDAM lima tahun ke depan
tersebut lebih ditekankan pada
pendidikan kritis dan pemberdayaan
hak-hak politik rakyat dalam visi
terwujudnya tatanan masyarakat
yang berkeadilan dan demokratis.
Sejak tahun 1998, negara memberi
kebebasan berpolitik kepada
rakyatnya. Pada masa ini terdapat
lebih dari seratus partai politik baru,
pelaksanaan dua kali pemilu (1999
dan 2004) yang lebih bebas, dan
netralitas tentara selama Pemilu.
Pada periode ini juga pemerintah
pusat membagi kekuasaan dengan
daerah seiring dikeluarkannya UU No.
22 tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah. Berdasarkan UU ini
pemerintah daerah diberi
kewenangan untuk menentukan
kebijakan-kebijakan, merencanakan
anggaran belanja dan pendapatan
d a e r a h n ya , d a n m e n c i p t a k a n
program-program pembangunan

yang sesuai dengan kondisi
daerahnya. Kewenangan pemerintah
daerah yang besar tersebut perlu
diikuti oleh pertanggungjawaban
publik (public accountability). Di satu
sisi, diperlukan peningkatan
kemampuan dan perubahan sikap
para aparaturnya, sedangkan di sisi
lain diperlukan peningkatan
kemampuan partisipatif masyarakat
dalam proses penyusunan
perundang-undangan, kontrol
terhadap implementasi perundangundangan, serta keterlibatan dalam
pengambilan kebijakan. Dalam
konteks inilah maka kebutuhan
menumbuhkan aktivitas dan
tanggung jawab warga masyarakat di
ranah publik menjadi penting untuk
dipenuhi.
Pengembangan Arena
Sejalan dengan kembalinya NU
sebagai organisasi kemasyarakatan,
Lakpesdam menjawab kebutuhan
peningkatan kehidupan intelektual
dalam organisasi dan membangun
sumberdaya manusia dalam
kegiatan-kegiatan pengembangan
masyarakat. Salah satu upaya yang
dilakukannya adalah memberikan
pengalaman perencanaan pembangunan kepada penduduk di
sejumlah desa di Jawa Tengah.
Perencanaan pembangunan desa
merupakan satu bagian kegiatan dari
rangkaian peristiwa yang direncanakan oleh Lakpesdam NU di 54 desa
di Jawa Tengah selama periode lima
tahun, yaitu dari tahun 2000 s/d
2005. Kegiatan penguatan masyara-
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kat sipil meliputi beberapa bentuk
k e g i a t a n , d i a n t a ra n ya a d a l a h
penguatan kapasitas pengorganisasian politik, fasilitasi ruang publik,
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pendampingan advokasi kebijakan,
pengembangan media komunitas,
dan peningkatan kapasitas Kelompok
Kerja Kabupaten.
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Rancangan Langkah-Langkah Kegiatan
Ruang Publik
(Meknisme
Pelembagaan
Partisipasi)

Agenda-Agenda
Lokal Penguatan
Forum Warga

Advokasi
Kebijakan
&
Anggaran

Monitoring
Pembangunan
&
Anggaran

Penguatan
Kapasitas FW
&
Kelompok
Pendukung

Representasi

Legitimasi

Manajemen
Pengawalan
Agenda
Penguatan
Kapasitas
Politik Masy. Sipil

Pertemuan
Regional FW

Skill Partisipasi

Th. III:
Apr 2004-Apr 2005

Desa

Pengembangan
Media Komunitas

Workshop
Fasilitator

Kecamatan

Tim Kerja

Kabupaten

Kasus

Networking

Dialog Publik

Policy

Workshop2
Dikpol
Forum
Warga

Pertemuan
Regional FW

Th. II:
Apr 2002-Mar 2004

Pengawalan
Agenda
Penguatan
Kapasitas
Politik Masy. Sipil

Pengawalan
Agenda
Penguatan
Kapasitas
Politik Masy. Sipil

Tim Kerja
Networking
Pengembangan
Media
Komunitas

Pengawalan Agenda dan Program

TRAIN. CO

Radio Komunitas
Bulletin

Monitoring
&
RTL

Monitoring
&
RTL

Policy dan Janji
Pem

Monitoring
&
RTL

Dialog Publik
Kab

Pembentukan
FW Kab

Dialog Publik
FW

Pembentukan
FW Kec

Peng.
Media Komunitas

Materi
Dialog Publik

Workshop
FW Kab

Pembentukan
FW Desa

Usulan
Program Desa

Buletin & Radio
Komunitas

Usulan
Program Pembangunan

Lokakarya P4D

Rekruiting
&
Training
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Pengembangan Kemampuan
Memberi pengalaman baru kepada
sebagian penduduk desa merupakan
serangkaian kegiatan yang telah
diatur dan direncanakan, baik dari
segi strategi, pendekatan, maupun
tekniknya. Para pendamping dan
fasilitator yang diikutsertakan dalam
aktivitas ini berasal dari anggotaanggota organisasi jaringan yang
dimiliki oleh NU. Pasca kegiatan
latihan, fasilitator diterjunkan di
desa-desa untuk menerapkan apa
yang sudah didapat dalam pelatihan
tersebut dan kemudian melakukan
pendampingan masyarakat. Di desa,
para fasilitator ini memulai dengan
melakukan lokakarya P4D.
Pelaksanaan lokakarya dan langkahlangkah prosesnya mengikuti apa
yang ada dalam buku panduan yang
telah dibuat oleh Lakpesdam NU
dengan mengacu pada metode ToP
(Technology of Participation). Hasil
dari setiap kegiatan yang dilakukan di

Contoh-contoh
berkembang

pengalaman

tingkat desa adalah daftar usulan
program pembangunan desa. Usulan
tersebut merupakan hasil
serangkaian kegiatan: analisis
kelompok, perumusan visi desa,
analisis masalah, analisis dan
pemilihan tujuan, penyusunan
matriks program, analisis peran
berdasarkan potensi dan keahlian,
penyusunan organisasi pelaksana
program, perincian pekerjaan yang
harus dilakukan dalam setiap
kegiatan, identifikasi kebutuhan,
penyusunan anggaran, dan
pembuatan jadwal kerja.
Rangkaian kegiatan perencanaan
pembangunan desa merupakan
pengalaman bersama antara PP
LAKPESDAM NU, fasilitator, dan
penduduk desa. Berdasarkan proses
serta tema-tema persoalan yang
berkembang, terdapat berbagai
bentuk pengalaman dari 54 desa di
Jawa Tengah.

berdasarkan

tema

persoalan

yang

1. Sarana dan Prasarana Desa
- Pengalaman dukuh Sumingkir, Desa Cipari, Kecamatan Cipari Cilacap atas
proyek PPK, memperjuangkan akses pembangunan fasilitas jalan bagi dukuh
tertinggal/tersingkir.
- Pengalaman Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, dalam membangun
kesadaran pentingnya pengorganisasian bagi warga dalam setting tuntutan
fasilitas jalan dan pengawasan pelaksanaan pembangunannya.
2. Sarana Pendidikan
- Pengalaman Kecamatan Watumalang, Wonosobo, dalam mengajukan
pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan.
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3.

4.

5.

6.

- Pengajuan Pendirian Sekolah menengah Umum Desa Kutasari Kecamatan
Cipari
Masalah Sosial
- Pengalaman mengatasi perjudian (TOGEL) di Desa Candimulyo, Kecamatan
Kretek, Wonosobo. Togel di desa tersebut diperkirakan mampu menyedot
dana masyarakat hingga 3 juta rupiah/hari.
- Pengalaman Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Cilacap dalam melakukan
kajian kritis dan penolakan warga atas PERDES tentang Income Desa yang
berasal dari pungutan lokalisasi PS (Pekerja Seks)
Penataan Organisasi Pemerintah Desa
- Usulan pemisahan desa dari dukuh Jehan terhadap Desa Kunir kecamatan
Keling, Jepara
- Pengalaman memperjuangkan pemerintahan desa yang lebih baik, melalui
usulan pemilihan Carik/Sekretaris Desa secara langsung di Troso, Kecamatan
Pecangaan, Jepara
- Pengalaman Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Cilacap, mengusulkan
Perdes Anti Money Politic (wuwuran) dalam Pemilihan Perangkat Desa.
- Pengalaman Warga Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit Jepara, dalam
mengawal konflik pertanahan penduduk desa dengan Pemdes, dengan latar
belakang rencana pembangunan pasar desa.
- Pengalaman Warga Simbarejo, Kecamatan Selomerto dalam mempertemukan
kesepahaman antar warga dan pemerintahan desa untuk memperbaiki
kinerja pemdes dan pelayanan publik. Strateginya adalah dengan mengubah
keluh kesah masyarakat terhadap pemdes menjadi hubungan kemitraan.
Nelayan dan Konservasi wilayah Segara Anakan
- Pengalaman Kelompok Nelayan Raden Panji, Kecamatan Kedung, Jepara,
dalam pengorganisasian kelompok dan advokasi kepentingan nelayan.
- Pengalaman Warga Jaga Laut, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, dalam
Advokasi pemberdayaan masyarakat dalam latar belakang kebijakan
pemerintah tentang konservasi Segara Anakan.
Pertanian
- Pengalaman petani Desa Karang Reja, Kecamatan Cipari, Cilacap, dalam
konflik pertanahan untuk menuntut hak tanahnya yang bersengketa dengan
pihak perusahaan dan Pemerintah.“sa' Dumuk Bathuk sa' Nyari Bumi“ (tanah
sejengkalpun harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan), menjadi
spirit dari perjuangan yang panjang dan melelahkan.
- Pengalaman Warga Karangrandu, kecamatan Pecangaan Jepara, dalam
memperjuangkan kebijakan pemerintah dalam hal perbaikan irigasi dan
peningkatan debit air, dalam setting “diskriminasi” jatah air terhadap lahan
petani marginal.
- Pengalaman warga Desa Kalisabuk, Kesugihan, Cilacap, dalam menolak tradisi
janggolan (pajak tambahan bagi petani pasca panen kepada desa) yang dirasa
amat memberatkan dan mengabaikan keadilan bagi petani miskin.
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Selain kisah diatas, masih banyak sekali kisah-kisah yang belum tertulis dengan
sistematis dan runut, yang dapat menggambarkan dinamika Forum Warga, seperti
pengalaman terakhir di Keling dan Batealit, Jepara yang menggambarkan
pengalaman mereka atas pengelolaan hutan sosial yang melibatkan warga.

Proses yang dijalani oleh fasilitator
beraneka ragam. Para fasilitator
umumnya mengikuti prosedur dan

langkah-langkah teknis yang telah
diajarkan dalam proses pelatihan.

Mengajak Berembuk dan Belajar di Balai Desa
Kasus Perencanaan Pembangunan Desa di desa Panggung, Kabupaten Jepara
Lokakarya P4D di desa Panggung berlangsung 3 kali. Pertama, menggali persoalanpersoalan kelompok kepentingan. Fasilitator mengikuti prosedur lokakarya
sebagaimana buku panduan. Kemudian menerapkan metode ToP (Technology of
Participation). Dalam hal ini fasilitator menyediakan sarana pendukung seperti
potongan kartu, kertas plano, spidol, dll. Peserta lokakarya mewakili tokoh-tokoh
masyarakat, yaitu ketua RT, RW, BPD, syarikat, dan kelompok kepentingan.
Tahap-tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut :
(1) Merumuskan visi desa 5 tahun. Rumusan visi berisi harapan atau solusi
pemecahan masalah kelompok kepentingan yang terlibat, seperti: (a) adanya
modal tambahan untuk usaha, pembuatan pabrik khusus garam (pedagang);
(b) memperhatikan kesejahteraan nelayan, adanya koperasi simpan pinjam,
harga hasil tangkapan nelayan stabil, peralatan nelayan canggih (nelayan); (c)
stabilisasi harga garam, kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman
(petani garam); (d) adanya pinjaman untuk usaha (perempuan); (e) fasilitas
pemuda diperhatikan (pemuda); (f) fasilitas sarana dan prasarana baik,
kesejahteraan guru diperhatikan (pendidikan).
(2) Membuat pohon masalah dan pohon tujuan dari kelompok kepentingan.
Sebagai contoh adalah pohon masalah dan tujuan pedagang:
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Perekonomian Tidak Stabil

Perekonomian Stabil

Produktifitas Rendah

Produktifitas Meningkat

Perdagangan Tak Berjalan
Maksimal

Perdagangan Berjalan Lancar

Kurangnya Modal

Adanya Pinjaman Modal

(3) Kelompok-kelompok lain pun kemudian membuat pohon masalah seperti ini,
mencoba mengurutkan apa yang menjadi masalah utama mereka dan
kemudian menarik permasalahan tersebut lebih ke atas dan mencari penyebab
permasalahan. Setelah pohon masalah dapat mereka kerjakan, kemudian
membuat pohon tujuan (mencari penyelesaian/jalan keluar dari apa yang
menjadi masalah mereka dengan cara tertentu).
Sumber:
Catatan wawancara dan laporan pelaksanaan lokakarya P4D desa Panggung

Kesenjangan antara Arena dan
Kemampuan: Kasus FW di desa
Panggung
Terdapat kesenjangan antara forum
warga sebagai arena untuk memecahkan urusan publik dengan
modal atau kemampuan warga.
Sebagai arena publik, forum warga
diharapkan menjadi tempat warga
berinteraksi untuk memecahkan
persoalan bersama di wilayahnya.
Sebagai tempat yang merepresentasikan publik, forum warga menghadapi persoalan keterwakilan dan
legitimasi. Persoalan yang disebut
terakhir seringkali dikaitkan dengan

lembaga-lembaga formal seperti
Badan Perwakilan Desa (BPD) yang
keberadaannya dijamin undangundang. Oleh karena itu, forum warga
tidak bisa memperoleh dana APBdes.
Forum warga sendiri dianggap
sebagai lembaga rembugan nonformal yang berfungsi memberikan
usulan dan pertimbangan kepada BPD
untuk dibawa ke forum-forum
musyawarah BPD dan kepala desa.
Sementara itu, arena-arena musyawarah nonformal yang dikenal baik
oleh warga biasanya berupa kumpulan yang berkarakter khas seperti:
pengajian, manakiban, tahlilan,
sambatan, dan jagongan. Arena-
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arena tersebut bersifat otonom dan
memiliki hukum-hukumnya sendiri.
Sedangkan FW merupakan arena
yang diperta-nyakan fungsi dan
keberadaannya, karena warga tidak
memiliki kemampuan spesifik
sebagaimana aturan main dan
prosedur yang diperkenalkannya.
Susunan organisasi forum warga di
desa Panggung melanjutkan susunan
kepanitiaan penyelenggara P4D, yaitu
terdiri dari koordinator program,
koordinator forum, sekretaris, dan
bendahara yang mengurusi
keuangan. Koordinator mengurus
sejumlah bidang kegiatan. Terdapat
tujuh bidang kegiatan, yaitu bidang
nelayan, petani garam, olahraga dan
seni, pendidikan, perdagangan,

pembinaan pamong desa, serta
lingkungan. Pengurus forum warga
sejauh ini sudah berganti-ganti;
koordinator diganti dua kali akibat
pengunduran diri, penanggung jawab
bidang tidak hadir dalam pertemuan
dan berjalan sendiri-sendiri.
Dinamika organisasi forum
memperlihatkan kesenjangan antara
arena yang memiliki aturan dan
hukum-hukumnya sendiri dengan
kemampuan warga memasuki arena
tersebut. Ini menjelaskan mengapa
forum warga di desa Panggung
adakalanya tidak berfungsi sebagai
arena publik yang diharapkan
merespons dan berfungsi
memecahkan persoalan bersama
yang muncul sehari-hari.

Sejarah Pembentukan Forum Warga dan Ruang Publik

FORUM WARGA KABUTAPEN
&
DIALOG PUBLIK

FW DESA

DESA & KECAMATAN LAIN

FW DESA

FORUM WARGA KECAMATAN
&
DIALOG

FW DESA

FW DESA

LOKAKARYA DESA PERENCANAAN PARTISIPATORIS (P4D)

ENTRY POINT
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Pembelajaran
Terdapat dua pelajaran yang dapat
ditarik dari pengalaman PP
LAKPESDAM NU mengambangkan
forum warga sebagai arena
perwujudan tanggung jawab warga
dalam urusan publik, yaitu:
Pertama; internalisasi praktik
dengan cara pendampingan yang
intens telah meyakinkan warga untuk
tidak khawatir dalam berhubungan
dengan pemerintah dan memasuki
arena-arena publik. Gagasan tentang
forum warga menjadi alternatif salah
satu “arena partisipasi sehari-hari”
yang memungkinkan warga dapat
membangun relasi dengan lembaga
dan organisasi formal pemerintahan
(pemerintah, legislatif, partai-partai).
Untuk itu diperlukan peningkatan
keahlian pengorganisasian politik
(political organizing skill) dan
membangun kesalingpercayaan
(trust building) terhadap institusiinstitusi formal tersebut.

h a n ya t e r c a p a i n ya p e n g u a t a n
kapasitas pada tingkat masyarakat
warga/civil society dengan segala
indikator dan cerita suksesnya,
melainkan juga seberapa
jauh–kebijakan publik atau public
policy–telah dicatat sebagai capaian
dan hasil sukses yang lain atau yang
sebenarnya (ultimate meaning).
Sedangkan untuk mencapai hasil di
tingkat perubahan policy tersebut,
diperlukan political will dan
perubahan kultur dari institusi
pemerintahan itu sendiri serta
respons-respons yang positif dari
pemerintahan atas pandangan yang
berbeda-beda dari kalangan warga.
Walaupun hasil di tingkat policy ini,
tidak selalu berakhir sukses,
dan
kadang-kadang tetap tersimpan
sebagai agenda advokasi dengan
jalan cerita yang amat panjang dan
melelahkan atau bahkan gagal sama
sekali, namun pengalaman Forum
Warga di tiga kabupaten dampingan
LAKPESDAM NU berhasil mencatat
cerita-cerita sukses baik di tingkat
desa maupun kabupaten.

Kedua; ukuran efektivitas (keberhasilan) partisipasi warga bukan
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INTEGRASI NASIONAL,
MULTIKULTURALISME,
DAN OTONOMI DAERAH:
“The Three-In-One Trouble ?”
(Suatu Penghormatan Bagi Profesor
Koentjaraningrat) 1
Achmad Fedyani Saifuddin 2

Abstract
Multiculturalism, national integration and regional autonomy policy may not be
intrinsically related. But it is certainly the case that they have been awkwardly
and dangerously entangled. An emphasis on the one has often meant a
reduction in the importance of the other. This paper argues that the regional
autonomy policy implementation has not been on line with multiculturalism
approach which was launched much later because the autonomy policy was
designed on decentralization basis. Local groups' spirit has been stronger these
days as a multiculturalism policy should be supported and legitimized by strong
and committed law enforcement in local and national levels. In fact,
unfortunately, our sense of nationalism has been weakening and degrading.
This turn out to put multiculturalism for national integration into a
disadvantaged position.

Integrasi Nasional dan
Multikulturalisme
Lebih dari duapuluh tahun yang lalu,
Profesor Koentjaraningrat (1982)
mengemukakan: "Kita sering bangga
bahwa ke 120 juta orang Indonesia

yang menduduki kepulauan
nusantara ini mempunyai suatu sifat
plural atau aneka warna besar dalam
hal bahasa dan kebudayaan, dan kita
sering bangga akan rumus bhinneka
tunggal ika yang berarti 'itu beraneka
warna namun itu bersatu', dan yang

Tulisan ini semula disampaikan pada Koentjaraningrat Memorial Lecture, “Demokrasi dan
Kebudayaan Indonesia”, diselenggarakan oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia, 15 September
2004, Auditorium Perpustakaan Nasional, Salemba Raya, Jakarta Pusat.
2 Staf pengajar Jurusan Antropologi Universitas Indonesia
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dengan demikian melambangkan
sifat aneka warna bangsa kita itu"
(hal. 345). Di bagian lain dari
tulisannya ia mengemukakan:
"Walaupun di satu pihak kita bangga
akan sifat aneka ragam itu, di pihak
lain kita juga prihatin mengingat akan
aneka warna masalah yang mungkin
dapat timbul karena sifat itu. Bangsa
yang mempunyai sifat aneka warna,
j u g a m e m p u n ya i a n e k a wa r n a
kemauan dan karena itu sukar untuk
d i p e r s a t u k a n u s a h a n ya g u n a
tercapainya suatu tujuan dan sukar
untuk mempersatukan potensinya
guna tercapainya hasil optimal dalam
pembangunan. Itulah sebabnya perlu
adanya suatu usaha terus-menerus
untuk mempersatukan anekawarna
penduduk Indonesia, agar ada suatu
rasa bersatu dan rasa serta sikap atau
nasion." (hal.346).
Dari kutipan di atas jelas bahwa sejak
l a m a Ko e n t j a ra n i n g ra t s u d a h
mensinyalir berbagai kemungkinan
persoalan muncul dari realita
keanekaragaman unsur yang menjadi
bangsa Indonesia, suatu hal yang kini
kita rasakan. Tulisan Koentjaraningrat tersebut menjadi pemicu bagi
saya untuk mengangkat suatu
persoalan, yaitu integrasi nasional
dan multikulturalisme dalam
kebijakan otonomi daerah yang telah
dilaksanakan semenjak kira-kira 5
tahun yang lalu.
Integrasi nasional adalah isu yang
selalu didengungkan semenjak
Indonesia merdeka, yang usianya
sama dengan usia Republik
Indonesia. Multikulturalisme adalah
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wacana yang relatif baru yang
dikembangkan karena adanya
kekhawatiran bahwa disintegrasi
bangsa benar-benar akan menjadi
kenyataan. Sedangkan otonomi
daerah adalah kebijakan yang telah
dilaksanakan semenjak kira-kira 5
tahun yang lalu, yang bertujuan
mempercepat proses desentralisasi
dan perkembangan kemajuan daerah
yang selama ini dianggap timpang
dan tidak setara.
Meskipun ketiga konsep itu bermuara
pada hal yang sama, yakni keinginan
untuk mempercepat proses
pencapaian kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia yang
beraneka ragam namun terintegrasi
dalam wadah negara kesatuan,
secara intrinsik ketiganya berakar
pada konsep-konsep yang mungkin
tidak berhubungan. Secara konseptual integrasi nasional seringkali
dikaitkan dengan konsep nasionalisme – bahkan seringkali dikatakan
bahwa integrasi nasional adalah
produk nasionalisme – yang merujuk
kepada kombinasi dari kesadaran
identitas suatu masyarakat, suatu
ideologi tentang kesejarahan bersama dan rasa senasib sepenanggungan, serta suatu gerakan sosial
demi menuju tujuan bersama.
Apabila nasionalisme merosot, maka
integrasi nasional diasumsikan juga
merosot. Sementara itu, multikulturalisme bermula dari konsep
masyarakat multikultural, yakni
hadirnya beberapa kebudayaan
bersama dalam suatu masyarakat.
Ko n s e p m u l t i k u l t u ra l i s m e i t u
mengandung tiga komponen, yakni
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(1) sesuatu yang berkenaan dengan
kebudayaan, (2) adanya pluralitas
kebudayaan, dan (3) adanya sikap
dan perilaku untuk menanggapi
pluralitas tersebut (Parekh, 2000).
Akhiran "isme" di sini menunjukkan
doktrin normatif atau "ideologi" yang
diharapkan bekerja dalam alam
pikiran warga masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari (Watson,
2000; lihat juga: Saifuddin, 2004).
Sedangkan kebijakan otonomi
daerah adalah perangkat keputusan
politik nasional untuk melimpahkan
sebagian besar kekuasaan Pusat ke
daerah-daerah, sebagai pelaksanaan
perubahan sistem pemerintahan dari
sentralisasi ke desentralisasi (Menteri
Negara Urusan Otonomi Daerah,
1999).
Dari uraian di atas, meski ketiga
konsep ini saya katakan secara
intrinsik memiliki akar konseptual
yang berbeda, saya beranggapan
bahwa: (1) multikulturalisme adalah
proses untuk mencapai dan/atau
memelihara integrasi nasional,
sehingga dapat dikatakan bahwa
kedua konsep ini memiliki hubungan
lebih dekat daripada terhadap
kebijakan otonomi daerah; dan (2)
kebijakan otonomi daerah dalam
kenyataannya adalah keputusan
politik yang lebih berorientasi pada
pembagian kekuasaan dan ekonomi
ketimbang kebudayaan.
Berbeda dari konsep integrasi
nasional yang mengemuka terutama
pada separuh pertama abad
keduapuluh, saat banyak negara baru

merdeka dan membangun upayaupaya yang relevan bagi
pemeliharaan integrasi nasionalnya,
maka konsep multikulturalisme –
yang berkembang terutama
semenjak sepertiga akhir abad ke-20
– adalah konsep yang sejalan dengan
proses berkembangnya konsepkonsep demokrasi dan hak asasi
manusia di dunia yang merupakan
suatu proses kebudayaan yang
bertujuan membangun sikap dan
perilaku saling menghargai, toleransi,
dan kerukunan yang berlandaskan
pada asas kesetaraan. Nasionalisme
sebagai landasan integrasi nasional
menjadi signifikan dan instrumental
dalam mempersatukan seluruh
rakyat agar tetap berada dalam
batas-batas suatu bangsa, dan dalam
memobilisasi rakyat untuk melawan
pihak atau bangsa lain, terutama
bangsa yang dipandang sebagai
kolonial, dan mengusir mereka dari
batas-batas wilayah bangsa.
Dari uraian di atas, secara praktis
konsep multikulturalisme dapat
digunakan untuk mendukung tujuan
integrasi nasional pada batas-batas
tertentu. Hal inilah nampaknya yang
m e n d o r o n g p i h a k - p i h a k ya n g
berwenang di Indonesia belakangan
ini untuk mulai memikirkan strategi
m u l t i k u l t u ra l i s m e ya n g d a p a t
dikembangkan pada masa
mendatang dalam rangka
mempertahankan integrasi nasional
yang dirasakan mulai goyah. Akan
tetapi karena sifat intrinsiknya yang
berbeda, maka nasionalisme dan
integrasi nasional yang sangat terkait
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dengan kesejarahan (historicity)
masyarakat atau bangsa yang
bersangkutan berhadapan dengan
multikulturalisme yang seolah
tercabut dari akar-akar sejarah
masyarakat atau bangsa tersebut.
Sebagai gerakan kebudayaan,
multikulturalisme secara intrinsik
merupakan manifestasi dari kondisikondisi dunia multikultural global
kontemporer yang tidak memuaskan.
Multikulturalisme adalah akibat dari
kondisi ketidaksetaraan dan
ketidakadilan sosial, politik, dan
ekonomi dunia yang kapitalistik
(Parekh, 1997, 2001).
Multikulturalisme adalah realitas
sosial empiris yang dapat
ditransformasikan menjadi suatu
i d e o l o g i , s u a t u p r o s e s ya n g
meniadakan kesejarahan (historicity)
dari realitas empirik dan memandang
'realitas' itu sendiri sebagai 'yang
sesungguhnya secara alamiah' (Chua
Beng-Huat, 2002:3). Sekalipun
multikulturalisme dapat digunakan
untuk kepentingan yang lebih sempit,
yakni memelihara dan
mempertahankan integrasi nasional
suatu bangsa, konsep ini pada
dasarnya lebih berakar pada
pemahaman dan gerakan demokrasi
dan hak asasi manusia global yang
seringkali lintas-bangsa dan kurang
memperhatikan kepentingan lokal
atau bangsa.
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Multikulturalisme dan
Otonomi Daerah
Tatkala kebijakan otonomi daerah
dirancang, tidak banyak-bahkan
mungkin tak seorang pun-wakil kita
di parlemen yang menyadari bahwa
mereka sedang merumuskan suatu
perubahan kebudayaan yang baru
dan sangat penting. Satu
kepentingan yang paling menonjol
ketika itu (dan hingga kini) adalah
keinginan agar porsi besar dana
mengalir ke daerah-daerah
(Saifuddin, 2001). Sebagai akibat
dari pemikiran materialistik itu,
banyak orang tidak menyadari bahwa
secara praktis kebijakan otonomi
daerah tidak berjalan selaras dengan
kebijakan multikulturalisme, karena
kebijakan otonomi adalah kebijakan
politik yang berbasis desentralisasi
kekuasaan dan ekonomi, sedangkan
multikulturalisme adalah kebijakan
integrasi kebudayaan yang
diharapkan bekerja pada tingkat
mikro maupun makro.
Pe n d e k a t a n m u l t i k u l t u r a l i s m e
muncul beberapa tahun setelah
kebijakan otonomi daerah
d i l a k s a n a k a n . Pe n d e k a t a n i n i
dipandang semakin penting setelah
disadari bahwa potensi-potensi yang
mengancam integrasi nasional
semakin tampak, misalnya berbagai
konflik yang menggunakan atribut
etnis dan agama yang terjadi di
berbagai tempat di Indonesia
belakangan ini. Nampaknya saat ini
mulai disadari bahwa kebijakan
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nasional yang berbasis pemikiran
pluralisme kebudayaan selama ini
kurang berhasil dalam menjawab
p e r s o a l a n - p e r s o a l a n i n t e g ra s i
nasional masa kini. Dalam pemikiran
pluralisme kebudayaan, setiap
kebudayaan ditanggapi dan diakui
keberadaannya sebagaimana
adanya. Akibatnya, keanekaragaman
kebudayaan adalah fakta, sedangkan
dominannya suatu kebudayaan
adalah akibat dari sifat-sifat intrinsik
kebudayaan tersebut. Jika isu dan
persoalan global seperti demokrasi
dan hak asasi manusia dihadapkan
pada pendekatan pluralisme
kebudayaan, maka tampak keduanya
berada pada kedudukan yang tidak
sejalan.
Diluar konflik-konflik yang terjadi,
upaya-upaya mengangkat kembali
budaya lokal yang dalam banyak
kasus sudah tidak fungsional dalam
kehidupan masyarakat setempat juga
meningkat, sehingga batas-batas
antar etnis menjadi semakin tegas
dan menguat (Saifuddin dan Hidayah,
2000). Sebagai contoh, rekonstruksi
kenagarian di Sumatra Barat masa
kini menunjukkan bahwa otonomi
daerah membuahkan perkembangan
yang mungkin tak diduga
sebelumnya. Datuk-datuk baru, yang
rata-rata berasal dari generasi muda
yang sebenarnya banyak yang tidak
tahu-menahu lagi dengan hal-ihwal
kedatukan dan kenagarian, ditatar
lebih dahulu mengenai kedatukan dan
kenagarian selama sebulan sebelum
dilantik atau dikukuhkan sebagai
datuk. Belum lagi kewajiban memakai

jilbab bagi siswa perempuan dan baju
koko bagi siswa laki-laki di semua
sekolah di Sumatra Barat (Nurdin,
2004).
Pendekatan multikulturalisme dalam
era otonomi daerah diupayakan untuk
diwujudkan melalui kebijakan
pendidikan multikultural yang hingga
kini masih dalam bentuk wacana.
Wujud konkrit pendidikan
multikultural itu sendiri nampaknya
masih jauh dari hadapan kita. Dapat
d i k a t a k a n b a h wa p e n d e k a t a n
multikulturalisme dalam pendidikan
ini datang terlambat, yaitu ketika
pelaksanaan kebijakan otonomi
daerah justru telah memicu
tumbuhnya primordialisme baru dan
ketika otonomi sumber daya justru
memperkuat identitas kedaerahan
dan melemahkan identitas nasional.
Lebih jauh lagi, pelaksanaan sistem
hukum nasional kita yang lemah tidak
mampu menjangkau dan
menyelesaikan persoalan-persoalan
yang muncul akibat pelaksanaan
otonomi daerah yang menyimpang.

Otonomi Pendidikan dan
Multikulturalisme dalam
Pendidikan
Pada kesempatan ini penulis akan
menampilkan sebagian dari hasil
kajian mengenai pelaksanaan
otonomi pendidikan, sebagai salah
satu konsekuensi dari otonomi
daerah, di lima propinsi di Indonesia
pada tahun 2001-2002. Setiap
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propinsi terdiri dari enam sekolah
lanjutan pertama, sehingga untuk
lima propinsi mencakup tigapuluh
sekolah. Yang ditampilkan di sini
hanyalah kategori-kategori yang
dipandang relevan untuk
didiskusikan lebih jauh. Apabila
stereotip-stereotip yang hidup dalam
masyarakat plural sebagaimana
dibicarakan di atas diterjemahkan
pada kasus kajian ini, maka ada
beberapa karakteristik budaya yang
patut kita cermati dalam konteks
multikulturalisme melalui
pendidikan.
1. Persekolahan kita: Kemapanan
budaya belajar
Pendidikan nasional kita
mewariskan apa yang disebut
"tracking system" (sistem
penelusuran kemampuan) dari
generasi ke generasi. Dari
perspektif kebudayaan, sistem
penelusuran ini turut membangun
dan memelihara stereotip kita
tentang sekolah dan siswa. Siswa
yang pandai diasosiasikan dengan
pencapaiannya dalam mata
pelajaran matematika, fisika,
kimia, dan biologi. Sekalipun ada
siswa yang memperoleh nilai
tinggi untuk mata pelajaran
sejarah atau bahasa Indonesia,
siswa ini tidak disebut 'pandai'
apabila untuk empat mata
pelajaran eksakta di atas ia hanya
memperoleh nilai biasa-biasa
saja. Di seluruh daerah di
Indonesia, termasuk di lima
propinsi yang dikaji, cara berpikir
semacam ini tetap hidup.
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2. Stereotip dan prasangka
Semua sekolah yang dikaji berada
dalam masyarakat yang plural
dalam hal etnik, agama, dan
tingkat sosial ekonomi. Pluralitas
ini juga tercermin dalam
komponen persekolahan yakni
guru, siswa, dan orang tua.
Beberapa guru yang pendatang
secara eksplisit mengkategorikan
siswa-siswa 'orang asli' setempat
sebagai terbelakang, kurang
cerdas, malas, dan bahkan
dengan sebutan 'orang gunung'
yang identik dengan segala
kekurangan tadi. Selain itu,
seringkali dikatakan bahwa anakanak pendatang lebih pandai dan
rajin daripada anak-anak
'setempat'. Kondisi ini akan
menjadi hambatan besar bagi
pelaksanaan pendekatan
multikulturalisme dalam
pendidikan.
3. Pengajaran otoritatif
Belajar-mengajar searah adalah
ciri yang umum ditemukan di
semua sekolah yang dikaji. Guru
adalah satu-satunya sumber
informasi yang terpercaya. Siswa
mendengarkan apa yang
dikatakan guru dengan seksama
serta merespons hanya kata atau
penggalan kata akhir dari kalimat
yang diucapkan guru apabila
disuruh melakukannya. Pada
umumnya, siswa tidak berinisiatif
untuk mengajukan pertanyaan,
akan tetapi sebagian besar dari
mereka dapat merespons
pertanyaan guru dengan jawaban
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yang benar. Kondisi ini kurang
dapat menciptakan iklim yang
memungkinkan dikembangkannya
multikulturalisme melalui
pendidikan yang pada dasarnya
adalah proses demokratisasi
dalam pendidikan.
4. Pengajaran konsep-konsep yang
sulit
Banyak konsep yang diajarkan
sukar dipahami siswa. Satusatunya cara agar konsep-konsep
tersebut dapat diingat adalah
dengan cara menghafal. Sebagai
contoh, dalam pengajaran
sejarah, guru mengajarkan
konsep-konsep seperti elit borjuis,
konflik sosial, proletariat,
konsensus sosial, integrasi
bangsa, dan lain-lain, yang
sesungguhnya sukar dipahami
bahkan oleh mahasiswa sekali
pun. Apabila metode pengajaran
seperti ini terus dipertahankan,
maka konsep-konsep
multikulturalisme akan sekedar
menjadi bahan yang dihafalkan.
Nasib konsep-konsep multikultural
itu tak ubahnya seperti nasib
konsep-konsep dalam mata
p e l a j a ra n Pa n c a s i l a , P P K N ,
Sejarah, dan lain-lain.
5. Kesenjangan hubungan sekolah
dan masyarakat
Orang tua dan warga komunitas
beranggapan bahwa pendidikan
a d a l a h s e p e n u h n ya u r u s a n
sekolah. Anggapan ini meniadakan
fungsi dan tanggung jawab
keluarga sebagai pranata dasar

dalam pendidikan anak. Karena
pendidikan dipandang sebagai
urusan sekolah, maka orang tua
hanya memikirkan bagaimana
mencari nafkah untuk kebutuhan
sehari-hari, tanpa merasa terlibat
dalam proses pendidikan anak.
Potret hubungan sekolah dan
masyarakat ini mencerminkan
adanya persoalan serius dalam hal
jauhnya jarak antara keduanya
serta kurangnya pemahaman
mengenai arti, tujuan, dan proses
pendidikan, yang membangun
stereotip dan prasangka satu
sama lain. Kondisi ini merupakan
antitesis dari konsep pendidikan
multikultural.
6. Kemiskinan
Data menunjukkan bahwa di
berbagai tempat yang dikaji, para
siswa tidak dapat sepenuhnya
hadir di sekolah karena harus
membantu orang tua bekerja
mencari nafkah. Sementara itu, di
sekolah anak-anak ini tidak dapat
berkonsentrasi mengikuti
pelajaran sehingga hasil belajar
mereka kurang. Mereka mendapat
label sebagai siswa yang kurang
mampu, terbelakang, dan
pemalas. Di pihak lain, para guru,
meski secara resmi tidak diijinkan,
mencuri waktu keluar pada jam
sekolah untuk mencari uang
tambahan. Banyak juga di antara
mereka yang menjadi tukang ojek
seusai jam sekolah. Penghargaan
terhadap guru merosot karena
atribut-atribut tingginya harkat
guru pada masa lampau sudah

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

45

INTEGRASI NASIONAL, MULTIKULTURALISME, DAN OTONOMI DAERAH
runtuh. Kondisi seperti ini niscaya
tidak menguntungkan bagi
pendekatan multikulturalisme
melalui pendidikan.
7. Mantapnya "budaya proyek"
Selama berpuluh-puluh tahun,
pembangunan nasional kita
(termasuk pendidikan) dirancang
dan dilaksanakan secara
sentralistis oleh pemerintah Pusat.
Hampir semua proyek bersifat fisik
dan berorientasi uang. Sebagian
besar sekolah yang diamati
pernah menerima bantuan proyek
dalam bentuk uang dan barang.
Dalam jangka panjang, sekolahsekolah yang sudah terbiasa
menerima ketimbang memberi,
membangun semacam "budaya
p r o ye k " ya n g t i d a k
menguntungkan bagi
pengembangan sekolah yang
mandiri, demokratis, dan inovatif,
yang merupakan sebagian dari ciri
dan sifat multikulturalisme yang
diharapkan.

Integrasi Nasional,
Multikulturalisme, dan
Otonomi Daerah: "The Threein-One Trouble?"
Pada permulaan makalah ini penulis
menyatakan bahwa ketiga konsep di
atas secara intrinsik mungkin tidak
berhubungan satu sama lain.
Ketiganya tumbuh dari akar historis
yang berbeda. Integrasi nasional
tumbuh bersama nasionalisme yang
secara menonjol menandai
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kehidupan politik bangsa-bangsa di
dunia hingga dua pertiga abad
k e d u a p u l u h . M u l t i k u l t u ra l i s m e
muncul sebagai reaksi internal suatu
bangsa terhadap proses antiintegrasi dalam dirinya yang antara
lain merupakan akibat pengaruh
eksternal global, yakni arus gerakan
demokrasi dan hak asasi manusia
global yang seringkali lintas-bangsa
dan tidak mempertimbangkan
integritas internal suatu bangsa.
Otonomi daerah yang bertujuan
menciptakan keadilan melalui
pelimpahan kekuasaan politik dan
ekonomi ke daerah-daerah, ternyata
meningkatkan primordialisme baru di
berbagai daerah di tanah air. Ketiga
konsep ini ibarat "3-in-1" yang
menimbulkan banyak persoalan
karena tidak hanya berasal dari
waktu sejarah yang berbeda, tetapi
juga operasionalisasi yang seringkali
saling meniadakan telah
menimbulkan kerumitan tersendiri
bagi bangsa Indonesia kini.
Profesor Koentjaraningrat
mengembangkan gagasannya
mengenai integrasi nasional pada
masa yang belum serumit sekarang.
Kepustakaan antropologi hingga
tahun 1970-an masih didominasi
pemikiran dan pendekatan pluralisme
kebudayaan. Antropolog ketika itu
berpikir tentang aneka ragam
kebudayaan bagaikan memandang
kotak-kotak yang khas dengan isinya
yang unik, sehingga mereka
memperhatikan unsur-unsur yang
sama dan berbeda berdasarkan asas
komparatif dan lintas budaya agar
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dapat membangun semacam
"generalisasi". Integrasi nasional,
sebagaimana digagas Profesor
Koentjaraningrat, nampaknya berada
dalam tatanan itu. Unsur-unsur
kebudayaan yang menonjol dari
setiap "kotak kebudayaan" itu
diangkat menjadi bagian dari
kebudayaan nasional untuk
menciptakan kebanggaan bagi
bangsa Indonesia yang beraneka
ragam. Meski demikian, dalam
kutipan tulisan beliau yang
diungkapkan pada permulaan
makalah ini, jelas bahwa beliau
sensitif terhadap berbagai
k e m u n g k i n a n ya n g p o t e n s i a l
menggoyahkan integrasi nasional
pada masa yang akan datang. Suatu
kondisi yang kini mulai kita rasakan
dan alami.
Tatkala perubahan terjadi, maka
pemikiran tersebut menjadi semakin
relevan. Pada saat ini banyak ahli
berpendapat bahwa pendekatan
multikulturalisme dan implementasi
pendekatan ini melalui pendidikan
yang berasaskan struktur dan fungsi
itu merupakan strategi terbaik. Akan
tetapi, multikulturalisme sebagai
pendekatan dan sebagai
implementasi adalah dua hal yang
berbeda. Antropologi yang secara
tradisional berorientasi mikro akan
dengan mudah memahami dan
menggunakan pendekatan ini pada
suatu masyarakat kecil dan terbatas
yang menjadi lapangan kajiannya.
Akan tetapi, multikulturalisme
memiliki pengertian dan kepentingan
yang lebih luas karena konsep ini

ingin memaknai dirinya tidak hanya
pada tingkat lokal tetapi juga
regional, nasional, dan global.
Te r e n c e Tu r n e r ( 1 9 9 3 : 4 1 7 )
mengatakan bahwa "para antropolog
dilanda kekecewaan karena para
multikulturalis yang menggunakan
p e n d e k a t a n m u l t i k u l t u ra l i s m e
mengembangkan konsep
kebudayaan begitu saja tanpa
berkonsultasi dengan mereka.
Padahal, bukankah para antropologlah yang sudah sangat lama dan
susah payah berkutat dengan halihwal kebudayaan? Yang jadi pokok
perbedaan adalah bahwa bagi para
multikulturalis itu kebudayaan adalah
sarana untuk mencapai tujuan,
bukan tujuan itu sendiri. Sementara
itu, sebagian besar pemahaman
antropologi mengenai kebudayaan
tidak relevan dengan agenda politik
itu. Sejak lama para antropolog sibuk
mengkaji dan memahami suatu
masyarakat yang menjadi subyek
perhatiannya dan menuangkannya
dalam bentuk deskripsi kebudayaan."
Melalui tulisan ini, penulis ingin
mengajak pembaca untuk bersamasama memikirkan jalan terbaik yang
harus ditempuh agar integrasi
nasional kita tetap lestari.
Seharusnya, pemikiran dan
pelaksanaan gagasan multikulturalisme datang dan hadir lebih
dahulu di tengah-tengah kita
sebelum kita merumuskan dan
melaksanakan kebijakan otonomi
daerah itu. Dalam perspektif
antropologi tentu kita yakin bahwa
gagasan multikultural yang sudah
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mantap dalam sistem pendidikan kita
akan menjadi landasan yang kuat
bagi otonomi daerah, karena dengan

itu integrasi nasional akan tetap
terpelihara.
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THE NEW SUNDANESE PEASANTS’ UNION:
Peasant Movements, Changes in Land Control,
and Agrarian Questions in West Java
1

Noer Fauzi

2

Abstract
Tulisan ini mengangkat tema organisasi gerakan petani dalam konteks
perubahan kebijakan tentang pertanahan yang memungkinkan perubahan pola
penguasaan tanah di tingkat lokal. Secara khusus tulisan ini menjelaskan
kondisi tata guna lahan di pemerintahan lokal dan latar belakang munculnya
Serikat Petani Pasundan sebagai organisasi gerakan petani terbesar di Jawa
Barat, Indonesia sejalan dengan dikeluarkannya TAP MPR No. IX/2001 tentang
Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Penulis mengidentifikasi
isu-isu penting yang masih perlu dikonfirmasi berkaitan dengan latar belakang
kemunculan organisasi gerakan petani, yaitu: keterkaitan desa-kota, konteks
lingkungan agraria, struktur kesempatan politik, sejarah politik dan lingkungan
agraris, dan jenis-jenis program reformasi agraria yang relevan.

Agrarian reform is
the offspring of agrarian conflict.
(Christodoulou, 1990)n3
In August and September 2003, the
Sundanese Peasants Union or Serikat

Petani Pasundan (SPP), which is by far
the largest farmers' organization in
We s t J a va , I n d o n e s i a , w a s
extraordinarily busy. They had to face
a "joint operation" consisting of the
West Java regional police, a mobile

1

Paper prepared for "Crossing Borders" Workshop: "New and Resurgent Agrarian Questions in
Indonesia and South Africa", Center for Southeast Asia Studies and Center for African Studies,
October 24, 2003, Institute for International Studies - Moses Hall, University of California - Berkeley,
CA.
This paper was originally written in Bahasa Indonesia and was translated into English by Nancy
Peluso. Funding for field research was provided by International Center for Research in
Agroforestry / ICRAF. Thank for Nancy Peluso for insightful discussion.
2 Member of Board of Expert, Consortium for Agrarian Reform.
3 Demetrios Cristodolou, The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide, London:
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brigade unit, the Garut police, the
police of the State Forest Corporation
(SFC, or Perhutani) and officials from
the Regional Natural Resource
Conservation Bureau. Together, these
actors were set on evicting the
peasants from the protected forests,
the production forests and the
conservation areas they had occupied
for more than three years. The
operation called "Wanalaga Lodaya"n4
(Fight for the Ancient Sundanese
Forest) took place between August 11
and September 23, 2003 5 , and
involved 387 officials – 320 regular
police and 67 forest police. 6 The
operation was centered on three
forest districts – Talagabodas,
Papandayan, and Sancang – where
peasants affiliated with SPP had
occupied and cultivated land that had
been controlled by the State Forestry
Corporation of Java and the
Conservation Bureau. This was the
biggest official operation that SPP had
ever confronted. In the Pasirwangi
sub-district alone, located in the
Papandayan mountains, in the village

4
5

6
7

8

9
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of Sarimukti, the operation brought in
"officials armed with rifles, pistols and
local maps" who, "by the night 7of 12
August 2003, they had set up their
tents in every location." Not
surprisingly, the village of nearly a
thousand families was apprehensive,
with that many police setting up
camp.
The crackdown on cultivators was the
first in Garut district since the fall of
Suharto's authoritarian regime in
1998. Even though they knew it was
coming, the SPP was powerless to
stop it, as the planners and
implementers were from outside the
circle of the Garut district
8 This operation was
government.n
commanded by the West Java
provincial police,9 and was thus well
beyond the influence of SPP's
leadership.
The operation came in the wake of the
intense confrontation between the
land-hungry peasants who had
organized SPP and the largest

Zed Books, 1990, p. 112.
Wana = forest, laga = fight, and Lodaya = ancient name for West Java Tiger.
Public statement from West Java Police Commander, Insp. Gen. Dadang Garnida. See "Rights
Group Probes Garut Arrests", Jakarta Post, 1 September 2003, <http://www.thejakartapost.com/
yesterdaydetail.asp?fileid=20030901.D02>
"Aksi Pencurian Kayu Semakin Merajalela", Pikiran Rakyat 29 August 2003, <http://www.pikiranrakyat.com/kota2.php?id=8410>
Serikat Petani Pasundan, Kronologis Penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Gabungan (Polda
Jabar, Brimob, Polres Garut, Polisi Hutan, BKSDA, dll) dalam Operasi Penertiban Kawasan Hutan
di Kabupaten Garut. Internal document of Sundanese Peasant Union, September 2003.
"Wanalaga Lodaya" is part of a larger official operation of the Ministry of Forestry to combat what
they define as forest destruction. Wanalaga (Sanskrit) means fight for the forest. "Wana" means
forest and "Laga" means fight.
Statement by Rudai Marfianto, deputy police chief of Garut region, in "Pemuda, Mahasiswa, SPP
Protes Operasi Wanalaga", Pikiran Rakyat 20 August 2003, <http://www.pikiranrakyat.com/daerah2.php?id=8187>
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landholders in Garut district – the
SFC, large plantations and
conservation area managers. There
had already been direct conflicts with
the security forces working for the
plantations, forestry and the
conservation area, when SPP and its
supporters held demonstrations and
staged protests. Some protests took
the form of mass actions, others were
letter-writing campaigns to either the
city-based offices of plantation or
forest managers or to district,
provincial and city government
offices. Some letters even made their
way to Jakarta. Most of these actions
demanded an end to the violence
against peasants, and that the
government take responsibility for
planning and implementing agrarian
reform.
In the case mentioned above, SPP
members in the town of Garut joined
with a student group10
m to demand that
the operation forces "free the
peasants and agricultural laborers
who have been detained.”11 Moreover,
NGOs that supported SPP in Bandung

and Jakarta formed a temporary
coalition called SAKTI (Solidarity
against the Violent Treatment of
Peasants)12 to protest their capture
and demand the establishment of a
Land Dispute Settlement Board. On
August 21, 2003, this coalition went to
the office of the National Human
Rights Commission (Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia or Komnas HAM) to
lodge a complaint against the
abrogation of human rights that had
occurred during Operation Wanalaga
Lodaya. They "told us that as a result
of that operation, many peasants had
been arrested and held by the security
forces. In addition, the crops of the
peasants had to be abandoned–both
those which were just planted and
those ready to harvest." The
complainants requested that Komnas
HAM visit the site to investigate the
accusations of human rights violations
and to help resolve the problems
between the farmers and the
foresters, conservationists, and
plantation managers 13. Based on this
report, Komnas HAM visited the sites
from August 29-31, 2003 to clarify the

10 The Committee of Youth and University Students for Peasants (Komite Pemuda dan Mahasiswa

untuk Petani, KPMP)
11 KPMP, Pernyataan Sikap atas Operasi Wanalaga Lodaya (Polda Jabar, Perhutani, Polres Garut),

13 August 2003.
12 SAKTI is a temporary coalition of PA-PSDA NGO Working Group (Pokja Ornop); Labsosio UI

(Jakarta); Yappika (Jakarta); Eknas WALHI (Jakarta); KPA/AGRA (Bandung); Skepo (Bandung);
IPGI (Bandung); Sawarung (Bandung); Panja SPREAD (Bandung); TPRHR (Bandung); Farmaci
(Ciamis); FSBKU (Tangerang); Komite AGRA (Yogyakarta); KARSA (Yogyakarta); Insist
(Yogyakarta); Walhi (Yogyakarta); USC Satunama (Yogyakarta); Lappera (Yogyakarta); Perekat
Obmara (NTB); Forum Sumberdaya Rakyat (NTB); SPI (Deliserdang); Pusaka Indonesia (Medan);
BITRA Indonesia (Medan); AMA Kalbar (Pontianak). See "Hentikan Penangkapan dan Kekerasan
terhadap Petani dan Segera Bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Tanah," Press Statement of
SAKTI (Solidaritas Anti Kekerasan Terhadap Petani), Jakarta, 21 August 2003.
13 Komnas HAM, "Laporan Kegiatan: Kegiatan Sub-Komisi Pemantauan bulan Agustus 2003",
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terms of the complaint and then to
make recommendations based on
their findings.14
In response to these protests, West
Java police chief, Dadang Garnida,
stated that "at least 613 farmers had
been rounded up during the raids that
began on Aug, 14. The suspects were
accused of illegally working land
belonging to the State Forestry
Corporation and the Ministry of
Forestry," he said. Also arrested were
at least 27 businessmen charged with
providing the farmers with funds to
clear land in the forest and grow crops
to order. They rounded up people in
three Garut Forest Districts –
Talagabodas, Papandayan and
Sancang. The farmers and their
financiers are charged with violating
Law No. 5/1990 on Natural Resource
Conservation, which carries a
maximum penalty of 10 years in jail or
a fine of Rp. 200 million (US$
23,809)." 15
This example is meant to introduce
the reader to one localized expression
of conflict over land reform following

the fall of the authoritarian New Order
regime in Indonesia. 16 These (re)occupations, which are popularly
called "reclaiming" – have been
carried out on lands that were
previously worked by local people but
were taken from them by force and
used for government or corporate
projects such as state forests and
plantations. The re-occupations are
thus controversial. Those who do not
agree with such tactics tend to call
them "land seizures," implying that
the land has been taken illegally.
Land occupations have expanded
substantially since March 2000, when
then – President Abdurrahman Wahid
– known for his sympathies for NGO
activists-made a statement dear to
the hearts of many farmers. He said
that it was not appropriate that the
people were being accused of seizing
land, because, "in fact, the plantations
have stolen the land of the people.
Taking land is not just talk." He then
said that "some forty percent of
plantation land should be shared with
cultivators who need it. Moreover,
people could even hold shares in the

<http://www.komnasham.go.id/subkomisi/sk_pemantauan_LK_ag_03.htm>, downloaded on 22
September 2003.
14 Ibid. See also "Petani Garut Laporkan Kekerasan Polisi ke Komnas HAM", Tempo Interaktif,
<http://www.tempo.co.id/news/2003%5C8%5C21/1,1,14,id.html>, downloaded on 22 September
2003.
15 " R i g h t s G r o u p P r o b e s G a r u t A r r e s t s " , J a k a r t a P o s t , 1 S e p t e m b e r 2 0 0 3 ,
<http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20030901.D02>
16 For other introductory essays in English, see Anton Lucas and Carol Warren, "Agrarian Reform in
the Era of Reformasi" in Indonesia in Transition, Social Aspects of Reformasi and Crisis, Chris
Manning and Peter van Diermen (eds.). London: Zed Books, 2000; Dianto Bachriadi, "Land for
Landless, why the democrats in Jakarta are not interested in land reform", Inside Indonesia, No. 64,
Oct.-Dec. 2000; Anton Lucas and Carol Warren, "The State, The People and Their Mediators, The
Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia", forthcoming, Indonesia, no. 76,
October 2003.
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plantation itself," and, "if all this time
the nation has become rich from
controlling and managing land and
natural resources, than for the future,
the people should enjoy the same
benefits," and even further, "if we are
rich, we should be rich together and if
we are fated to be poor, we should also
be poor together."l17 These public
statements had tremendous impact
on the legitimization of the farmers'
reoccupation of plantation lands. The
Director General of the Department of
Forestry and Plantations estimated
that as of September 2000, some
118,830 hectares of national estate
land had been seized, along with
48,051 hectares of private estate
lands.18
The question of agrarian reform in
Java after the fall of the New Order
does not address only land
occupations and other conflicts, but is
also about the rapid growth of mass
peasant organizations. Promoters of
agrarian reform believe that the
transition from the New Order was a
prerequisite for the push for agrarian
reform all over Indonesia. Under the
New Order, such a radical agenda had

m
no hope of being realized. 19
Nevertheless, it was realized that
almost all agrarian reform has
been carried out under
government benevolence, so
that as soon as the government's
awareness (of its importance)
changes, then all the positive
things created by agrarian
reform are erased. Indeed, there
is one government that has
carried out agrarian reform fairly
and sincerely for the sake of
many people. However, as soon
as that government changes, the
new power elites can change
directions and reverse the
situation. This can be true even
when reform is born through a
revolution, as was the case in
Mexico, for example. That
political benevolence is what
Powelson and Stock have called
"reform by-grace." Such reform
is not "sustainable" because it
depends on what Yushiro Hayami
calls "the political market."
….Thus, what is needed is a
reform that is based on the labor
of the people. Or what Powelson
and Stock call, "land reform by
leverage." Thus in any "political
market" when the peasants/little
people are not in a strong
bargaining position, the results
of previous reform will not be so
easy to reverse. 20

17 Speech of the President of the Republic of Indonesia at the National Conference on Natural

Resources (Konferensi Nasional Sumber Daya Alam), Jakarta, 23 May 2000. See Kompas and
Republika headlines, 24 May 2003.
Speech of the President of the Republic of Indonesia at the National Conference on Natural
Resources (Konferensi Nasional Sumber Daya Alam), Jakarta, 23 May 2000. See Kompas and
Republika headlines, 24 May 2003.
18 Quoted by Imam Kuswahyono in "Mencari Format Hukum dalam Menuju Reforma Agraria dalam
Kerangka Otonomi Daerah", http://www.otoda.or.id/Artikel/Imam%20Koeswahyono.htm,
downloaded on 4 October 2003.
19 See "Epilog" in Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press and KPA, 1999.
20 Gunawan Wiradi, "Pembaruan Agraria: Sebuah Tanggapan" in Reformasi Agraria, Perubahan
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The notion of "land reform by
leverage" underlies the argument that
the primary mechanism driving land
reform must be mass organization of
the peasants. The first peasants'
organizations in Indonesia were
formed around specific land disputes
in the late 1990s, when the fall of
Suharto produced a political climate
more conducive to their existence.
Thus in July 1998, pioneers of the
movement formed a United
Federation of Indonesian Peasants
(FSPI). Today, five years after its
formation, this organization has
member organizations from all over
including peasant organizations based
in the provinces of Aceh, Lampung,
North Sumatra, South Sumatra,
Banten, Jambi, Sunda (two), Central
and East Java, Nusa Tenggara Barat
and Nusa Tenggara Timor. The FSPI is
not only speaking out about the need
for agrarian reform, it is also an active
member of Via Campesina, an
international coalition carrying out the
Global Campaign for Agrarian
21. The coalition is also
Reformm
campaigning against neo-liberalism –
the global target of farmers' groups all
over the Third World.

The expansion of agrarian reform
since the fall of Suharto has also been
fueled by a sharp debate around
agrarian law, especially the debate
about the People's Consultative
Assembly Decree No. IX/2001 on
Agrarian Reform and Natural
Resource Management. This decree is
a directive from the People's
Consultative Assembly (Dewan
Permusyawaratan Rakyat or MPR) of
the Indonesian Parliament, which has
met annually since the end of the New
Order, to the law-making People's
Legislative Council (Dewan
Perwakilan Rakyat or DPR) and to the
President with a legal standing that
lies somewhere between a
constitutional and national law. Such
decrees are produced when
introducing any potential law.
The debate centers on whether
Decree No. IX will be beneficial or
dangerous for the agrarian reform
movement. The Consortium for
Agrarian Reform ( Konsorsium
22,
Pembaruan Agraria or KPA) m
working with a number of NGOs in the
NGO Working Group for Agrarian
Reform and Natural Resource
Management 23, believes that the

Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Dianto Bachriadi et al. (eds.).
Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, KPA, 1997. This argument refers to John P. Powelson and
Richard Stock, The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World,
Washington, D.C.: Cato Institute, 1990; and Yushiro Hayami et al., Toward an Alternative Land
Reform Paradigm: A Philippine Perspective, Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990.
21 See <http://www.viacampesina.org/> downloaded on 4 October 2003.
Consortium for Agrarian Reform or Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) is a national network
advocating an agrarian reform agenda. Since 1999, KPA, along with other NGOs and peasant
unions, has promoted a draft People's Assembly Decree on Agrarian Reform. See
22 <http://www.kpa.or.id/>.
23 See <http://www.tanahdankekayaanalam.or.id/>.
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decree can be used as a tool to extend
the effects of the peasant movement
and push the government to
implement agrarian reform. At the
same time, the Indonesian Federation
of Farmers' Unions and its supporting
NGOs view the decree as dangerous, a
potential entryway for a neo-liberal
agenda, with potentially negative
implications in abrogating the Basic
Agrarian Law of 1960 – which until
now has provided the legal basis for
the implementation of land reform. 24
While this debate continues in the
non-government sector, central
government institutions also have a
range of positions on this decree. The
Ministry of Forestry and Plantations,
as well as the Ministry of Energy and
M i n i n g , h a ve n o t t a k e n a ny
meaningful action, the National Land
Agency has plans to revise the Basic
Agrarian Law (BAL), and the Ministry
of the Environment has proposed a
draft of the Natural Resource
Management Law.
This paper will not enter into the
debates raging around these
controversial legal agendas. Rather, I
will try to provide some background

on the biggest farmers' movement
organization in West Java today, the
Sundanese Peasants' Union (SPP). I
will also analyze the dynamics leading
to changing land control patterns in
Garut district, where SPP is currently
working. Finally, this paper is an initial
attempt to develop some possible
issues that will both illuminate the
dynamics of this new phenomenon
and assist the SPP in defining a reform
program that is relevant to the
agrarian conditions in its operational
region.

Land Use Conditions
"The Indonesian uplands have been
defined, constituted, imagined,
managed, controlled, exploited and
developed through a range of
discourses and practices"
25
(Tania Murray Li, 1999).m
In the year 2000, Garut district had
more of its land under state forest and
plantations than any other district in
Java, with 50 percent of its 306,519
hectares classified in those
26. Most of the forestland
categoriesm
(31 percent) is under the jurisdiction

24 This debate unfolded in Kompas, Indonesia's largest national newspaper. See Idham Samudera

Bey, "Lonceng Kematian UUPA 1960 Berdentang Kembali - Menyoal TAP MPR No IX/MPR/2001,"
Kompas, 10 January 2002; Dianto Bachriadi, "Lonceng Kematian atau Tembakan Tanda Start?
Kontroversi seputar Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 - Komentar untuk Idham Samudra Bey",
Kompas, 11 January 2002; Idham Samudra Bey, "UUPA 1960 Lebih Baik Dibandingkan RUU
Pengelolaan Sumber Daya Alam" Kompas, 10 May 2003.
25 Tania Murrai Li, "Marginality, Power and Production: Analysing Upland Transformations" in
Transforming the Indonesian Uplands, Tania Murrai Li (ed.), Amsterdam: Harwood Academic
Publisher, 1999, p. 1.
26 "Garut Dalam Angka 2000", Badan Pusat Statistik - Garut, 2000.
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of Garut Forest District, Unit III (West
J a va ) o f t h e S t a t e Fo r e s t r y
Corporation of Java. The Natural
Resources Conservation Bureau, SubUnit Garut, managed some 4 percent
of the district's land, including a
nature reserve of 17,000 hectares
and a recreation park of about 750
hectares. Large plantations account
for nearly 12 percent of this district,
about half of which are private

plantations are full of landless
peasants. I will use the example of
one village, Sarimukti, in the subdistrict of Pasirwangi, which was one
of the villages targeted by Operation
"Fight for the Ancient Sundanese
Forest" referred to earlier. Some 75
percent of the village population
27,
employed in agriculture is landlessm
and it is with this class that the SPP
has constructed a base. They survive
by working the land of others.

17%

Source: Compiled from "Garut Statistics, 2000." Central Bureau of Statistics, Garut, 2000.

(corporate) and the other half statemanaged. Most of the agricultural
land here (about 32 percent) consists
of dry fields (ladang), except for some
16 percent of the total that is irrigated
or rain fed paddy (sawah). While other
sectors besides agriculture account
for the greatest part of the labor force,
employment in agriculture is still
significant, accounting for some 40
percent of the productive labor force.
Figure 1 shows land use in Garut
District.
The villages located closest to the
jurisdictions of the SFC and the large

Rising some 1,500 meters above sea
level, the hilly landscape of these
villages is filled with vegetable fields.
Vegetable production in these
villages can absorb about 294
laborers per day per hectare,
growing 3-month-long
rotations of vegetables such as
cabbage or potatoes. This
figure, which is higher than the
labor absorption figure for wet
rice, is even higher in places
where the topography makes
cultivation more difficult, and
during dry seasons that
produce a demand for watering

27 Interview with Sarimukti village head, July 2003.
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the crops. Thus, this type of
cultivation is both labor
intensive and capital intensive,
requiring high outlays for
fertilizer and pesticides; the
marketing and transport of
vegetables provides additional
employment opportunities,
depending on how many
vegetables are sold.28
Vegetable production is the primary
type of agricultural production in
Garut District, exceeding paddy and
dry field crops such as maize (see
Table 1). These vegetables are
supplied to wholesale markets in
Bandung and Jakarta. In 2001, some
821,911 metric tons of vegetables
were produced, compared to only
693,365 metric tons of rice and
717,115 MT of maize and other dry
29. Vegetable
field crops (polowidjo)m
production is unique because of the
drastic fluctuations in price. For
example, when I was conducting
fieldwork in the beginning of January
2003, the village price of tomatoes
reached Rp. 4,500/kg. Six months
later, in July 2003, the price of
tomatoes in the same village was only
Rp. 200/kg30. Villagers generally view
such divergent prices as indicative of
the games played by untrustworthy
market traders.

The landscape of mountainous
regions such as this one is quite
beautiful, but the mythic fertile,
prosperous, and just village is
nowhere to be found. In Sarimukti,
one wealthy family controls some 50
hectares of land [an unheard of
amount for Java!!], on which 160
agricultural laborers are employed.
Even though the land they control
looks no different from that of others,
they have two other activities that
differentiate them. First, the family
has 100 head of cattle that produce
enough manure to fertilize all of their
cultivation activities. Second, they
engage in marketing and transporting
vegetables to urban wholesale
markets.
Not far away, in the same region,
production and protection forests are
managed by the SFC, on lands
disputed by local people. Some 314 ha
have been cleared by villagers from
Sarimukti and Mekarjaya since the
year 2000. Peasants in SPP-Sarimukti
believe that this land was formerly a
cinchona (quinine bark) plantation,
and illegally claimed by the SFC. They
believe that the former plantation
lands should have reverted to their
control, not become the jurisdiction of
the SFC to turn into production or
protection forest.

28 Joan Hardjono, The Dilemma of Commercial Vegetable Production in West Java, Working Paper

Series. Bandung: Akatiga, 199?. <http://www.akatiga.or.id/info%20&%20publick/list%20publikasi/
working%20paper/b_02.htm>, downloaded on 21 September 2003.
29 Regional Development Planning Board (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPEDA)
Kabupaten Garut, 2002, Proyeksi Indeks Mutu Hidup Kabupaten Garut tahun 2001-2002 dan
Program Pembangunan Kabupaten Garut tahun 2002.
30 The dollar value of the rupiah on 15 January 2003 was 1 US $ = Rp 8,876 rupiah. The dollar value of
the rupiah as of 15 July 2003 was $1= Rp. 8,246. See <http://www.oanda.com>.
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According to a local leader, SFC's
management of the protection forest
is the same as that in the production
forest. They have planted pine
varieties from which they extract
resin, and when the trees no longer
produce resin, they cut them for their
timber. 31 As in other places, when the
pine seedlings were first planted, the
SFC allowed the local people to
intercrop agricultural crops between
the trees (tumpang sari).
Still connected to this landscape, we
find the Papandayan Mountain Nature
Reserve, under the jurisdiction of
BKSDA (Natural Resource
Conservation Bureau), which is
directly under the Ministry of Forestry
and Plantations. Like all mountaintops
in Java, this area has been designated
a conservation area and protection
forest because of the importance of its
hydrological and climatological
functions, and because it is so steep
that it has become the final refuge of
several endangered species, such as
the Javanese hawk-eagle (spizaetus
bartelsi), leopard (panthera pardus)
and surili leaf monkey (presbytis
comata), which are very sensitive to
ecological change. 32 The responsible
officers at the reserve believe that the
SFC has failed to preserve the region's

functions as protected and production
forest, which should have served as a
kind of buffer zone to prevent the
expansion of smallholder cultivation
into the reserve.33 In the reserve area
alone, they have documented 74
farmers who have cleared and
cultivated 53.1 ha in 2003.
Finally, in this same landscape we find
an extremely modern enterprise,
whose operational logic is difficult for
the local people to understand. This is
a geothermal project in operation
since 1984, which harvests the
geothermal energy to make
electricity. The project is located
within the jurisdiction of the nature
reserve and the SFC's protection
forest. The project's two areas,
"Darajat I" and "Darajat II", cover
more than 70 ha of land, over which it
34
has acquired temporary use rights.m
Currently, the project transfers
geothermal energy to two electrical
power stations, Darajat I, which is
owned and operated by the state
electricity company and which
generates 55 megawatts of electrical
power, and Darajat II, built and
operated by Amoseas 35 , operational
since May 2000, which produces an
additional 90 megawatts. Operated
directly by Amoseas, Darajat II sells

31 Interview with Mang Ade, Sarimukti village council member, July 2003.
32 See chapter III, "Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam", Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan

dan Perkebunan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan
dan Perkebunan, 2000, pp. 153 - 203.
33 Interview with Ardi Adono, head of Papandayan Natural Reserve Unit of BKSDA II, West Java, July
2003.
34 PT Amoseas Indonesia must replace forest area that it uses with comparable forested area
somewhere else. Interview with Ujang Amas, head of Garut land office, July 2003.
35 This "dry steam" plant is owned by ChevronTexaco (95 percent) and its local partner, PT Darajat
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electrical power
electricity grid.36

to

the

national

Two Chapters in the Sarimukti Farmers' Struggle
Chapter I:
In 1982, several local people initiated measures to find out how they could secure
ownership rights over a former cinchona plantation, NV Kina Cultuur Mji Cinchona,
also known as Darajat I. One man, Somadin, met with local prosecutor, Supriatna,
at the Garut Prosecutor's Office, as well as with Sopian Rauf who was head of the
Garut Agrarian Affairs Office at that time. From these two men, Somadin learned
that Darajat I, which consisted of the lands of a former Dutch plantation, could be
turned over to the people, as long as it had been cultivated for at least two years in
succession. In February 1982, Somadin, along with Mustofa, Lili, Jumali and Odang,
documented the farmers that had been working the land, and submit a request for
the redistribution of Darajat I's land to the West Java Agrarian Affairs Directorate in
Bandung.
This request encapsulated a great opportunity for the farmers, as it followed also on
previous statements made by government officials about the land's status. In his 19
August 1980 reply (Letter No. A.788/Dir/PHT/1980) to Perhutani letter No.
044.5/III/80 dated 24 March 1980 and 21 May 1980, Koesrin, the head of the
Agrarian Affairs Directorate at the time, stated that, as a former Dutch plantation,
Darajat I was now state land, based on Decree No. GB.156/B.A./54, issued by West
Java's Governor on 14 October 1954, which asserted that the plantation's "Erfpacht"
(leasehold) rights had ceased as of 29 August 1953. This fact, according to Koesrin,
meant that it was possible "to process the transfer of ownership rights to the
cultivators as per Minister of Home Affairs Regulation No. 6 of 1972 and Minister of
Home Affairs Regulation No. 5 of 1973."
On 15 July 1982, Kamal Hayat, the new head of Agrarian Affairs Directorate, sent a
letter (No. 430/DA/LR/4/1982) to the regent of Garut KDT II and head of Garut's
Agrarian Affairs Office, in which he explained again the contents of Koesrin's letter to
Perhutani (No. A.788/Dit/PHT/1980) about the status of the Darajat I land. In this
letter, Kamal asked the regent to investigate and "if the land has been cultivated by
the local people then it is urged that it be the object of land reform [landreform] as
was intended in Minister of Agriculture and Agrarian Affairs Decree No. 30/KA/1962,
with redistribution to be carried out as set forth in Government Regulation No. 224
of 1961."
Unfortunately, only one month later, Kamal wrote this same office again completely
retracting his previous letter. In this letter, No. 478/DA/LR/4/1982, signed on 3

36 See

the Amoseas Indonesia website, <http://www.amoseas-indonesia.com> and
<http://www.api.or.id/amoseas.htm>
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August 1982, Kamal said that based on Government Bulletin No. 90 dated 21 August
1925 and a map attachment dated 28 October 1925 showing the forest boundaries,
the leasehold area of the former Dutch plantation referred to by the West Java
Agrarian Affairs Directorate was actually to the north. Consequently, the cultivation
of the other shown was not acceptable, and the regent was urged to ensure that all
cultivation here was stopped.
The climax of the matter came when the provincial governor, Aang Kuneifi, in his
letter no. 181.1/5971/Asda I dated 30 October 1982, ordered the regent of Garut to
"control" the cultivation of Darajat I lands. With this clear order from his superior, the
regent issued Instruction No. 13/HK.021.1-Pm/1983 on 28 January 1983 directed to
the district head of Cisurupan as well as to the village heads of Sukajadi and Sukajaya
in which the regent ordered the people to vacate the Darajat I land and to stop all
cultivation there, as of 1 April 1983.
Chapter II:
The struggle over the Darajat I lands began again with the fall of the authoritarian
Suharto regime in 1998. This time, the people united under the banner of the
Sundanese Peasants' Union (SPP), an organization they declared in 2000. The
farmers, particularly those from Sarimukti village, began again their efforts to secure
the redistribution of the Darajat I lands. Unlike the efforts before, the work this time
was conducted by organizing the people. Documentation of the farmers who were
also SPP members was done. In April 2001, SPP met with President Abdurrahman
Wahid. At this meeting, the president stated that he would issue a decree to resolve
the land case. In this same year, the Indonesian national legislature also issued a
formal letter to the Garut authorities urging them to discuss a resolution of the
Darajat I case.
Source: Yayasan Restitusi Hak atas Rakyat, "Gambaran Umum Lokasi Konflik
Kehutanan di Kabupaten Garut - Jawa Barat," 2002, unpublished manuscript, pp. 56.

The Sundanese Peasants Union
and Changes in Land Control
"The political mobilization and
organization of the rural landless
and near landless is a necessary
condition for land reform; but it is
not a sufficient one."
37
(Sol n L. Barraclough, 1998).m

Since 2000, the Sundanese Peasants
Union (SPP) has been one of a number
of peasant organizations that have
demanded the government carry out
land reform on large plantations and
state forests. According to preliminary
estimates made at the end of 2002, in
Garut district some 5,000 families
have occupied nearly 4,000 hectares

37 Solon L. Barraclough, "Land Reform in Developing Countries: The Role of the State and Other
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of land in 22 locations that all have
units of SPP (see table 2).38 Even
though this is not a large percentage
of the extensive territory of Garut
district, the occupation and cultivation
of this land has been significant for the
plantation and forest managers.

3.

At a meeting of top district officials in
the Garut district offices, held
specifically to deal with the situation in
the plantations and national forests, it
was noted that:39
1.

2.

Of 12 (active) plantations, 6 have
experienced land seizures – 2 [of
these are] government estates
and four private corporations.
This has caused Dayeuhmanggung Plantation (PTPN
VIII) to experience losses of
some Rp. 4.7 billion.
As a result of the illegal logging in
the forest districts around
Gunung Papandayan, a disaster
in the form of a mudslide has
covered the sub-district of
Cisurupan. The unprecedented
event has produced a layer of
mud that is knee-deep, and
seems to have produced
ecological damage of
incalculable cost.

4.

The reason for these seizures has
generally been the loss of
"idealism," an outcome of the
lengthy economic crisis and the
difficulty of making a living, …
These depressing conditions
have been taken advantage of by
"provocateurs" who promise to
struggle for justice and truth for
the little people; they have given
rise to an uncontrolled and
emotional mass movement
which has a priori refused every
solution suggested by the
government.
All legal-formal government
efforts to handle these security
problems appear to be unable to
motivate the people living
around the plantations and the
state forest lands, and so we
support/will assist in the
operations to capture the
provocateurs.

In every area with a local chapter of
SPP, a local leadership group was
formed, called a Local Farmers
Organization (OTL). Each group had a
head, a secretary, a treasurer, public
relations and a security guard. Many
of these local SPP leaders, almost all
of whom are men, have had

Actors", paper presented at the Agrarian Conference held by KPA and Pusat Penelitian dan
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), Gadjah Mada University, 3-5 December 1998, p.
33.
38 The total number of SPP members is higher. Only some of the SPP members already control land
that they cultivate. SPP is re-tabulating its membership this year.
39 This meeting was held at the Praenger Hotel in Bandung on 28 March 2001. The minute was signed
by Lt. Gen. (ret.) DR. (Hc) H. Mashudi and H. Aboeng Koesman acting as Garut elders; Drs. H. Dede
Satibi as Garut District head; Drs. H. Iyos Somantri, as head of Garut's regional assembly; Drs. H.
Dede Suganda Adiwinata, as chairman of the Association of West Java Plantations; and Ir. H.
Sugiat, as director of State Plantation Companies VIII.
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experience working and living in the
city, some as salesmen in wholesale
markets in Bandung and Jakarta.
Their urban connections are not far in
the past, but are very recent and seem
to have reduced their feelings of
respect and shame in the presence of
land controllers who increase their
power through social relations. More
than that, in the city, especially in the
markets, competition and bargaining
are parts of everyday life. They are
very aware of their influence and have
experience facing down official powerholders (such as bureaucrats in the
market and the police) and unofficial
power-holders (such as thugs or
preman). They have developed their
abilities to deal with these various
powerful figures.

land. In addition, some of the local
leaders of SPP have expanded their
leadership roles by getting elected to
village councils, chosen directly by the
villagers. There are even some who
have become village heads. Local
leaders of SPP who hold such positions
face a great challenge in trying to
change the village government's role
from being a tool of the state, as under
the New Order regime, to control and
mobilize people (for the state) to
being a tool of the community, one
which can promote the interests of the
peasants in the village.40 Even though
the 1979 law for village government
was amended by Law No. 22 of 1999
on regional governance 41, it has not
been easy to change these village
forms.

With SPP, they use these abilities to
develop their new leadership abilities,
taking care of their membership,
mobilizing and leading them in
demonstrations, and developing
arguments to dispute control over

In West Java, during the 20 years
between 1979 and 1999, social
processes within the village were co42
opted by bureaucratic processes.m
The overwhelming bureaucratization
of village administration in West Java

In order to improve the capacity of SPP local leaders to implement land reform and village
democratization, the Institute for Community Development (Yayasan Pengembangan Masyarakat)
is developing a specific program named KARSA (Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria). See Noer
Fauzi and R. Yando Zakaria, "Democratizing Decentralization: Local Initiatives from Indonesia",
paper submitted for the International Association for the Study of Common Property 9th Biennial
Conference, Zimbabwe, 2002. http://dlc.dlib.indiana.edu/documents/dir0/00/00/08/18/dlc00000818-01/fauzin170502.pdf .
41 One of the most important aspects of the previous system of government was the extension of
government control to the village level embodied in Law No. 5 of 1979 on Village Government.
Under Law No. 22 of 1999 on Regional Government, villages now have the right to remove
themselves from the state structure to become autonomous units. Two fundamental changes that
were introduced into the language of the new law were (1) that the village or desa is an autonomous
entity, not structurally linked to the state government hierarchy; and (2) the formation of a villagelevel parliamentary body.
42 Hans Antlov introduces "State in the Village" as a specific term for this phenomena, see chapter 4 of
his book, Exemplary Center, Administrative Periphery. Rural Leadership and the New Order in Java.
Surrey: Curzon Press, 1995. pp. 46 - 73.
40
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has caused most village leaders to
submit and become direct arms of the
"government." 43 In lowland areas
where the primary production areas
are paddy rice, the centralization of
village power was a key element of the
Green Revolution, an effort to raise
rice productivity through a program
that promoted hybrid seeds, chemical
fertilizers, pesticides, irrigation and
improved post-harvest technologies.
The Green Revolution resulted in a
much greater concentration of lands
in the hands of a small class of wealthy
people who were clients of the state
on the one hand and increased the
number of landless peasants on the
44 Meanwhile, in the uplands,
other.m
the centralization of power gave
security to the State Forestry
Corporation and to large plantations
to continue their existence in village
environments where some of the
population was landless.
In general, while the New Order was
still strong, the continuing rural class

polarization did not result in open
protest or in occupations of the land of
the wealthy classes. This was because
of the strict control Suharto's
45 ,
government kept on the villagesm
the fact that the trauma of the
struggles of the Indonesian
Communist Party (PKI) in 1965-66
was still lodged in farmers' minds 46,
and local people's ability to seek a
living through circular migration and
contract work in the informal sector in
the cities.47 Even still, whether in the
lowlands or the uplands, life was
always colored by what has been
called "everyday peasant resist48
ance.”m
The history of the emergence of SPP
can be traced from the end of the
1980s.
This was the time that a
coalition formed between peasant
leaders whose communities were in
conflict with the SFC and the large
estates, educated activists in Garut
town who formed the Youth and
Student Forum of Garut, student

43 In the Indonesian language, the core word of "pemerintah," which means "government," is

44

45
46
47

48

"perintah," which means "command" or "order." It is hardly surprising, therefore, that the perception
of government-society relations that pertains in Indonesia tends to consider the public as political
"outsiders," and "objects" of governance, to be guided by laws, policies and regulations which they
themselves have no part in creating.
See Gillian Hart, Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java, Berkeley:
University of California Press, 1986; Gillian Hart et al. (eds.), Agrarian Transformation: Local
Processes and the State in Southeast Asia, Berkeley: University of California Press, 1989;
Jonathan Pincus, Class, Power, and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java, New
York: St. Martins Press, 1986
See Antlov.
For background on this tragic period, see Robert Cribb, The Indonesian Killings of 1965-1966:
Studies from Java and Bali, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
For a historical account on the non-agricultural sector in rural Java, see Benjamin White et al., In the
Shadow of Agriculture: Economic Diversification and Agrarian Change in Java, 1900-1990, The
Hague, Netherlands: Institute of Social Studies, 1991.
For this concept, see James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant
Resistance, New Haven CT: Yale University Press, 1985.
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activists from Bandung (the provincial
capital of West Java) who formed the
Student Defense Committee for the
People of Indonesia and NGO activists
from the Legal Aid Institute in
Bandung. Two prominent cases in
Sagara and Badega brought these
groups together.
Briefly, the Sagara land dispute
involved the SFC and 776 families in
Sagara who claimed the rights to
some 1,100 hectares of land and the
teak trees growing there. The dispute
was also about the capture and
detention of some village leaders and
the leaders of the Youth and Student
Forum, which led to the area being
used for mobile brigade (part of the
national security force) training. This
case ended with the SFC losing, when
the decree of the National Agrarian
Ministry and the Head of the National
Land Bureau (No. 35-VI/1997)
determined that the state land in
question could be subjected to land
reform. This amounted to nearly 580
hectares in the villages of Sagara and
49
Karya Mukti.m
This victory
encouraged activists in the Youth and
Student Forum to expand their
organizing activities to other cases in
Garut district.
In the same general time period,
student activists in Bandung, together

with the Legal Aid Society of Bandung,
were taking care of other land dispute
cases in Garut, such as the one at
Badega. Briefly, the Badega case was
a dispute between the company PT
Surya Andaka Mustika and 312
peasant cultivators on Mount Badega
in Garut who had a claim to some 400
hectares of land that had formerly
50 As in the
been leased to PT Sintrin.m
case at Sagara, this case also involved
the jailing of various village leaders
and the subsequent transformation of
this area into a combat training facility
for the military. Unlike Sagara, the
Badega case became a central
concern of many student and NGO
activists, who campaigned broadly on
it in the 1980s.
These two land dispute cases then
became examples/models of the
efforts of educated activists in urban
Garut and Bandung to organize
farmers in the West Java Peasants
Union (SPJB – different from SPP). The
West Java Peasants Union organized
peasants and those amongst their
leaders who had been involved in the
land conflict cases handled by the
Bandung Legal Aid Society since the
end of the 1980s. The SPJB was itself
established in 1991 when it became
involved with cases in Cimerak
(Ciamis district), Sagara and Badega
(Garut district), Jatiwangi

49 See Ibang Lukmanudin, "Mari Bung Rebut Kembali, Rakyat Segera Menuntut Hak atas Tanah", in

Mengubah Ketakutan Menjadi Kekuatan, Kumpulan Kasus-kasus Advokasi, Yogyakarta: Insist
Press, 2001.
50 See Dianto Bachriadi, "Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah
di Tapos dan Badega, Jawa Barat", in Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan
Kampung, Anu Lounella and R. Yando Zakaria (eds.), Yogyakarta: Insist Press: KARSA, 2002.
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(Majalengka district), Gunung Batu
(Sukabumi district) and Cikalong
Kulon (Purwakarta district). Even
though for a decade SPJB did not
succeed in mobilizing peasant issues
at the provincial level, primarily
because the (macro) political situation
was not yet conducive to such action,
they did succeed in using these land
dispute cases to develop educational
activities for urban activists.
Student and professional activists in
Garut began to break away from SPJB
in 1998, after the authoritarian
political situation changed with the fall
of Suharto. After he was released from
prison in 1997, the leader and primary
force behind SPP – Agustiana –
51
wanted to go out on his own.m
Subsequently, in February 2000,
several of the urban activists from
Garut joined with rural peasant
leaders from each of the districts with
land disputes and announced the
formation of SPP.
Now, SPP had become a test case-a
real-life example of all the theories
that had been discussed since the
mid-1980s in KPA fora concerned with
land reform in Indonesia. KPA is a
national network of NGOs that was
formed in 1995. It was started by 65
member organizations, several well-

known academics and prominent
senior NGO activists 52. The KPA
systematically (re)-placed the issue of
agrarian reform on the "stage" of
national social movements. Since the
New Order was still in power at that
time, KPA worked to develop
comparative analyses of agrarian
conflict and changing agrarian
structures in various regions, as well
as critiquing the agrarian
politics/policies that had created
problems 53. They also promoted
agrarian reform by conducting
seminars, workshops, training
programs, research and publishing on
the topic 54.
When it was established, the founders
of KPA, including the author, believed
that:
Without agrarian reform, the
national economic foundation
will collapse and the economy
will experience [such severe
and] permanent contradictions
that enforcing underdevelopment. Whether or not
agrarian reform is carried out
will affect things in the following
ways. First, agrarian reform will
create markets and purchasing
power. Without land redistribution, there will be no

51 This split needs to be researched further. Why did it happen?
52 See <http://www.kpa.or.id>. In its first national meeting in December 1995, KPA declared that its role

was "to empower peasants, fishermen, customary communities, and other marginalized peoples"
and serve as a "pressure group over unfair agrarian policy and systems". See KPA's 1995
Constitution.
53 Bachriadi et al. (eds.), Reformasi Agraria..
54 See <http://www.kpa.or.id>.
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purchasing power and the
markets will be weak. Without
strong markets, production will
not develop. Agrarian reform is a
means to create a domestic
market, a prerequisite for every
national economy. Second,
peasants without land assets are
the same as poor peasants who
cannot invest. Yet, every
government needs agricultural
investment in order to have
capital to develop agriculture or
other sectors. Third, unless
farmer incomes are improved,
the agricultural tax base will
remain low.
Fourth, without
agrarian reform, there will not
be a broad enough differentiation in the village labor force
generated from the needs of the
villagers themselves. Labor
force differentiation without
land reform is limited, vague,
and exploitative. Fifth, without
agrarian reform there will be no
investment in agriculture by
farmers themselves. In fact,
what will happen is disinvestment, because after awhile,
many farmers will lose their land
and poverty will spread. This will
weaken the small industry
sector, home industry, trade,
services and money circulation
in general, and people will have
to depend on cash inputs from

the cities. The terrible result of
this will be that the rural areas
will be subjected to the
demands and interests of the
cities. Rural areas will then
subsidize urban economies,
while villages will get more and
more backward. And sixth, land
will be the [widespread] object
of specu-lation, because
farmers won't be able to use it
productively, and it will be
seized by the urban classes for
speculation and non-productive
investment. Land will be
commoditized and will be the
basis for first-stage primitive
accumulation through land
grabbing. The land will then be
resold or put on the market. All
these circumstances have
already come into existence in
Indonesia, because the New
Order has refused to carry out
land reform 55.
More than serving as a test case, one
which emerged out of many years of
conversations about agrarian reform,
the leadership of SPP (all educated
activists) are now in an excellent
position to influence the entire
spectrum of Indonesian NGOs who
are looking for ways to support and
promote land reform. 56 While many
NGOs in Indonesia have been trying to
57, SPP
learn about policy advocacym

55 On this argument, see Bonnie Setiawan, "Pembaruan Agraria, Suatu Tinjauan Konseptual", in

Bachriadi et al. (eds.), Reformasi Agraria.
56 In 2002, when KPA conducted its third national meeting, Agustiana, the General Secretary of SPP,

was elected to serve as chairperson of KPA's Board.
57 See Roem Topatimasang et al., Merubah Kebijakan Publik, Panduan Latihan Advokasi,
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has already provided an example of
how to be involved in advocacy
processes and to reap the fruits
thereof.
Very cleverly, SPP mobilized some
10,000 peasants, from Garut,
Tasikmalaya and Ciamis Districts, to
demonstrate at the ad hoc committee
meeting of the National Peoples'
Consultative Assembly Working Group
which was holding a national-level
workshop at a Bandung hotel to
discuss the draft People's Consultative
Assembly Decree on Agrarian Reform
on September 15, 2001. They were
blocked by a police line at Cicalengka,
a small city some 30 km from
Bandung and Garut. Negotiations
then took place at two locations, on
the road to Cicalengka-between the
leaders of SPP with the police; and in
Bandung between NGO activists who
were participants and resource people
in the workshop, and the legislators
participating there. Subsequently, it
was decided that the leaders of the ad
hoc committee would go out to where
the peasants were in Cicalengka,
rather than having a group of farmers
go into Bandung. When he got to
Cicalengka, the committee chair,
Rambe Kamaruzzaman, promised to
resign if the decree was not passed.
SPP's active influence on the People's
Consultative Assembly Decree No.

IX/2001 did not stop there. When the
People's Consultative Assembly had
its annual meeting on November 7,
2001, a group from SPP mobilized
about 1,000 people to demonstrate in
Jakarta and to give voice to the need
for the MPR to pass the decree on
agrarian reform. 58 Through these
actions, SPP showed itself to be in
support of MPR Decree No. IX/2001 on
Agrarian Reform and Natural
Resource Management.
The issuance of MPR Decree No.
IX/2001 had strategic meaning for
SPP. Land reform was returned to the
official stage.59 Everywhere that there
were land dispute cases, local SPP
leaders used the decree to justify their
land occupations. In addition to its
success as a tool at the local level, SPP
also monitored, promoted and
benefited from it as a bargaining chip
with the government, including
regional governments, pushing them
to fulfill their obligations.

Some Possible
Movement

Issues

for

"..a better understanding of the
specific ways in which history,
memory, and the practices of
people,states, and the forces of
capitalism often come together
violently might provide for

Yogyakarta: Insist Press, 2000
58 See <http://www.tempo.co.id/harian/fokus/76/2,1,15,id.html>.
59 According to the Basic Agrarian Law No. 5/1965 and other government regulations derived from it,

land reform was the legal obligation of the Indonesian government, but the New Order regime froze
this agenda from 1967 onwards. See Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan
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an optimism of both
the intellect and the will."
(Nancy Peluso and Michael Watts,
60
2001)m
This paper is meant to introduce the
emergent mass peasant movement in
Garut district, a movement that has
been a focus of ten years of agrarian
reform discussions by NGOs in
Indonesia. This story has stimulated
some students of history of rural Java
to make comparisons with similar
phenomena in the period of President
Sukarno (1949–1965) following
Indonesia's independence, as Edward
61
Aspinall has done in a recent paper.m
But, for scholar activists such as the
author, the knowledge production
embodied in this paper and future
efforts will be processed into
education and advocacy efforts.62
Some possible issues related to the
emergence of mass peasant movement:
1. Rural-Urban Linkages
The rise and development of the
peasant movement in Garut
district has been influenced by the
characters of two kinds of SPP

leaders – district level SPP leaders
living in urban areas and local SPP
leaders that were born in villages,
lived in urban areas, and returned
63 Some local
to their rural origins.m
SPP leaders also have had urban
experiences, mainly as traders
bridging between agricultural
commodity producers in the
villages and urban markets. Living
in urban areas as informal sector
traders has helped them develop
the ability to deal with agents of
the repressive state apparatus
and/or unofficial repressive forces
(preman–gangsters, thugs, etc).
They have survived evictions,
physical violence, discrimination
and extortion. It would be useful to
know more about the dynamics of
rural-urban linkages in the
peasant movement, especially
how coalitions form, and the
connections between the class
backgrounds of SPP leaders, their
specific experiences, as well as
their relative influence on the
movement's agendas.
2. Agrarian environment context of
SPP's movement
Studies of peasant movements, as

Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: Insist Press; KPA, 1999.
60 Nancy Peluso and Michael Watts, "Violent Environments" in Violent Environments, Nancy Peluso

and Michael Watts (eds.), Ithaca: Cornell University Press, 2001. p. 38.
61 Edward Aspinall, Civil Society and Democratization: From Aliran Struggle to Civil Society in the

Countryside of Indonesia, presented at the East West Center Workshop on Civil Society and
Political Change in Asia (Round II), Phnom Penh, Cambodia, 24-28 October 2002.
62 Some specific abilities are needed, of course, to transform the academic result into educational
media for the supporting actors of the movement, and into arguments for advocacy. See
Topatimasang.
63 Eric R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, New York: Harper & Row, 1969. Wolf found
that the class background of revolutionary peasant movement leaders was usually uprooted middle
class with urban linkages.
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shown by many scholars 64, almost
always start with analyses of the
changing contexts of peasant lives,
especially changes in their
agrarian environments. 65 It would
be interesting to know how SPP as
a social movement organization
has helped produce different
responses in different types of
agrarian environments. SPP has
initiated confrontational actions
against the State Forestry
Corporation and plantations. Their
standings have been different from
their actions toward the nature
reserve. In Sarimukti, SPP did not
confront the big landholder
controlling 50 ha and more than
150 agricultural workers.
Moreover, SPP has not confronted
the geothermal66 project, which is
95 percent owned by the
multinational, ChevronTexaco.
This corporation controls 70 ha to
exploit what they call as "the
world's fourth-largest dry steam
geothermal" with "highly efficient
gas-fired co-generation and
geothermal steam to produce
enough power to supply more than

3 million Indonesians."67 How do
different management regimes
that produce different kinds of land
control, different resources, and
different types of social relations
with local people affect the nature
– especially the tactics – of the
movement?
3. Structure of political opportunity in
the transition period.
SPP's peasant movement has been
growing during the transition
period that started in 1998. The
changing political opportunities
has been used by SPP's leaders to
mobilize landless (and nearlandless people) to reoccupy lands
controlled by the plantation and/or
the State Forestry Corporation,
and also for changing local political
configurations. In 2004, SPP is
going to deal with a new general
election, where Indonesian
citizens will directly elect
candidates of national, provincial
and district parliaments. 68 It is
interesting to know what kinds of
political opportunity have been
created by these political

64 See James Scott, The Moral Economy of the Peasant. New Haven: Yale University Press, 1976;

65

66
67
68

Samuel Popkin, The Rational Peasant. Berkeley: University of California Press, 1979; and Jeffry
Paige, Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped
World, The Free Press, 1978.
For the concept of the agrarian environment, see Arun Agrawal and K. Sivaramakrishman,
"Introduction: Agrarian Environments" in Agrarian Environments: Resources, Representations, and
Rule in India. Arun Agrawal and K. Sivaramakrishman (eds.), Durham, N.C.: Duke University Press,
2000, pp. 1 -22.
See http://www.api.or.id/darajat.htm, downloaded 10 October 2003.
See "ChevronTexaco - Indonesia Fact Sheet".
In terms of land reform advocacy, it is worthwhile to remember Tai's conclusion that "(i) the need for
legitimacy prompts the political elite to initiate reform; (ii) the relationship between the elite and the
landed class determines the manner and content of the program adopted; and (iii) the extent of
program implementation varies with the degree of political commitment." See Hung-Chao Tai, Land
Reform and Politics, A Comparative Analysis, Berkeley: University of California Press, 1974.
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processes. How will SPP deal with
the political processes that are the
main arenas of political parties?
How has SPP strategized to
achieve their objectives under
these conditions? Are there any
political parties that SPP refer to?
What kind of coalitions will SPP try
to form?
4. History of agrarian environment
and politics of land in upland West
Java.
The West Java uplands "have been
constituted, imagined, managed,
controlled, exploited and
'developed' through a range of
discourses and practices."69 The
State Forest Corporation has
developed a long history of forest
extraction since the 18th century.
Some types of commodity
productions, like coffee and
cinchona plantations, have left
artifacts in the landscape as well as
in people's memories. Another
type of commodity production like
palm oil has recently developed.
Exploring the history of agrarian
environments and the politics of
land will lead us to the classic topic
of peasant studies, namely what is
happening in agrarian transitions,
to new forms of capitalism in the
post-colonial era. It would be

useful to know more about this
agrarian transition, especially to
understand relation between
politics of land, types of
commodity production and landbased peasant movements.70
5. Types of land reform programs
that are relevant to local agrarian
conditions.
Although land reform has returned
to the national stage, the National
Land Agency and Ministry of
Forestry have not yet developed
adequate programs to implement
it. The land occupation actions
organized by the SPP have seemed
to be an effective way to fulfill
[short-term] practical needs of
landless peasants and to push
government agencies to develop
land reform programs. The SPP
has already played a role
articulating the peasants' need for
land reform. But, in the context of
policy making, SPP still has to
argue with policy makers and
develop broader arguments for
land reform. This research will
produce knowledge on types of
land reform programs that are
r e l e va n t t o l o c a l a g ra r i a n
conditions and might be promoted
by SPP and their supporters.

69 See Li, p. 1.
70 Two useful articles on this topic are Thommy Svensson, "Peasant and Politics in Early Twentieth

Century West Java", in Indonesia and Malaysia, Scandinavian Studies in Contemporary Society.
Thommy Svensson and Per Sorensen (eds.). London: Curzon Press, 1983 and Thommy Svensson,
"Bureaucracies and Agrarian Change, A Southeast Asia Case", in Agrarian Society in History,
Essay in Honour of Magnus Morner. Mats Lundahl and Thommy Svensson (eds.). London:
Routledge, 1990.
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Table 1 - Land dispute cases organized by SPP in Garut District – West Java

Name of
Hamlet

No.

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

Source: adapted from Yayasan Pengembangan Masyarakat, 2002.

Name of
Village/
Sub-district
776
452
131
12
230
220
210
115
540
500
209
101
118
211
50
30
138
131
100
200
150
300

4,924

1,100
580
100
32
150
200
150
100
200
300
23.5
13
28.410
78
27
12
75
125
100
100
150
200

3,792

Disputed
Lands
(ha)

Sagara/ Cibalong
Karyamuikti/ Cibalong
Sancang/ Cibalong
Mekarjaya/ Sukaresmi
Mekarjaya/ Sukaresmi
Sarimukti/ Pasirwangi
Pangauban/ Cisurupan
Cipaganti/ Cisurupan
Karamat Wangi/ Cisurupan
Sukamulya/ Pakenjeng
Sukamukti/Cilawu
Mekarmukti/Cilawu
Dangiang/ Cilawu
Neglasari/ Cisompet
Neglasari/ Cisompet
Jatisari/ Cisompet
Karyasari/ Cibalong
Sagara/ Cibalong
Tegallega/ Bungbulang
Karangwangi/ Mekarmukti
Sinarjaya/ Bungbulang
Jangkurang/ Leles
Rancasalak/ Kadungora
Mandalasari/ Kadungora
Hegarsari/ Kadungora

House
holds

Sagara, Ciniti, Tarisi
Balegod, Kurumuy
Cijeruk, Cibajing
Pasir Leube
Legok Salim, Belengur, Goyobod,
Legok Jeuro, Wahi, Gn. Aul, Daruki, Jogjogan
Lutung, Barokaso
Lutung
Stamplat
Sukamulya
Ciledug, Kiaralawang, Cileutik, Ciajag, Congeang, Balong, Baro
Batu Sirep,Ciledug, Congeang
Legok Haji, Nabak, Cibitung
Cipicung, Cidahu, Burujul
Benjang, Cikeuyeup, Kubang
Cineungah
Batu Beureum, Batu Bero, Leuwi Panjang, Dayueh Manggung
Sancang
Koreak, Cigorowek, Batu Beulang
Cikoromong, Pamoyanan, Cigorowek.
Gn. Masigi, Gn. Kembar
Kiara Pugur, Leuweung Buntu, Kiara Jangot, Lawang

1989
1999
1999
1999
1999
1999
1997
1997
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
2002
1999
1999
1999
1999
1999
1994

Starting Year
of Organizing

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Perhutani
Perhutani
BKSDA
BKSDA
Perhutani
Perhutani
Perhutani
Perhutani
Perhutani
Perhutani
PTPN VII Dayeuh Manggung
PTPN VII Dayeuh Manggung
PTPN VII Dayeuh Manggung
PTPN VII Bunisari Lendra
PTPN VII Bunisari Lendra
PTPN VII Bunisari Lendra
PTPN VII Bunisari Lendra
PTPN VII Miramare
PBS Condong
PBS Condong
PBS Condong
Village head,
Bureaucrats,
Garut regency lands

“Opponent”
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Table 2. Private Owned and State Owned Plantation in Garut District – West Java
No
I

Name of Plantation

Name of Company/
Type of Commodity produced
Private Owned Plantation

Concession
(ha)

Total

Private Owned Plantation

1

Condong

2

Pamegatan

3

Selekta

4

Gunung Badega

5

Megawati

6

Neglasari/ Gn Gajah

7

Baru Ulis

II

Perkebunan Milik Negara

1

Bunisari Lendra

2

Dayeuh Manggung

3

Papandayan

4

Mira Mare

5

Cisaruni

PT Condong Garut /
Palm oil and Rubber
PT. Mandala Giri Utama /
Tea
PT. Harjasari /
Tea
PT. Chakra /
Tea
PT. Surya Andaka Mustika /
Tea
PT. Tatar Anyar Indonesia /
Tea and Rubber
PT Bumi Prada /
Tea

8,021.4000
1,690.5900
107.0572
422.3000
413.4500
1,340.2969
34.2210
Sub-Total

PTPN VIII /
Rubber
PTPN VIII /
Rubber and Tea
PTPN VIII /
Tea
PTPN VIII /
Tea
PTPN VIII /
Tea

12,029.3151

4,082.8750
1,205.4025
1,991.4768
4,267.4000
1,723.5360
Sub-Total

13,270.6903

Total

25,300.0054

Source: Dinas Perkebunan Pemda I Jawa Barat tahun 1998, Rangkuman Data-Data Klasifikasi Perkebunan Besar
tahun 1997/1998.
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PEMBERDAYAAN PUK: UPAYA LINTAS
PENDEKATAN
Makin 1

Abstract
This article analyzes the literary data of the empowerment efforts of small
enterprises women in Indonesia, in the context of women movements. There are
two kinds of problems encountered by women of small enterprises, i.e.:
technical and strategic problems. Through the ASSPUK case, the writer discloses
that the strategy of empowering small enterprises women is now in the position
between two approaches, i.e.: the approach of overcoming enterprises technical
problems and the approach of overcoming the problems in power relation, in the
context of politics-economics and social-kinship. The concept of economic
democracy tends to be taken as an approach of empowerment as it is
hypothetically enables the solution to both technical and strategic problems.

Pembangunan yang Seksis
Sejarah tentang penindasan,
eksploitasi, diskriminasi, dan
peminggiran sama dengan berbicara
tentang nasib perempuan dalam
setiap babakan waktu, meskipun
banyak tulisan sejarah yang begitu
canggih menyembunyikan
kecerobohan peradaban tersebutn2.

1
2

Perkosaan, penghilangan paksa,
penyiksaan, dan semua jenis
kekejaman terhadap perempuan
merupakan praktik yang dianggap
wajar pada setiap pemerintahan
totaliter di banyak negara di dunia.
Praktik kekerasan oleh negara
tersebut pernah menjadi episode
tersendiri dalam babak sejarah
Indonesia, mulai dari peristiwa

Peneliti Divisi Usaha Kecil, Yayasan AKATIGA
Tulisan ini menggunakan kata “perempuan” karena kata ini secara umum banyak dipakai oleh
aktivis perempuan di Indonesia, dan diyakini mempunyai konotasi positif dibanding kata “wanita”.
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kekerasan massal terhadap
perempuan pasca peristiwa 30
Sepetember 1965, DOM Aceh, hingga
perkosaan massal terhadap
perempuan Tionghoa di Jakarta
1998n3.
Peristiwa kasat mata yang pantas
disebut sebagai cacat peradaban
tersebut ternyata hanya menjadi
peristiwa para korban dan bukan
merupakan luka sejarah kemanusiaan
yang seharusnya ditulis dalam setiap
memori waktu. Memang tidak banyak
yang dapat diharapkan dari sebuah
bangsa "pelupa", bahkan untuk
sekedar mencatat kealpaannya
sendiri, apalagi untuk mengingat
praktik tidak adil yang dilakukan oleh
suatu "kesombongan" yang bernama
pembangunan dan patriarki. Suatu
bentuk ketidakadilan yang mendapat
pembenaran dari ilmu pengetahuan,
hukum formal, tradisi, dan
interpretasi agama. Ketidakadilan
yang lahir dari kesombongan patriarki
dan pembangunan itulah yang
kemudian menginspirasi kelompokkelompok perlawanan perempuan

3

4
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yang mengidentifikasikan
sebagai feminis(me) 4 .

dirinya

Ketidakadilan pembangunan
terhadap perempuan ditutup rapat
slogan-slogan kemakmuran dan
pemerataan yang dijanjikan oleh
negara. Citra pembangunan sebagai
model paling rasional untuk mencapai
kemakmuran diinternalisasikan lewat
berbagai media kepada masyarakat,
s e h i n g g a h a nya s e d i k i t ya n g
menyadari bahwa pilihan tersebut
memuat banyak jebakan yang
merugikan masyarakat, lebih-lebih
perempuan. Perempuan harus
menanggung beban ganda dan
menjadi korban pertama jika
eksperimen pembangunan gagal
menciptakan kemakmuran
masyarakat.
Di banyak negara dunia ketiga,
perempuan menempati peran sebagai
ibu yang mempunyai tanggung jawab
reproduktif dan juga produktif.
Kegagalan pembangunan negara
untuk menyediakan lapangan kerja
yang layak bagi warganya memaksa

Kata “perempuan” berasal dari kata (dalam bahasa Jawa) empu yang berarti dihargai, dihormati
atau yang dipertuan. Sedangkan kata “wanita” berasal dari kata wan (dari bahasa Sanskerta) yang
berarti nafsu atau yang menjadi obyek birahi. Dalam Bahasa Jawa (Jarwo Dosok), kata “wanita”
berarti wani ditata (berani diatur), arti ini mengandaikan bahwa wanita merupakan objek yang harus
dan mau diatur oleh laki-laki (Handayani & Novianto, 2004:vi).
Kekerasaan terhadap perempuan yang terjadi pasca peristiwa 30 September 1965 (Sukartiningsih,
2004:87-112), kekerasan pada perempuan dalam praktik Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh
(www.acehkita.com, 24 april 2004)
Diakui oleh Bhasin dan Khan bahwa definisi feminisme sebagai suatu ideologi tergantung pada
realitas kultural, kenyataan sejarah yang konkret, tingkatan kesadaran, persepsi, serta tindakan.
Meskipun begitu mereka mendefinisikan feminisme sebagai kesadaran akan penindasan dan
pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan
sadar dari laki-laki dan perempuan untuk mengubah keadaan tersebut (Bhasin dan Khan, 1995:45)
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perempuan untuk memasuki sektor
produksi. Sektor produksi yang
menjadi pilihan perempuan dunia
ketiga umumnya adalah sektor
informal, meskipun beberapa ada
yang masuk ke sektor formal. Baik di
sektor formal maupun sektor
informal, perempuan tetap
diperlakukan tidak adil oleh sistem
perburuhan maupun sistem sosial. Di
sektor formal, perempuan mengalami
diskriminasi dan subordinasi yang
b e r m a c a m - m a c a m b e n t u k n ya .
Perempuan merupakan tenaga kerja
yang diterima terakhir dalam
lingkungan kerja dan dipecat pertama
jika situasi perburuhan tidak
menguntungkan. Tenaga kerja
perempuan juga harus menerima gaji
yang tidak sama dengan gaji yang
didapat tenaga kerja laki-laki
meskipun harus mengeluarkan
tenaga yang sama.
Di sektor informal, perempuan sering
harus mengalami tekanan suami,
penggusuran, modal terbatas, dan
kewajiban reproduktif sebagai ibu
rumah tangga. Usaha pinggiran yang
ditekuni oleh perempuan dalam
keluarga subsisten ini terpaksa harus
dilakukan untuk sekedar bertahan
hidup karena tidak ada pilihan lain.
Sedikitnya pilihan kerja bagi
perempuan ini merupakan akibat dari
rendahnya tingkat pendidikan yang
dapat diakses oleh kebanyakan
perempuan dalam keluarga

5

subsisten. Senyawa antara
pendidikan mahal, pendidikan tidak
merata, dan tradisi pendidikan untuk
anak laki-laki merupakan kegagalan
pembangunan paling serius akibat
absennya perempuan dan perspektif
gender dalam perencanaan
pembangunan 5.
Modernisasi alat-alat produksi yang
diperkenalkan dalam pembangunan
juga dianggap meminggirkan
perempuan dalam sektor produksi.
Berkaitan dengan modernisasi alatalat produksi ini terdapat penilaian
yang tidak adil terhadap perempuan,
bahwa mereka tidak layak
mengoperasikan alat-alat tersebut.
Menurut Boserup (1970),
peningkatan teknologi pertanian justu
berakibat pada berkurangnya akses
mereka terhadap kerja produktif,
padahal modernisasi sebagai ekses
pembangunan telah memutus
jaringan sistem dukungan tradisional
perempuan (Fakih, 1993:149-150).
Menurutnya perempuan kehilangan
fungsi reproduksinya karena
pekerjaan perempuan dalam ekonomi
subsisten dinilai rendah, bahkan
sama sekali diabaikan oleh
pemerintah. Perempuan secara
sistematis tidak dilibatkan dalam
pelatihan dan pengenalan teknologi
modern, akibatnya kesempatan kerja
perempuan terbatas (Bermmelen,
1995:190).

Menurut Achmad, analisis gender sering didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk mencatat
kelaziman atau tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam suatu sistem produksi barang
atau jasa (Achmad, 1995:171).
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Pembangunan dan patriarki berkerja
secara dialektis dalam menciptakan
ketidakadilan terhadap perempuann6.
Sistem patriarki berawal dari model
pembagian kerja yang didasarkan
pada jenis kelamin (seksis). Dalam
hal ini perempuan melakukan fungsi
s e k i t a r d a p u r - s u m u r - k a s u r,
sementara laki-laki bertanggung
jawab mencari nafkah di luar rumah.
Institusionalisasi pembagian kerja
yang tersebut kemudian mengunci
perempuan dalam bilik sempit rumah
tangga dan membentuk pola interaksi
sosial, institusi sosial, dan pranata
sosial yang serba membatasi peran
perempuan dalam arena sosial,
politik, dan ekonomi. Menurut Millett
(1970), ideologi patriarki membesarbesarkan perbedaan biologis antara
laki-laki dan perempuan dan
memastikan bahwa laki-laki
mempunyai peran dominan,
sedangkan perempuan mempunyai
peran subordinat. Bahkan ideologi ini
mampu mendapatkan persetujuan
perempuan untuk diopresi (Tong,
1998:73). Praktik ideologi patriarki ini
menciptakan asimetri relasi antara
laki-laki dan perempuan, atau yang
d i k e n a l d e n g a n ke t i d a k a d i l a n
7.
gendern

6

7
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Menurut Fakih, ketidakadilan gender
dapat berbentuk peminggiran,
subordinasi, stereotip, kekerasan,
dan beban kerja ganda perempuan.
Manifestasi persoalan ini bekerja
secara dialektis dalam relasi sosial,
politik, dan ekonomi (Fakih, 1996:1213). Marginalisasi ekonomi
perempuan merupakan akibat dari
stereotip kepada perempuan dan
berdampak pada subordinasi
perempuan di domain politik. Dalam
kondisi lingkungan yang tidak
kondusif tersebut perempuan
potensial menjadi korban kekerasan,
lebih-lebih jika praktik sosial tersebut
dikonfirmasi oleh berbagai pranata
dan penafsiran atas keyakinan
agama.
Peminggiran peran perempuan dalam
pembangunan dan pergaulan sosial
lainnya bisa disebabkan apa saja,
s a l a h s a t u n ya a d a l a h a k i b a t
hubungan gender yang tidak adil
dalam masyarakat. Relasi gender
yang tidak adil dalam masyarakat bisa
jadi bersumber dari kebijakan negara,
keyakinan masyarakat, penafsiran
agama, nilai-nilai tradisional, bahkan
asumsi-asumsi ilmu pengetahuan.

Patriarki merupakan konsep pokok feminisme kontemporer, karena feminisme memerlukan istilah
untuk mengekpresikan totalitas relasi yang menindas dan eksploitatif yang mempengaruhi
perempuan. Patriarki secara tegas diberi pengertian sebagai sistem otoritas laki-laki yang
menindas perempuan melalui sistem sosial, politik, dan ekonomi (Humm, 2002:332). Pengertian
patriarki yang relatif “lunak” sebagai bentuk organisasi sosial dimana laki-laki mendominasi
perempuan. Kaum feminis radikal adalah kelompok yang meyakini bahwa ketidakadilan gender
merupakan akibat dari ideologi patriarki yang berkembang di masyarakat (Fakih, 1999:xxix); semua
penjelasan tentang ketertindasan perempuan oleh kelompok hanya berdasarkan argumentasi
patriarkal saja (Arivia, 2000:99-100)
Menurut Giddens (2001:107), “sex refers to the anatomical and physiological differences that define
male and female bodies. Gender, by contrast, concerns the psychological, social, culture
differences between male and female”.
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Fakih menyebut bahwa kebijakan
revolusi hijau, misalnya, telah
meminggirkan peran perempuan
petani dari proses produksi pertanian
(Fakih, 1996:14). Sebelum revolusi
hijau, perempuan petani mempunyai
peran penting pada setiap musim
panen. Revolusi hijau telah
menggerus peran ani-ani perempuan
dan menggantinya dengan sistem
tebang yang menggunakan sabit,
karena padi yang ditanam tumbuh
lebih pendek. Di sebagian (besar)
masyarakat Indonesia ada anggapan
b a h wa p e r e m p u a n c e n d e r u n g
emosional dan tidak rasional.
Stereotip ini berakibat pada hambatan
peran perempuan di banyak domain.
Karena hal tersebut, akses
perempuan terhadap pendidikan
menjadi sangat terbatas. Anggapan
ini menurunkan semacam "nilai" yang
masih berlaku di masyarakat bahwa
perempuan sebaiknya dipersiapkan
untuk melayani suami dan ngemong
anak. Akses pendidikan perempuan
yang sangat terbatas ini juga
membatasi perempuan di arena
politik tempat kebijakan-kebijakan
strategis pembangunan diputuskan,
termasuk yang berkaitan kangsung
dengan nasib perempuan dan anakanaknya. Praktik-praktik
ketidakadilan terhadap perempuan
dalam masyarakat ini menjadi spiral
kekerasan (fisik maupun mental)
yang tidak berujung karena
dikonfirmasi oleh nilai, keyakinan,
tafsir agama, dan asumsi-asumsi ilmu
pengetahuan.

Pendidikan rendah dan akses sempit
baik dalam arena politik, arena
ekonomi, maupun pergaulan sosial
perempuan menutup kemungkinankemungkinan perempuan untuk
menentukan pilihan secara bebas. Hal
tersebut membuka peluang sangat
besar bagi kekerasan fisik maupun
mental terhadap perempuan di dalam
maupun di luar rumah tangga. Beban
ganda (double burden) merupakan
dampak langsung dari sempitnya
pilihan-pilihan hidup perempuan.
Fakta ini banyak terjadi terutama
pada perempuan-perempuan miskin.
Mereka bukan hanya bertanggung
jawab menjadi ibu rumah tangga
dengan semua pekerjaan yang
menyertainya, tetapi juga harus
mencari nafkah di sektor pinggiran
yang dikenal dengan sebutan usaha
kecil mikro.

PUK: Antara Dunia Usaha dan
Relasi sosial
Dalam Rencana Induk Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah 20022004 Buku I mengenai Kebijakan dan
Strategi Umum Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah Tahun
2002-2004 (tidak diterbitkan), usaha
kecil (UK) meliputi industri
pengelolaan dan perdagangan kecil
dan mikro (IDK), sedangkan industri
pengelolaan meliputi industri kecil
(IK) dan industri kerajinan rumah
t a n g g a ( I K RT ) . Pe n g g o l o n g a n
Depperindag ini mengacu pada
Undang-Undang No. 9 Tahun 1995
Tentang UK (Depperindag, 2002).
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Berdasarkan Survei Usaha
Terintegrasi Tahun 2000 yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
(2001), UK hanya meliputi IK dan
IKRT. Dalam (publikasi kedua) Profil
Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Tidak Berbadan Hukum, Tahun 2000,
UK meliputi semua sektor ekonomi.
Berdasarkan jumlah tenaga kerja IK
adalah perusahaan/usaha industri
pengelolaan (baik berbadan hukum
atau tidak) yang mempunyai 5-19
pekerja termasuk pemilik usaha,
sementara IKRT mempunyai tenaga
k e r j a s e b a nya k 1 - 4 ( I S B R C ,
2003:22).
UK (termasuk usaha mikro)
merupakan suatu badan usaha milik
warga negara Indonesia, baik
perorangan maupun berbadan
hukum, yang berdiri sendiri dengan
kekayaan bersih tidak termasuk
tanah dan bangunan sebanyakbanyaknya Rp 200 juta dengan omzet
rata-rata Rp. 1 miliar pertahun
(Menegkop dan UKM, 2001).
Meminjam batasan yang digunakan
Dewayanti dan Chotim (2004:23),
usaha kecil mikro merupakan usaha
pinggiran dan subsisten yang ditandai
dengan jenis transaksi dalam jumlah
kecil, dilakukan oleh orang yang
dikenal, kesepakatannya bersifat
langsung, berdasarkan kepercayaan,
referensi pribadi, memiliki aturan
sosial sendiri, serta merupakan
gabungan dari berbagai jenis
pekerjaan yang dimiliki dan dikontrol
sendiri untuk memenuhi kebutuhan
subsisten.
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Batas pengertian UK tersebut secara
normatif cukup membantu penulisan
konsep pemberdayaan PUK meskipun
lembaga-lembaga yang
mengeluarkan batasan tersebut tidak
secara langsung memberi pengertian
tentang usaha kecil yang dikelola oleh
perempuan atau PUK secara khusus.
Pengertian tentang PUK bukan saja
penting untuk menunjukkan bahwa
perempuan merupakan pelaku usaha
yang penting bagi kesejahteraan
keluarga dan pertumbuhan ekonomi
nasional, tetapi juga untuk
menunjukkan bahwa hambatanhambatan usaha yang dihadapi
perempuan relatif berbeda dengan
hambatan-hambatan usaha yang
dihadapi laki-laki. Pemahaman
terhadap perbedaan hambatan usaha
yang dihadapi oleh pengusaha lakilaki dan perempuan sangat
menentukan upaya-upaya
pemberdayaan yang ditujukan untuk
meningkatkan usaha mereka.
Dari 2.002.335 unit usaha kecil dan
194.564 unit usaha mikro di sektor
pengelolaan, jumlah perempuan yang
terlibat dalam usaha memang tidak
lebih besar dari laki-laki. Jumlah
pelaku laki-laki 1.300.852 orang
(59,21%) sedangkan perempuan
896.047 (40,79%). Meskipun
demikian banyak pihak menduga
bahwa jumlah PUK lebih banyak dari
data statistik yang dikeluarkan oleh
BPS pada tahun 2000 tersebut,
karena data tersebut dibuat
berdasarkan kepemilikan usaha
secara formal, bukan pelaku (riil)
usaha. Dugaan ini didasarkan pada
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hambatan mobilitas perempuan untuk
melakukan aktivitas di area usaha,
baik karena alasan budaya, norma
hukum, penafsiran agama, maupun
asumsi ilmu pengetahuan. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa usaha
yang semula dirintis oleh perempuan
mulai bergeser pengelolaannya
kepada laki-laki setelah usaha
tersebut menjadi besar dan
membutuhkan mobilitas tinggi,
termasuk pengalihan hak milik secara
formal.
UK diyakini oleh banyak pihak mampu
menjadi "garda penyangga"
perekonomian rakyat ketika negara
kehilangan kontrol atas rencana
peningkatan kesejahteraan yang
berbasis industri manufaktur skala
besar 8 . Industri manufaktur yang
semula diharapkan dapat menjadi
lokomotif pertumbuhan ekonomi yang
m e n j a n j i k a n p e m e ra t a a n d a n
kesejahteraan rakyat ternyata gagal
menjadi stimulasi efektif bagi
pembangunan perekonomian,
terutama bagi pertumbuhan usaka
kecil. Kegagalan inilah yang kemudian
mendorong inisiatif masyarakat
(perempuan) untuk melakukan
kegiatan ekonomi pinggiran sebagai
upaya bertahan hidup. Hal ini bisa
dilihat pada pertumbuhan secara
kuantitatif jumlah pelaku UK di
Indonesia tahun 2001 yang mencapai
8

40.137.773 (99,86%) dari total
jumlah pelaku usaha 40.197.611,
sementara pelaku usaha mikro
mencapai 97,6% dari jumlah pelaku
UK (BPS, 2001). Jumlah ini
menunjukkan kontribusi UK yang
sangat besar terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Menurut perhitungan BPS, dengan
jumlah tersebut UK mampu
menyediakan 99,04% lapangan kerja
nasional, sumbangan terhadap
Produk domestik Bruto (PDB) nonmigas yang mencapai 63,11%, dan
memberi masukan pada ekspor nonmigas sebesar 14,20% (BPS, 2001).
Pendapat yang hampir sama di
ungkapkan oleh Tezler (1995) seperti
dikutip oleh Hariyadi, dkk. (1998:25)
bahwa di negara-negara yang
berpendapatan rendah, UK dengan
teknologi tradisional atau teknologi
yang mengarah ke modern
merupakan tulang punggung
pembangunan industri, sementara di
negara-negara berbasis pertanian,
usaha kecil dan mikro justru menjadi
kutub pertumbuhan bagi UK di
pedesaan.
Meskipun UK terbukti mampu
bertahan dalam himpitan krisis dan
diakui memberi kontribusi besar bagi
pertumbuhan ekonomi lewat
penyediaan tenaga kerja dan

Studi monitoring dampak krisis terhadap usaha kecil yang dilakukan oleh AKATIGA di beberapa
propinsi seperti Sumatra utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
menunjukkan bahwa usaha kecil mampu bertahan dalam himpitan krisis, meskipun beberapa
sektor usaha mengalami fluktuasi yang lebih diakibatkan oleh faktor alam dan perubahan politik
yang serba tidak terduga pada periode 1997-1998. Diantara yang mengalami fluktuasi adalah
industri gula cetak dan PKL yang mengandalkan kedatangan wisatawan asing, seperti PKL di
Yogyakarta (Chotim, dkk., 1999:19-29).
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sumbangan pada PDB, UK tetap
menjadi sektor usaha pinggiran
dengan sejumlah kelemahan dan
hambatan. Menurut Tambunan
(2002:69), persoalan UK sangat
berbeda intensitas dan sifatnya,
bukan hanya karena jenis produk atau
pasar yang dilayani, tetapi juga
perbedaan lokasi, antarsentra,
antarsektor, jenis kegiatan, dan
antarunit dalam kegiatan yang sama.
Meskipun begitu, secara umum
persoalan yang dihadapi usaha kecil
antara lain adalah: modal usaha,
keterbatasan dalam mendapat bahan
baku kualitas bagus dengan harga
terjangkau, serta keterbatasan
teknologi, kualitas SDM, informasi
pasar, dan pemasaran. Sementara
itu, hambatan-hambatan yang
umumnya dihadapi oleh UK antara
lain: kualitas SDM, produktivitas
rendah, etos kerja dan disiplin
rendah, penggunaan tenaga kerja
y a n g c e n d e r u n g e k s p l o i t a t i f,
mengandalkan keluarga sebagai
tenaga yang tidak dibayar, sulit
melakukan akumulasi karena nilai
tambah rendah, dan
pengelolaan
keuangan yang buruk (Tambunan,
2002:10).
Menurut Soetrisno (2002), UK
mempunyai sejumlah persoalan
klasik yang dapat dikelompokkan
sebagai permasalahan internal dan
permasalahan eksternal. Persoalan
internal UK antara lain: (1)
keterbatasan penguasaan dan
kepemilikan aset produksi, terutama
modal; (2) SDM yang rendah; (3)
perkembangan UK terhambat oleh
konsentrasi masyarakat disektor
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pertanian ditinjau dari segi
konsentrasi sumber daya; dan (4)
kelembagaan usaha belum
berkembang secara optimal untuk
menyediakan fasilitas kegiatan
ekonomi. Sedangkan persoalan
eksternal meliputi: (1) terbatasnya
pengakuan dan jaminan keberadaan
UK; (2) kesulitan mendapat data yang
pasti tentang jumlah dan sebaran UK;
(3) terdapat ketimpangan akses
kredit; (4) sebagian produk industri
kecil mempunyai karakteristik
sebagai produk-produk fashion dan
kerajinan dengan lifetime pendek; (5)
nilai tukar komoditi rendah; (6) akses
pasar terbatas; (7) banyak biaya
siluman; dan (8) munculnya krisis
ekonomi.
Dalam kasus pengrajin gula kelapa
dan genteng misalnya, persoalan UK
berkaitan dengan ketergantungan
yang tinggi terhadap sumber daya
alam yaitu nira kelapa dan tanah
lempung, sistem produksi keluarga,
pola penghasilan ganda, penggunaan
teknologi tradisional, pengikisan
modal usaha, dan pasar yang
terbatas. Dalam kasus yang sama,
persoalan usaha ini juga dihadapkan
pada praktik eksploitasi pada jalur
input-output. Pada rantai input
persoalan berkaitan dengan
lemahnya posisi tawar pengrajin
terhadap bahan baku akibat
terbatasnya pilihan untuk
mendapatkannya. Pada rantai output,
dalam kasus gula, pengepul
menempati posisi sentral dalam
menentukan harga. Hal ini terjadi
karena desakan kebutuhan pengrajin,
jarak antara lokasi produksi dengan
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pasar sehingga pengrajin tidak punya
pilihan lain selain pengepul terdekat,
dan praktik pemberian utang oleh
pengepul terhadap produsen menjadi
alat untuk menekan harga
(Dewayanti dan Chotim, 2004).
Sejumlah hambatan UK secara
internal maupun eksternal
menunjukkan bahwa dunia usaha
yang sedang dijalankan oleh pelaku
ekonomi pinggiran tersebut berada
pada anyaman hubungan kekuasaan
yang rumpil, bukan hanya hubungan
kuasa ekonomi-politik tapi juga
hubungan kuasa sosial-kekerabatan.
Hubungan yang disebut terakhir itu
terutama sangat mempengaruhi
karakter hambatan usaha yang
dikelola oleh perempuan. Sebagai
pelaku usaha, perempuan bukan
hanya akan berhadapan dengan
sejumlah persoalan dunia usaha yang
tidak jarang sangat eksploitatif, tetapi
juga akan menghadapi hambatan
yang berkaitan dengan stratafikasi
gender 9.
Kenyataan ini yang dihadapi oleh
perempuan pelaku usaha kecil-mikro
(PUK), pendeknya PUK sebagai
perempuan maupun sebagai pelaku
usaha tidak banyak diuntungkan
dengan berbagai setereotip dan
pencitraan dalam masyarakat yang
cenderung patriarki. Dalam konteks
ini perempuan diakui berada dalam
posisi subordinat, termasuk

9

perempuan sebagai pelaku ekonomi.
Menurut Murniati, dkk. (2001:33),
posisi tidak beruntung perempuan
semakin berlipat ganda karena PUK
bukan hanya harus berhadapan
dengan relasi ekonomi yang berwatak
menindas, tetapi juga terpaksa harus
melepaskan hak milik atas kekayaan
pribadi untuk diserahkan pada suami
atau laki-laki. Sebagai pelaku usaha,
perempuan tidak mempunyai akses
modal yang memadai akibat stereotip
dan citra yang berkembang dalam
masyarakat patriarki.
Menurut Tambunan (2002:88), pada
dasarnya perempuan dan laki-laki
pengusaha (kecil) mengalami
persoalan yang sama yaitu hambatan
terhadap akses pembiayaan investasi
dan informasi tentang jasa-jasa
pendukung bisnis. Meskipun begitu,
terdapat perbedaan antara
pengusaha laki-laki dan perempuan
berkaitan dengan budaya dan
penilaian masyarakat terhadap
perempuan karier, beban rangkap,
dan mobilitas terbatas. Diakui oleh
Ta m b u n a n b a h w a j a m k e r j a
perempuan lebih panjang dibanding
laki-laki, juga ditegaskan bahwa
perempuan kurang berani mengambil
risiko sehingga usaha perempuan
dinilai kurang dinamis. Bisnis
perempuan dianggap sebagai bagian
dari fungsi reproduksi untuk menjaga
keberlangsungan hidup keluarga, dan
jika usaha itu menghasilkan uang

Gender stratification oleh Macionis (1996) didefinisikan sebagai “the unequal distribution of wealth,
power and privilege between the two sexes”, dikutip oleh Sunarto dalam Pengantar Sosiologi edisi
ketiga (2004:116).

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

87

PEMBERDAYAAN PUK: UPAYA LINTAS PENDEKATAN
maka hal itu tidak lebih dari sekedar
nafkah tambahan dan pekerjaan
sambilan. Anggapan ini mengunci
perempuan hanya pada lingkungan
keluarga (Sindu dan Kustati, 2003).
Persoalan PUK memang tidak jauh
berbeda dengan persoalan laki-laki,
tetapi yang begitu tajam
membedakan persoalan adalah latar
belakang munculnya persoalan yang
menggelayuti PUK. Menurut
Sumantri, dkk (2000:127), persoalan
PUK memang berkaitan dengan
k u r a n g n ya k e p e r c a y a a n d i r i ,
m i s k i n n ya p e n g a l a m a n u n t u k
beraktivitas di luar rumah,
kemampuan dan ketrampilan usaha,
inovasi, dan lain-lain, tetapi
hambatan tersebut merupakan
bentukan budaya yang kemudian
diafirmasi dan diinternalisasikan
kepada perempuan. Sumantri sampai
pada satu kesimpulan bahwa
persoalan PUK sejatinya tidak
berdimensi tunggal, tetapi
m e r u p a k a n k o m b i n a s i a n t a ra
persoalan usaha kecil sebagai unit
yang marginal dan persoalan yang
dihadapi oleh pelaku usaha dalam hal
ini perempuan. Posisi yang tidak
menguntungkan perempuan di
domain usaha dan pekerjaan ini
menurut Moore dan Sinclair (1995)
menjebak perempuan masuk ke
d a l a m p e ra n g k a p k e m i s k i n a n
(poverty trap).
Menurut kesimpulan Muniarti, dkk
(2001:56-57), persoalan perempuan
dalam dunia usaha berkaitan dengan
beberapa hal:
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(1) w a t a k k o n s u m t i f y a n g
didesakkan oleh budaya global
(yang hedon) telah menggeser
peran perempuan di sektor
produksi dan distribusi sekedar
menjadi konsumen.
Konsumerisme global
menjadikan perempuan sebagai
sasaran produk industri yang
sebenarnya hanya menjual citra
dan kemewahan palsu;
(2) kegiatan ekonomi perempuan
belum berkait dengan
pemberdayaan perempuan yang
mengakui dan menghargai
ekonomi dari sudut pandang
perempuan;
(3) perempuan sebagai pelaku
ekonomi mikro belum
m e m a h a m i
k a i t a n
perkembangan ekonomi makro
dengan usaha yang sedang
dijalankan; hal ini diakui akibat
dari domestifikasi perempuan;
(4) politik pembangunan telah
menghasilkan pandangan yang
hanya mengakui bentuk usaha
ekonomi besar, sementara usaha
ekonomi kecil (dan lemah)
masuk dalam kategori sektor
non formal;
(5) s e b a g a i b a s i s g e r a k a n ,
organisasi perempuan telah
bergeser menjadi organisasi
yang sangat tergantung kepada
pihak lain;
(6) paham yang menyebutkan
b a h w a p e r e m p u a n h a n ya
berfungsi sebagai ibu (ibuisme)
dalam masyarakat berhasil
menjauhkan perempuan dari
dunia usaha;
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(7) budaya masyarakat yang masih
menempatkan perempuan
dalam posisi subordinat
berakibat bukan hanya melekat
pada perempuan secara pribadi,
tetapi juga pada perempuan
sebagai kelompok;
(8) stereotip kepeda perempuan
bukan hanya telah membentuk
batas-batas jenis usaha yang
dilakukan perempuan, tetapi
juga berakibat pada
terhambatnya akses modal,
sumber daya, dan informasi;
(9) peran ganda perempuan juga
dinilai sebagai hambatan dalam
menjalankan usaha, karena
beban ini menjadikan
perempuan tidak leluasa untuk
melakukan pekerjaan yang
sifatnya publik. Dalam konteks
usaha, beban ganda menjadi
rintangan besar untuk
menjalankan fungsi di bidang
ekonomi.
Merujuk pada kesimpulan di atas, PUK
berada dalam pusaran persoalan yang
sangat kompleks. Sebagai pelaku
ekonomi pinggiran, perempuan harus
bersaing dengan pelaku ekonomi
besar yang tidak jarang menjadi
penindas dalam suatu sistem pasar
yang tidak menguntungkan.
Perempuan sebagai pelaku usaha
tidak jarang harus menerima
sejumlah diskriminasi, stereotip,
peminggiran, dan lain-lain akibat
relasi sosial-kekerabatan yang
cenderung asimetris.

Merujuk pada pemahaman ini,
persoalan PUK dicoba dikelompokkan
dalam kategori persoalan-persoalan
teknis dan persoalan-persoalan
strategis. Persoalan teknis PUK
berkaitan dengan kemampuan
mengakses alat produksi, sumber
daya (modal), dan pasar. Persoalanpersoalan strategis PUK menunjuk
pada relasi ekonomi, politik, dan
gender (sosial) yang tidak adil. Dua
persoalan ini diduga menjadi dasar
bagi inisiatif-inisiatif pemberdayaan
PUK di Indonesia, meskipun tidak
jarang beberapa pihak masih melihat
persoalan PUK sekadar persoalan
usaha per se. Jalinan persoalan
perempuan dan persoalan pelaku
ekonomi pinggiran tidak jarang
menjadi pilihan-pilihan sulit bagi
pelaku pemberdayaan, karena dua
persoalan tersebut melekat pada satu
pelaku usaha yaitu PUK. Tidak jarang
pelaku pemberdayaan terus berusaha
melakukan aksi-refleksi untuk
menemukan fokus strategi
pemberdayaan yang dianggap efektif
dalam rangka mengurangi atau
bahkan menghilangkan persoalan
PUK.

Peta Pemberdayaan PUK
Tulisan ini sementara mengkonsepsikan pemberdayaan PUK sebagai
upaya sadar yang dilakukan individu
atau kelompok untuk mengubah
relasi gender dalam masyarakat yang
memberi peluang pada perempuan
dalam dunia usaha, politik, dan
pergaulan sosial. Menurut Hafidz
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(2004), indikator berdaya meliputi: 1)
kesejahteraan meningkat; 2) akses
terhadap sumber daya meningkat; 3)
kesadaran kritis meningkat; 4)
partisipasi meningkat; dan 5) jika
empat indikator tersebut dapat
ditingkatkan, maka seseorang atau
kelompok dapat melakukan tindakan
kontrol. Untuk menciptakan
keberdayaan tersebut Hafidz
menawarkan strategi advokasi
(perubahan kebijakan), networking
(konsolidasi sumber daya), dan
pengorganisasian (pengelolaan
sumber daya) (Asppuk, 2004:26).
Indikator dan strategi pemberdayaan
yang dibuat oleh Hafidz tersebut
dapat diaplikasikan dalam
pembahasan tentang pemberdayaan
PUK, karena sejauh tulisan ini dibuat
tidak ada (atau setidaknya belum)
ditemukan konsep tentang
pemberdayaan PUK. Justru yang
banyak ditemukan adalah konsep
tentang pemberdayaan perempuan.
Karl (1995) seperti dikutip oleh
Pranarka, misalnya, melihat women
empowerment sebagai suatu proses
k e s a d a ra n d a n p e m b e n t u k a n
kapasitas terhadap partisipasi yang
l e b i h b e s a r, k e k u a s a a n , d a n
pengawasan pembuatan keputusan
dalam melakukan perubahan yang
menghasilkan persamaan derajat
antara perempuan dan laki-laki
(1996:63). Margon dan Bookman
(1988), seperti dikutip oleh Stoecker
dan Stall, menjelaskan bahwa
"(women) empowerment is a process

aimed at consolidating, maintaining,
or changing the nature and
distribution of power in a particular
cultural context" (1996:19).
Sedangkan Malyneux (1986)
berpendapat bahwa "(women)
empowerment is a capacity in thought
and action to address the condition
and position of marginalization"
(1996:200).
Ada banyak lembaga pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan
lembaga donor internasional yang
telah melakukan upaya-upaya
pemberdayaan PUK di Indonesia.
Asppuk merupakan salah satu
lembaga swadaya yang melakukan
upaya-upaya tersebut. Pada awal
berdirinya asosiasi ini, penguatan
ekonomi merupakan jalan masuk
untuk melakukan pemberdayaan
PUK, meskipun di banyak pelatihan
usaha kecil yang diselenggarakan
lembaga ini selalu menjadikan analisis
gender sebagai sudut pandang.
Pendekatan gender dianggap penting
karena PUK-mikro adalah usaha yang
dijalankan perempuan dengan tingkat
risiko dan hambatan yang berbeda
jika dibandingkan usaha yang
dijalankan laki-laki 10. Hal ini berbeda
dengan berbagai pemberdayaan
usaka kecil yang banyak dilakukan
oleh pemerintah. Meskipun diakui
bahwa persoalan PUK relatif berbeda
dengan persoalan pengusaha lakilaki, pemberdayaan yang dilakukan
oleh pemerintah dan beberapa LSM di

10 Disarikan dari berbagai diskusi dengan kawan-kawan Asppuk.
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luar Asppuk lebih banyak
menekankan aspek usaha dengan
analisis (murni) bisnis.
Makalah Deputi Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (KUKM)
misalnya, membedakan
pemberdayaan UK dalam aspek nonfinansial dan finansial tanpa
menyentuh aspek gender di dalamnya
(Soetrisno, 2002:8-28). Aspek non
finansial dalam hal ini meliputi:
1) p e n c i p t a a n B u s i n e s s
Development Services (BDS)
yang antara lain berupa aneka
jasa seperti pelatihan
manajemen dan teknik (jangka
pendek), konsultasi manajerial,
perbaikan dan pemeliharaan,
desain produk, sertifikasi produk,
konsultasi jasa informasi, jasa
informasi dan kurir, jasa riset
pasar, pialang perdagangan,
perpajakan, hukum, dan lain11 ;
lainm
2) penciptaan situasi kondusif bagi
pengembangan dan penguasaan
teknologi serta menumbuhkan
berbagai inovasi atas
penguasaan teknologi, terutama
teknologi informasi dan
komunikasi;
3) pengembangan UKM dengan
sistem klaster; pemberdayaan
dengan sistem sentra ini
didasarkan atas pertimbangan
untuk memberikan pelayana

UKM secara lebih terfokus,
k o l e k t i f, d a n e f i s i e n .
Pemberdayaan UKM dengan
pendekatan klaster ini harus
ditujukan untuk dan berorientasi
bisnis.
Pemberdayaan yang ditawarkan oleh
pemerintah ini bukan hanya tidak
secara khusus ditujukan untuk
pemberdayaan PUK dengan
pendekatan yang spesifik perempuan,
tetapi pemberdayaan model itu juga
bukan sesuatu yang baru, karena
banyak LSM yang telah melakukan
berbagai upaya pemberdayaan UK
dengan model BDS. Pemberdayaan
UK dengan memberi kredit juga telah
banyak ditempuh oleh pemerintah
dengan model bapak angkat untuk
menghindari prosedur perbankan
yang cenderung berbelit. Hanya saja
berbagai upaya itu masih belum
banyak merubah kondisi usaha kecil,
lebih-lebih PUK. Hingga saat ini masih
banyak pelaku usaha pinggiran ini
yang menjerit kekurangan modal,
mahalnya bahan baku, sulitnya akses
pasar, dan berbagai birokrasi
pemerintah yang "menggigit".
Kesulitan usaha pinggiran ini menjadi
beban berlipat ganda pada usaha
yang ditekuni oleh perempuan.
Pemberdayaan PUK dalam beberapa
kasus masih menjadi isu pinggiran
dan sangat tergantung pada agenda
besar LSM pelaku. Kasus

11 BDS diartikan sebagai jasa non-finansial yang bertujuan meningkatkan kerja, akses pasar, dan

kemampuan bersaing untuk suatu perusahaan individu yang tersedia untuk jangka waktu pendek
(Soetrisno, 2002:9).

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

91

PEMBERDAYAAN PUK: UPAYA LINTAS PENDEKATAN
pemberdayaan UK dan PUK misalnya,
hanya (terlihat) menjadi bagian dari
upaya penanggulangan kemiskinan
struktural, dan belum menjadi isu
pokok dalam pemberdayaan
perempuan. Kelemahan
pemberdayaan PUK dalam isu
penanggulangan kemiskinan bukan
hanya pada fokus pemberdayaan
yang berbeda, tetapi juga
pemberdayaan perempuan akan
segera terpinggirkan jika sejumlah
indikator penanggulangan
kemiskinan telah dicapai oleh
program tersebut. Kemiskinan
memang berdampak buruk bagi
perempuan, tetapi keberhasilan
program pengentasan kemiskinan
tidak serta merta akan mengurangi
relasi gender yang asimetri dalam
masyarakat.
Kekhawatiran ini juga terjadi pada
gejala pengintegrasian–untuk tidak
disebut pergeseran–fokus
pemberdayaan PUK yang terjadi
dalam strategi Asppuk beberapa
tahun terakhir ini. Pemberdayaan PUK
berusaha mengintegrasikan
penguatan ekonomi perempuan
dengan "gerakan politik perempuan".
Hal ini terlihat mulai dari pelatihan
kewarganegaraan hingga berbagai
dialog politik dengan partai, calon
legislatif, KPU daerah, dan Panwaslu.
Sebenarnya hal ini tidak perlu
d i c e m a s k a n , k a r e n a i n t e g ra s i
tersebut diakui sebagai bagian dari
strategi membangun kekuatan
perempuan di masyarakat. Hanya
saja yang perlu diwaspadai adalah
b a h w a ( a r u s ) p o l i t i k p ra k t i s
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mempunyai daya serap yang besar
terhadap gerakan perempuan.
Pengalaman politik perempuan di
Chile pasca Pinochet menunjukkan
bahwa gerakan perempuan di negara
itu sempat mengalami "feminist
silence" (meminjam istilah Julietta
Kirkwood), karena mayoritas (aktivis)
perempuan tersedot dalam pusaran
politik konvensional dan
mengabaikan pengorganisasian
perempuan (Subono, 2000:57).
Berbagai upaya pemberdayaan yang
dilakukan oleh Asppuk maupun pihakpihak lain, baik yang ditujukan untuk
menjawab persoalan PUK yang
berkaitan dengan persoalan (akses)
usaha maupun yang berkaitan
dengan persoalan relasi sosial
(gender), ekonomi, dan politik
merupakan aksi berkelanjutan dari
upaya mewujudkan gerakan PUK
yang mensejahterakan dan
berkeadilan gender. Oleh karena itu,
pemberdayaan PUK yang
berperspektif gender adalah bagian
dari upaya untuk merubah relasi
gender dalam masyarakat yang dinilai
banyak pihak cenderung patriarki.
Pemberdayaan PUK dengan perspektif
gender didasarkan pada asumsi
bahwa relasi asimetris dalam
masyarakat yang cenderung
menindas perempuan bukan
merupakan realitas yang netral
gender atau alamiah (baca: bias
gender). Ini berarti setiap aktivitas
perubahan yang dilakukan oleh
kelompok manapun yang bermaksud
mengubah relasi tersebut harus
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mempunyai perspektif tajam untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk relasi
kuasa asimetris yang dibangun di atas
p e m a h a m a n ya n g s a l a h a t a s
perbedaan jenis kelamin.
Pemberdayaan PUK yang peka gender
bukan hanya ditujukan untuk
mendorong perempuan memperoleh
haknya dan dapat memasuki wilayah
publik secara produktif, tetapi juga
dimaksudkan untuk menghapus
berbagai bentuk praktik sosial yang
menjadi basis subordinasi,
peminggiran, eksploitasi, dan lain-lain
yang membebani perempuan.
Tentu saja pemberdayaan PUK yang
peka gender harus dimulai dari
organisasi pendamping yang juga
12 .
peka genderm
Organisasi
pendamping yang peka gender bukan
hanya menunjuk pada proporsi jenis
kelamin pada organisasi yang
bersangkutan, tetapi juga menunjuk
pada mekanisme pengambilan
keputusan organisasi dan budaya
organisasi yang tidak "mengganggu"
perempuan (MacDonald, 1999:128).
O r g a n i s a s i p e n d a m p i n g ya n g
mempunyai struktur dan praktik yang
tidak peka gender hanya akan
menghasilkan keluaran-keluaran
yang diskriminatif (Goetz, 1995).

Dalam konteks ini penting melihat
pemberdayaan PUK dalam peta
gerakan perempuan di Indonesia.

Pemberdayaan PUK
Gerakan Perempuan

dalam

Membuat batasan tentang gerakan
perempuan yang lengkap dan dapat
menjelaskan (baca: memuaskan)
banyak pihak sangat sulit. Diakui oleh
Wieringa bahwa diperlukan definisi
yang luas dan tepat untuk dapat
menangkap heterogenitas, pluralitas,
dan kompleksitas istilah "gerakan
p e r e m p u a n " , k a r e n a g e ra k a n
perempuan tidak bicara dalam satu
bahasa. Menurut Wieringa, gerakan
perempuan dapat dilihat sebagai
spektrum menyeluruh dari perbuatan
individu atau kolektif secara sadar
atau tidak sadar yang berjuang untuk
mengeliminasi bentuk subordinasi
gender yang didasarkan pada
preferensi kelas, ras, etnis, umur, dan
seks (1999:75) 13.
Pemberdayaan PUK dalam peta
gerakan perempuan di Indonesia
sebenarnya bukan hanya berada
dalam lintasan kusut aktivitas
perubahan sosial untuk kesetaraan

12 Istilah peka gender ini merujuk pada praktik analisis dan praksis yang meperlihatkan realitas

hubungan asimetris antara laki-laki dan perempuan dalam setiap arena transaksi dan pergaulan.
13 Pengertian gerakan perempuan yang dibuat oleh Wieringa ini berkesan mengabaikan kesadaran

kolektif maupun individu dalam melakukan gerakan. Dalam konteks gerakan perempuan,
kesadaran merupakan prinsip pokok, karena hal ini berkaitan dengan identitas dan orientasi
gerakan. Tujuan teori feminis radikal misalnya adalah perubahan dalam kesadaran (Humm,
2002:73). Bashin dan Khan menyebutkan feminisme adalah kesadaran dan tindakan sadar untuk
melakukan perubahan (1999:5). Asppuk sebagai asosiasi organisasi pendamping perempuan
yang bertujuan menciptakan gerakan perempuan selalu menjadikan kesadaran kritis sebagai
indikator dalam setiap program yang dibuat.
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gender, melainkan juga berada dalam
lintasan gerakan untuk perubahan
ekonomi (kerakyatan) demi
menciptakan kesejahteraan keluarga
dan perjuangan merebut hak-hak
politik untuk ikut menentukan
14. Melihat PUK
kebijakan publikm
sebagai gerakan tentu tidak dapat
mengabaikan peran jaringan Asosiasi
Pendamping Perempuan Usaha Kecil
(ASPPUK) sebagai perkumpulan
lembaga pendamping PUK di
Indonesia15 .
Dalam salah satu modul Asppuk,
gerakan diartikan sebagai "berbagai
upaya untuk mengubah tatanan yang
tidak adil, menuju sebuah tata baru
yang lebih memberi jaminan pada
realisasi keadilan, kemakmuran, dan
kesejahteraan manusia. Variabel
utama gerakan menurut modul ini
meliputi: 1) mengubah keadaan yang
dipandang buruk dan tidak adil; 2)
menciptakan keadaan yang lebih baik
dan bermakna di masa depan; 3)
penguasa merupakan pihak yang
bertanggung jawab atas keadaan
buruk dan tidak adil terseut; 4)

perlawanan akan menjadi pendorong
perubahan; 5) dinamika konflik
antara berbagai kekuatan (Asppuk,
2001:1).
Asppuk merupakan metamorfosis dari
Yayasan Pendamping Perempuan
Usaha kecil (YASPPUK) yang berdiri
tahun 1997. Perubahan itu terjadi
pada Forum Nasional (Fornas)
YASPPUK ke-2 yang berlangsung pada
Februari 2001 di Lombok, Nusa
Tenggara Barat karena alasan
keprihatinan beberapa organisasi non
pemerintah terhadap ketidakadilan
yang dialami perempuan akibat dari
bangunan sosial-budaya yang
patriarkis. Pada forum yang sama,
asosiasi tersebut merumuskan
mandat untuk mewujudkan
gerakan perempuan usaha kecil
mikro (PUK-mikro) yang kuat dan
mandiri dalam masyarakat sipil yang
demokratis, sejahtera, egaliter, dan
berkeadilan gender. Berdasarkan
mandat tersebut Asppuk meletakkan
dua strategi dasar yang meliputi: (1)
memfasilitasi terbangunnya gerakan
PUK-mikro yang berkesetaraan dan

14 Beberapa tulisan tentang pembangunan ekonomi rakyat atau kerakyatan selalu berbicara tetang

memperbesar akses modal, pasar, dan teknologi pada usaha kecil, tanpa menyebutkan gender
sebagai pendekatan dalam pembangunan ekonomi. Lihat tulisan Asy'arie (1998) dan
Prasetiantono (1998) dalam “Menggagas Tatanan Politik Ekonomi Indonesia Baru” (Yappika).
15 Selain ASPPUK memang banyak lembaga jaringan yang mempunyai perhatian kepada usaha kecil
seperti Jaringan Ekonomi Kerakyatan (Jekora) yang terdiri dari para pemerhati UKM dan bergerak
pada tingkat isu; Jaringan Ekonomi Rakyat (Jekora) yang terdiri dari ASPPUK, Bina Desa,
AKATIGA, IDEA Yogyakarta, Persepsi, Pekerti, Solidaritas Perempuan, YMU, dan beberapa
individu, yang bergerak untuk perubahan usaha kecil mikro; Jaringan Nasional Pemerhati UKM
(JNP-UKM) yang berusaha membangun strategi advokasi untuk menciptakan kebijakan yang
sehat bagi dunia usaha dan investasi; Beberapa lembaga atau kelompok individu seperti YMU,
PERAMU, dan YIS yang memberi kredit usaha kecil, LSM seperti Persepsi dan LPPLSH yang
meningkatkan jaringan pemasaran usaha kecil, PKPEK dan PUPUK yang memberi layanan
informasi, dan lain-lain (disarikan dari berbagai sumber).
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berkeadilan gender sebagai
penguatan masyarakat sipil; (2)
memperjuangkan terbangunnya
sistem yang kondusif bagi proses
demokratisasi yang berkesetaraan
dan berkeadilan gender (Asppuk,
2004:9) 16.
Secara umum strategi Asppuk untuk
memberdayakan perempuan dan
mengubah kebijakan yang tidak
berpihak pada perempuan akan
d i w u j u d k a n m e l a l u i Ke ra n g k a
Program Asppuk yang memuat
komponen kegiatan peningkatan
kesejahteraan perempuan, akses
pada sumber daya, kesadaran kritis,
partisipasi dalam pengambilan
keputusan, dan penguasaan pada
sumber daya. Berkaitan dengan
Kerangka Program tersebut, Asppuk
merasa perlu untuk membangun basis
nilai yang meliputi: kesetaraan,
keadilan, kebebasan, keterbukaan,
keseimbangan, dan anti kekerasan.
Selama periode 2001-2004 Asppuk
mempunyai empat fokus program
antara lain: 1) memfasilitasi dan
menguatkan anggota Asppuk; 2)
Pe m b e r d a ya a n P U K - m i k r o ; 3 )
advokasi dan networking; dan 4)
pengembangan kapasitas lembaga

(Asppuk) 17. Pada periode 2001-2002
program pemberdayaan PUK-mikro
melakukan pelatihan Civic Education
(CE) untuk Kelompok Perempuan
Usaha Kecil (KPUK) di tingkat
kabupaten dan kota serta Program
Kredit Mikro (PKM) 18 . Pada periode
2002-2003 program pemberdayaan
PUK mikro melakukan Community
Organizing (CO) untuk KPUK,
beberapa kongres Jarpuk, Workshop,
penerbitan, dan Program Kredit Mikro
yang mempunyai dua skim pinjaman
yaitu untuk usaha dan kebutuhan
19 . Pada periode 2003perempuanm
2004 program pemberdayaan PUKmikro melakukan pelatihan
Manajemen Strategi Gerakan PUK,
Workshop, sejumlah publikasi, dan
pendokumentasian berupa
penerbitan maupun CD dan program
kredit mikro serta program
pengembangan Lembaga Keuangan
20.
Perempuan (LKP)m
Beberapa pelatihan yang dilakukan
Asppuk dalam periode 2001-2004
untuk program pemberdayaan PUKmikro yang berupa civic education,
community organizing, dan
manajemen gerakan PUK diakui telah
menumbuhkan kesadaran kritis PUK.
Merujuk pada Laporan

16 Mandat dan dua strategi dasar tersebut belakangan dipilih sebagai visi dan misi Asppuk di

kemudian hari (Asppuk, 2002:1)
17 Lihat Anggaran dasar Asppuk
18 Kredit ini diakses sebanyak 965 PUK, 79 kelompok, dan 18 Ornop untuk dana Rp. 415.000.000,00

(Asppuk, 2004:12)
19 Program ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1998 yang disalurkan melalui LSM. Hingga tahun

2002, Asppuk berhasil menyalurkan kredit sebanyak Rp. 1.337.950.000,00 pada 3545 PUK. Ibid.,
hal 15
20 Pada periode tersebut Asppuk berhasil menyalurkan Rp. 268.500.000,00 pada 550 PUK-mikro
dengan melibatkan. Ibid., hal 23.
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Pertanggungjawaban Komite
Eksekutif Nasional dan Sekretaris
Eksekutif Nasional, kesadaran kritis
PUK tersebut dapat dilihat dari tiga
hal, antara lain: 1) memahami dan
menyadari persoalan ketidakadilan
yang dialami; 2) kemampuan untuk
melihat sebab-akibat ketidakadilan
tersebut; dan 3) mencari alternatif
solusi untuk memecahkan masalah
sendiri maupun bersama (Asppuk,
2004:28).
Upaya pemberdayaan oleh Asppuk
melalui Program Kredit Mikro yang
kemudian berubah menjadi Lembaga
Kredit Perempuan (LKP) telah
memberi akses pada 4.067 PUK dan
373 kelompok untuk tambahan modal
usaha, meningkatkan volume usaha,
dan meningkatkan pendapatan.
Merujuk pada hasil program
pemberdayaan PUK-mikro selama
tiga tahun terakhir, terlalu sulit untuk
menentukan lintasan gerakan PUK
yang didampingi anggota Asppuk,
karena pemberdayaan tersebut
berada pada pusaran persoalan PUK
yang meliputi persoalan perempuan,
persoalan usaha, dan akses pada
pengambilan keputusan.
Dari perspektif gerakan,
pemberdyaan PUK sebenarnya
melampaui dua lintasan gerakan
sekaligus yaitu gerakan perempuan
untuk usaha dan gerakan perempuan

berorientasi politik. Dua lintasan
gerakan ini memang bukan dua kutub
yang berada dalam titik ekstrim, tapi
lintasan ini bisa menjadi pendulum
yang terus "bergoyang" tanpa
menemukan titik fokus. Gerakan PUKmikro dapat terjebak dalam gerakan
politik perempuan per se, atau
sebaliknya dapat terjebak dalam
gerakan ekonomi saja. Meskipun
demikian, gerakan PUK-mikro yang
hendak diwujudkan oleh Asppuk
berpotensi mengatasi keduanya dan
menjadi lokomotif gerakan ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan gender
(pro perempuan) atau menjadi
gerakan politik perempuan untuk
menciptakan ekonomi kerakyatan 21.
Semua program pemberdayaan yang
dibangun oleh Asppuk dan
anggotanya pada dasarnya adalah
program untuk mewujudkan gerakan
PUK seperti yang ada dalam rumusan
mandat (baca: visi). Hanya saja,
sebagai upaya untuk melakukan
perubahan, pemberdayaan PUK
masih terus mencari bentuk ideal
untuk menjawab persoalan-persoalan
strategis PUK. Upaya tersebut terlihat
dalam empat tahun terakhir ini, yang
tampak dari strategi penguatan
ekonomi perempuan sebagai pintu
masuk untuk mendorong keadilan
gender dalam berbagai domain yang
diintegrasikan dengan gerakan politik

21 Sejauh ini belum ditemukan konsep atau pengertian tentang gerakan PUK-mikro yang dimiliki

Asppuk. Bahkan dalam laporan Pelatihan Manajemen dan Strategi Gerakan PUK-Mikro juga tidak
ditemukan konsep gerakan PUK-Mikro. Tetapi dari bahan bacaan yang dilampirkan di laporan
semuanya berbicara tentang gerakan perempuan, meskipun bukan gerakan PUK-mikro.
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perempuan dan program besar
bernama demokrasi ekonomi 22.
Asppuk sebagai asosiasi yang
beranggotakan puluhan LSM yang
melakukan pendampingan PUK di
Indonesia merupakan potensi yang
sangat besar untuk menggerakkan
arah perubahan sosial-politikekonomi perempuan sesuai dengan
prinsip keadilan dan kesetaraan
gender. Meskipun demikian harus
diakui bahwa upaya ke arah itu sulit
untuk dilakukan, bahkan untuk
asosiasi sebesar Asppuk. Faktor yang
mempersulit upaya tersebut antara
lain adalah perubahan politik yang
sering tidak dapat diduga, kebijakan
usaha yang sering tidak
menguntungkan PUK, diskriminasi
dan peminggiran terhadap
perempuan yang masih menjadi
praktik sosial, dan berbagai persoalan
besar yang (mungkin) sulit
diselesaikan. Dalam spiral persoalan
PUK tersebut peran pendampingan
Asppuk dan anggotanya tetap
dibutuhkan.
Meletakkan pemberdayaan PUK
dalam kerangka gerakan bukan hanya
dapat dirunut dari perubahan
paradigma gerakan perempuan di
dunia mulai dari WID, GAD, hingga
Gender Maintreaming yang menjadi
semangat Landasan Aksi Deklarasi

Beijing tahun 1995, namun juga visi
Asppuk yang hendak mewujudkan
gerakan PUK yang kuat dan mandiri
dalam masyarakat sipil yang
demokratis, sejahtera, egaliter, dan
berkeadilan gender. Deklarasi Beijing
1995 dan visi Asppuk mempunyai
semangat yang sama, yaitu
menjadikan pemberdayaan
perempuan (UK) sebagai alat
perjuangan gerakan. Deklarasi
Beijing menyebutkan bahwa
"pemberdayaan kaum perempuan
dan partisipasi penuh mereka
berdasar pada persamaan di segala
bidang dalam masyarakat, termasuk
partisipasi dalam pengambilan
keputusan dan akses kepada
kekuasaan yang merupakan hal
mendasar bagi tercapainya
persamaan, pembangunan, dan
23 . Asppuk sebagai
perdamaian" m
asosiasi lembaga pendamping PUK
menjadikan pemberdayaan PUK
sebagai salah satu strategi besar
untuk mewujudkan gerakan PUK
seperti yang disebut di atas.
Dalam tulisan di atas disebutkan
bahwa PUK memikul dua persoalan
besar, yaitu persoalan akses terhadap
sumberdaya, alat produksi, dan pasar
(persoalan teknis) dan persoalan
yang berkaitan dengan relasi sosial
(gender), ekonomi, dan politik
(persoalan strategis). Secara lebih

22 Istilah ini dipakai untuk menjelaskan pendekatan gender, ekonomi, dan politik yang dikembangkan

oleh Asppuk beberapa tahun terakhir.
23 Landasan Aksi Deklarasi Beijing 1995 angka 13 (1995:3). Konsep pemberdayaan perempuan

sebenarnya telah mendapat perhatian pada tahun 1985 oleh LSM yang bernama Development
Alternatives with Women for a New Era (DAWN) yang didirikan oleh para feminis India. Konsep itu
dikenal dengan sebutan “empowerment approach” (Tan, 1997:9)
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eksplisit dapat dikatakan bahwa
persoalan PUK bukan hanya murni
persoalan usaha, namun juga
persoalan yang berkaitan dengan
pengusaha perempuan. Hal ini
menunjukkan bahwa risiko dan
hambatan yang dihadapi oleh
pengusaha perempuan relatif
berbeda – jika tidak berbeda sama
sekali – dengan usaha yang dilakoni
laki-laki. Karena itu, upaya untuk
memberdayakan PUK bukan hanya
diarahkan untuk menghilangkan
hambatan usaha, namun juga
persoalan-persoalan relasi
perempuan dalam ruang sosial,
ekonomi, dan politik.
Dalam pengertian itu, sangat penting
meletakkan pemberdayaan PUK
dalam kerangka gerakan perempuan.
Gerakan perempuan memberikan
jaminan terhadap upaya untuk
menghilangkan persoalan strategis
PUK, bukan sekedar gerakan
ekonomi. Gerakan ekonomi (rakyat)
yang diterjemahkan dalam bentuk
program kredit usaha kecil, bapak
angkat BDS, dan lain-lain, tanpa
menghadirkan perspektif gender
sebagai alat untuk melihat hambatan
dan persoalan PUK tidak memberi
jaminan akan dapat menghilangkan
hambatan relasi asimetris laki-laki
dan perempuan di masyarakat. Model
pemberdayaan ini oleh lembagalembaga pemerintah belakangan
diketahui kurang fokus dalam melihat
persoalan PUK dan cenderung
mengabaikan persoalan strategis
(hambatan-hambatan relasi)
p e r e m p u a n d i b a n ya k a r e n a
transaksi, karena persoalan PUK
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dianggap tidak berbeda dengan
persoalan dan hambatan yang
dihadapi pengusaha laki-laki.
Menentukan arah gerakan berarti
menegaskan strategi pemberdayaan
PUK. Jika gerakan PUK ditarik terlalu
jauh ke arah gerakan pembangunan
ekonomi, maka strategi
pemberdayaan PUK akan menjawab
persoalan teknis seperti akses
terhadap sumberdaya, alat produksi,
dan pasar. Pilihan ini tidak berlaku
s e b a l i k n ya . Ka r e n a p e r s o a l a n
(strategis) relasi sosial, ekonomi, dan
politik merupakan persoalan basis
yang bisa jadi berdampak langsung
pada akses perempuan untuk
mendapat sumberdaya, alat produksi,
dan pasar secara adil, maka stategi
pemberdayaan yang diarahkan untuk
menjawab persoalan ketimpangan
relasi akan dapat memotong sumber
persoalan akses.
Asppuk sebagai asosiasi lembaga
pendamping PUK berusaha untuk
membangun gerakan PUK dengan
s t r a t e g i p e m b e r d a ya a n y a n g
diarahkan untuk menjawab persoalan
teknis sekaligus persoalan strategis
PUK dengan memilih pendekatan
demokrasi ekonomi, suatu
pendekatan yang berusaha
mengintegrasikan aspek keadilan
gender, usaha, dan politik. Meskipun
begitu, jika dilacak sejarahnya,
lembaga ini berusaha menjadikan
pendekatan usaha sebagai jalan
masuk. Sejumlah alasan yang
dianggap menjadi latar belakang
pengintegrasian tiga pendekatan
dalam upaya pemberdayaan PUK
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antara lain: 1) alasan (kebijakan)
makro politik dan ekonomi yang
berkembang di tingkat nasional dan
internasional; 2) perkembangan
politik lokal yang berkaitan dengan
desentralisasi dan dinamika daerah;
3) dinamika Asppuk dan anggotanya;
4) dinamika di tingkat dampingan.
Pengintegrasian tiga pendekatan
tersebut pada kenyataannya belum
berjalan seperti yang diharapkan,
meskipun gejala tersebut tidak terjadi
di semua anggota asosiasi. Meminjam
penilaian Asppuk pusat, tiga
pendekatan tersebut mengalami
reduksi akibat beberapa prasyarat
yang tidak dimiliki oleh anggota
asosiasi. Realitas tersebut oleh
Asppuk dikategorikan dalam: 1)
anggota yang kuat dalam
menggunakan pendekatan gender;
anggota yang kuat dalam
menggunakan pendekatan usaha; 2)
anggota yang kuat dalam pendekatan
politik; 3) anggota yang kuat dalam
pendekatan gender-usaha; 4)
anggota yang kuat dalam pendekatan
gender-politik; dan bahkan, 5)
anggota yang lemah di dalam
beberapa pendekatan.
Ada banyak faktor yang
menyebabkan pergeseran dalam
mengaplikasi pendekatan tersebut,
antara lain: kondisi organisasi,
kondisi awal dampingan, kapasitas
pendamping lapangan, dan lain-lain.
Faktor yang dianggap sebagai
penyebab pergeseran tersebut
sebenarnya adalah gejala umum yang
hampir ada pada setiap praktik
pemberdayaan. Variabel yang sering
lewat dalam menilai (baca:

mengevaluasi) upaya-upaya
pemberdayaan adalah praktik wacana
dan praktik politik antara lembaga
pendamping, dampingan, donor,
pendamping lapangan, dan lembaga
jaringan. Praktik wacana dan praktik
politik merupakan gejala halus yang
menjadi medan pertukaran
kepentingan, hubungan kekuasaan,
dan praktik hegemoni antar aktor
yang disebut di atas.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Pengalaman Asppuk yang berusaha
membangun gerakan PUK ke arah dua
lintasan gerakan (ekonomi dan
perempuan) di satu sisi menunjukkan
bahwa dua lintasan gerakan tersebut
bukan dua kutub ekstrim yang tidak
dapat dipertemukan. Di sisi lain,
pengalaman Asppuk juga
menunjukkan bahwa mengintegrasikan tiga pendekatan dalam
membangun gerakan PUK dapat
menciptakan kondisi "tidak stabil"
pada pilihan strategi pemberdayaan
antara menjawab persoalan teknis
dan persoalan strategis PUK. Namun
demikian diduga persoalan tersebut
dipengaruhi banyak faktor dan banyak
tingkatan pengambilan keputusan.
Di tingkat praktik, pemberdayaan
transaksi wacana dan praktik politik
sebagai arena pertukaran
kepentingan dalam hubungan
kekuasaan menjadi gejala yang
dianggap "normal" dalam upaya
menciptakan arus gerakan. Padahal
dua praktik ini diduga menjadi faktor
dinamis dari bentuk-bentuk
pergeseran pendekatan, bahkan arah
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gerakan, karena bacaan terhadap
arah gerakan tidak dapat didasarkan
pada realitas teks (resmi), tetapi hasil
akhir dari upaya pembangunan
gerakan. Berdasarkan analisis
tersebut, penulis merekomendasikan
untuk melakukan studi lapangan
dalam rangka menjawab dugaan
tentang gejala pergeseran

pendekatan (ekonomi-gender-politik)
dalam upaya pemberdayaan PUK
akibat praktik wacana dan praktik
politik, karena pergeseran
pendekatan tersebut diduga akan
mempengaruhi orientasi gerakan
yang dibangun Asppuk dan
anggotanya.
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FENOMENA GERAKAN PEREMPUAN
DI AKAR RUMPUT
(Meretas Problematika dan Gerakan
Perempuan Pengusaha Mikro
di Level Basis)
M. Firdaus 1

Abstract
This article describes and analyzes the strategy and tactics of organizing women
of grass-root levels conducted by NGOs. Through the cases of women
empowerment of small enterprises (PUK), this article discloses the problems
faced by women of small enterprises, and explains the weaknesses of the
strategy on group development and people organizing. The writer thinks that
empowering women of small enterprises should originate from the actual and
real needs of them through small enterprises, place the group dynamics as the
goal, and avoid the strategy that enables the enhancement of the elite levels.

Pendahuluan
Bila dicermati secara seksama, isu
yang sering dikembangkan oleh
“gerakan”2 perempuan di Indonesia
dari dahulu hingga kini, biasanya
terfokus pada dua tema penting.
Pertama, tema politik umum seperti

pembangunan, kemiskinan,
marginalisasi, imperialisme, dan
neoliberalisme. Kedua, tema-tema
yang berkaitan dengan ketidakadilan
“gender” yaitu seputar hak-hak dalam
perkawinan, kesehatan reproduksi,
dan pendidikan.3

1 Penulis adalah Koordinator Program Sekretariat Nasional ASPPUK. Penulis mengucapkan banyak

terima kasih kepada kawan-kawan ASPPUK, baik di Seknas, terutama Yuni Pristiwati (sebagai
SEN) maupun ornop jaringannya, atas masukan dan sumbangan datanya yang amat berharga.
2 Kata “gerakan” di atas meminjam definisi yang longgar dari Saskia E. Wieringa dalam buku
“Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”, Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya,
1999, hal. 75, yang berbunyi “Gerakan perempuan dapat dilihat sebagai spektrum menyeluruh dari
perbuatan individu atau kolektif secara sadar dan tidak sadar, kegiatan, kelompok atau organisasi
yang berperhatian terhadap berkurangnya berbagai aspek subordinasi gender, yang dipandang
sebagai berjalinan dengan penindasan lainnya, seperti misalnya yang didasarkan atas preferensi
kelas, ras, etnis, umur dan seks.”
3 Nasikun, “Tinjauan Ekonomi-Politik Problema Peran Wanita di Negara-negara Sedang
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Namun begitu, ada satu kritik pedas
terhadap gerakan perempuan yang
selama ini bekerja pada semua level
di Indonesia, yaitu terputusnya “mata
rantai” antar satu isu yang diusung
dengan lainnya. Artinya, gerakan
perempuan yang ada selama ini
belum berhasil menggabungkan isuisu umum dan isu-isu gender dalam
kerangka perjuangan yang utuh dan
konsisten, yang diupayakan secara
b e r s a m a a n . h4 Pa d a s a a t s a t u
kelompok perempuan mengangkat
tema-tema politik umum, saat itu isu
gender menjadi hal yang ter marginalkan. Sebaliknya, ketika satu
kelompok perempuan mendahulukan
masalah-masalah politik umum tanpa
memperhatikan persoalan gender
sebagai bagian integralnya, ternyata
hal ini tidak secara otomatis bisa
menyelesaikan masalah fundamental
perempuan. 5
Lebih dari itu, sebagai upaya refleksi
terhadap gerakan sosial yang selama
ini dikembangkan oleh kelompok
perempuan, seorang Hilmar Farid,
aktifis Jaringan Kerja Budaya,
mensinyalir ada kesan bahwa gerakan

4

5

sosial (perjuangan) yang
dikembangkan oleh perempuan di
level komunitas secara informal tidak
dianggap sebagai dinamika gerakan
perempuan. Hal itu menyiratkan
seolah-olah ada bermacam-macam
syarat yang mesti dipenuhi untuk
mampu dianggap sebagai “gerakan”.
Padahal, menurut dosen sastra
Universitas Indonesia ini, persyaratan
seperti itu mengarah kepada
dominasi kalangan tertentu dan
mempunyai nuansa “bias” terhadap
kelompok lain. Hal itu sebetulnya
justru bertentangan dengan ide dasar
“perjuangan feminisme” itu sendiri.
Tenggelamnya dinamika perempuan
pada lapisan basis dalam melakukan
upaya untuk memperjuangkan
kepentingannya tercermin jelas pada
cerita sejarah gerakan perempuan
yang hadir di buku-buku, mulai dari
Gerwani yang “fenomenal” sampai
dengan KOWANI di zaman Orde Baru
yang “penurut” pada penguasa.
Untuk hal itu, penulis ingin
mengungkap dinamika gerakan
perempuan yang bergelut dalam
aktivitas ekonomi (Perempuan

Berkembang”, satu tulisan dalam Faudzie Ridjal, Lusi Margiyani, Agus Fahri Husein (Editor),
“Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia”, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hal 79-85.
Wardah Hafidz, “Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbangannya kepada Transformasi
Bangsa”, satu tulisan dalam Faudzie Ridjal, Lusi Margiyani, Agus Fahri Husein (Editor), “Dinamika
Gerakan Perempuan di Indonesia”, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hal 93-98.
Saskia E. Wieringa “ Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”, Jakarta: Kalyanamitra dan
Garba Budaya, 1999. Kalimat ini juga dikutip secara bebas oleh Titik Hartini dalam “Peminggiran
dan Ketidaksetaraan Relasi Perempuan Usaha Kecil Mikro dan Upaya Pemberdayaan (studi kasus
perempuan usaha mikro di Klaten, Jawa Tengah)”, Jakarta: Program Kajian Wanita Paska Sarjana
UI, 2004, hal.70, tesis yang tidak diterbitkan. Namun beberapa tahun belakangan, keterputusan itu
dicoba dijembatani oleh beberapa kalangan aktifis gerakan perempuan di Indonesia, misalnya
dengan didesakkannya pasal mengenai quota 30% untuk perempuan, dan disahkannya UndangUndang mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan di Rumah Tangga. Itu semua tidak luput dari
bersatunya beberapa elemen dari aktivis gerakan perempuan di Indonesia.
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Pengusaha Mikro) dalam memenuhi
kebutuhan sehari-harinya di level
akar rumput, yang sebenarnya
mempunyai dampak signifikan
khusus bagi keluarga, bahkan lebih
luas lagi, bagi masyarakat umum.
Dalam konteks ini, Melani Budianta
mencoba menggambarkan bahwa
ibu-ibu tersebut sebenarnya sedang
m e l a k u k a n a k t i v i t a s “ p o l i t i k ”,
sebagaimana sering diungkapkannya
sebagai berikut, “politik perempuan
bersumber dari pengalaman hidup
perempuan sehari-hari (personal is
political), dan bertolak dari realitas
sosial yang ada, kaum perempuan
membuat strategi-strategi politis dan
advokasi yang menawarkan alternatif
terhadap tatanan ideologi yang
dominan”. 6

Benang-Kusut Problematika
Perempuan Pengusaha Mikro
Sebelum pembahasan menginjak
kepada upaya-upaya yang dilakukan
perempuan pengusaha mikro di level
akar rumput dalam mengatasi

persoalannya, problematika yang
mendasarinya perlu dibahas lebih
dahulu. Membicarakan problematika
perempuan pengusaha mikro di level
basis seolah tak pernah ada ujung
pangkalnya. Bahkan hal tersebut
sudah diungkapkan dalam sejumlah
makalah seminar, hasil penelitian,
hingga position papers yang tersebar
di sejumlah jurnal dan buku-buku
yang bersifat akademis maupun yang
praktis. 7 Problematikanya pun sudah
umum diketahui oleh banyak
kalangan, baik dari pengambil
kebijakan (pemerintah dan legislatif,
baik di pusat maupun di daerah),
lembaga-lembaga keuangan, peneliti
(perguruan tinggi dan lembaga
kajian), aktivis ornop (organisasi nonpemerintah), bahkan sebagian
perempuan pengusaha mikro itu
sendiri. Namun pertanyaannya,
mengapa persoalan perempuan
pengusaha mikro tak kunjung usai
sejak dahulu hingga kini? 8
Berlarut-larutnya persoalan
perempuan pengusaha mikro di level
basis, selain persoalan makro dan

Nunuk P. Murniati, dkk, “Gerakan Ekonomi Perempuan Sebagai Basis Ekonomi Rakyat (Sebuah
Refleksi Pengalaman Lapang)”, Jakarta: ASPPUK, CUSO, PPSW, 2001, hal 78. dalam Melani
Budianta, “Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia”, Kompas, 20 Desember 2002.
7 Untuk menyebut beberapa karya, seperti penelitian terbaru oleh Ratih Dewayanti & Erna Ermawati
Chotim, “Marjinaliasi & Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa”, Bandung:
AKATIGA & ASPPUK, 2004; Adriani Sumampouw Sumantri, Linda Gumeulis, Denny B.C.
Hariandja, “Memotong Jerat Tradisi”, Jakarta: Swisscontact & LIMPAD (tanpa tahun); Winarni,
Trisnawati, Yanti Susanti,”Perempuan Pedesaan, Pemiskinan & Agenda Pembebasan”, Klaten:
Persepsi (tanpa tahun); Nurul Widyadingrum, dkk, “Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil”,
Bandung: AKATIGA, 2003; Linda Gumeulis, R. Kristiawan, Amin Sayoga, “Jepitan Kultur & Struktur
Perempuan Berbisnis”, Malang: Puskowanjati & LIMPAD (tanpa tahun), dan buku-buku lain serta
sejumlah artikel di beberapa jurnal yang penulis tidak ketahui.
8 Yanti Muchtar, “Kebijaksanaan Pengembangan Usaha Kecil dari Perspektif Perempuan”, Jakarta
(1999). Makalah (tidak diterbitkan) yang disampaikan pada acara “Dialog Penanggulangan
Kemiskinan Struktural Focal Point Usaha Kecil dan Mikro”, diselenggarakan oleh KIKIS kerjasama
dengan ASPPUK dan AUSAID, di Hotel Ibis Thamarin, 9-11 Desember 1999.
6
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mikro yang sudah umum diketahuin9,
juga menyimpan sejumlah “lingkaran
setan” yang saling berkait dengan
persoalan struktural lain, yaitu
“ketidaksetaraan relasi” di semua
tahapan produksi, bahkan dimulai
dari kehidupan perempuan di
keluarga.10 Dengan demikian, tanpa
ada problematika yang umum
dihadapi oleh pengusaha kecil-mikro,
perempuan pengusaha mikro sudah
“terjepit” oleh persoalan
fundamental, yaitu “problematika
ketidakadilan gender”. Hal ini
mengakibatkan perempuan
pengusaha mikro mengalami
ketidaksetaraan relasi tidak saja di
bidang usaha ekonomi (baik dari hulu
hingga hilir), namun juga
ketidaksetaraan dalam relasi gender,
baik di ranah domestik maupun
publik. 11
Dalam prakteknya, memang tidak
bisa digeneralisir bahwa semua jenis
usaha yang dijalani perempuan
pengusaha mikro di level basis
mengalami ketidaksetaraan relasi di

seluruh rantai produksinya. Namun
untuk memberikan gambaran yang
utuh, penulis ingin menyampaikan
kondisi ketidaksetaraan relasi yang
dialami perempuan pelaku usaha
mikro di level akar rumput pada
beberapa jenis usaha. Sebagai
contoh, jenis usaha yang umum dan
banyak digeluti perempuan di
pedesaan ialah produsen berbagai
macam makanan, kerajinan, ternak,
dan sebagian kecil terlibat pada
produksi barang (misalnya
pembuatan “genteng”). Dalam
konteks tersebut, perempuan yang
berperan sebagai produsen
merupakan kelompok yang
memperoleh keuntungan paling
sedikit dibandingkan aktor lain yang
selama ini terlibat dalam semua
tahapan produksi, seperti para
pemasok bahan baku dan “pengepul”
(tengkulak). Sebagai akibatnya,
perempuan – disamping kondisinya
yang sudah miskin – yang terlibat
dalam usaha tersebut dikondisikan
“dependent” (tergantung) dan
terpaksa tunduk kepada peran satu

M. Firdaus dan Ratih D, “Situasi Tanpa Perlawanan (Penelusuran Kondisi Perempuan Usaha
Mikro di Jawa Tengah)”, satu tulisan di Jurnal Perempuan, edisi No. 35, 2004. Di aras makro,
salah satu penyebab meningkatnya perempuan yang bekerja dan berusaha di sektor mikro adalah
kegagalan proses industrialisasi di negara berkembang termasuk Indonesia yang condong
mengambil model di negara Barat, yang menyebabkan migrasi penduduk laki-laki serta tidak
jalannya stimulan yang efektif bagi usaha-usaha mikro di pinggiran wilayahnya. Pada sisi lain,
kebijakan pemerintah selalu menjadi penghambat perempuan dalam bekerja, sehingga
kemampuan dalam penguasaan teknologi, analisis pasar, serta akses terhadap sumber daya
terhambat.
10 Sejumlah karya yang bisa mewakili pendapat itu ialah; Adriani Sumampau Sumantri, dkk,
“Memotong Jerat Tradisi”, Jakarta: Sisscontact & LIMPAD (tanpa tahun); Winarni, dkk,”Perempuan
Pedesaan, Pemiskinan & Agenda Pembebasan”, Klaten: Persepsi (tanpa tahun); dan karya yang
terbaru, Titik Hartini, “Peminggiran dan Ketidaksetaraan Relasi Perempuan Usaha Mikro dan
Upaya Pemberdayaan (Studi Kasus Perempuan Usaha Mikro di Klaten, Jawa Tengah)”, Jakarta:
Pogram Kajian Wanita, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004 (tidak diterbitkan).
11 Titik Hartini, Op.Cit., hal. 76.
9
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aktor saja. Dalam hal ini, pada
a k h i r n ya p e r e m p u a n s e b a g a i
produsen kecil-mikro diharuskan
untuk menyerahkan hasilnya kepada
“pengepul” tertentu saja. Seorang
pengamat sosial, Olin Wright,
menyebutkan bahwa dalam kondisi
seperti itu telah terjadi eksploitasi
terhadap aktor yang tertutup
aksesnya – dalam hal ini perempuan
pengusaha mikro – oleh pelaku yang
memiliki akses dan kontrol lebih besar
terhadap produksi. 12 Bahkan, lebih
jauh, dalam konteks ini sebenarnya
telah terjadi penutupan akses yang
luas bagi perempuan, sehingga
berakibat pada terjadinya relasi yang
tidak setara antara produsen dan
“pengepul”.
Pada sisi lain, penguasaan jalur
“penyediaan bahan baku” biasanya
mengikuti mekanisme model jual beli
dari pengepul kepada produsen
dengan menggunakan “uang muka”
sebagai tali pengikat. Akibatnya,
produsen mempunyai hutang berupa
bahan baku yang harus dibayar
dengan menyerahkan hasil
produksinya kepada pengepul,
dengan harga yang tidak ditentukan
sendiri oleh produsen. Sekilas,

kelihatannya produsen mendapat
kemudahan, namun bila dilihat secara
seksama ternyata situasi seperti itu
menyebabkan produsen merasa
terikat dan tidak mempunyai daya
tawar dalam memasarkan produknya,
sehingga posisi tawar produsen lebih
rendah bila berhadapan dengan
pemasok bahan baku.
Situasi ketidaksetaraan seperti itu
memang bisa dialami baik oleh lakilaki maupun perempuan pengusaha
mikro, namun bagi perempuan
pengusaha mikro dampaknya akan
berbeda. Hal ini disebabkan posisi
subordinatnya mengalami persoalan
relasi gender, apalagi sering terjadi
kasus pelecehan dan kekerasan dari
pemasok laki-laki kepada perempuan
pengusaha mikro yang menjadi
produsen. Hal ini masih ditambah lagi
dengan posisi perempuan yang
dikondisikan oleh masyarakat sebagai
pihak yang memiliki keterbatasan
mobilitas, yang salah satunya
disebabkan kewajiban perempuan
untuk melakukan pekerjaan domestik
seperti mengurus anak dan
merapikan rumah, walaupun ia
memiliki usaha yang mendatangkan
pendapatan bagi keluarga.13

12 Nurul Widyaningrum, dkk, “Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil”, Bandung: AKATIGA,

Desember 2003, hal. 9. Dalam hal itu, dengan mengutip Wright, penulis buku ini menyebutkan
bahwa ciri dari hubungan yang eksploitatif ialah: (a) kesejahteraan kelompok masyarakat secara
material tergantung kepada perampasan material dari kelompok lain; (b) hubungan tersebut
melibatkan pula pengucilan/penutupan (exclusion) akses terhadap sumber daya produktif tertentu
secara asimetris terhadap kelompok yang tereksploitasipada umumnya hak milik (property rights)
sering digunakan untuk menutup akses kelompok lain terhadap sumber-sumber daya tertentu,
meskipun tidak selalu; (c) mekanisme yang menghasilkan pengucilan atau penutupan akses
terhadap sumberdaya produktif tersebut melibatkan pengambilalihan nilai tambah (fruit of labour)
kelompok yang tereksploitasi oleh kelompok yang menguasai sumberdaya produksi tersebut.
13 Titik Hartini, Op.Cit., hal.78.
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Ungkap Purwanti:
“… saya merasa bahwa perempuan menanggung beban kerja yang berat. Selain
dibebani pekerjaan rumah tangga, mereka masih harus kerja di luar rumah untuk
mencari uang. Kebanyakan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan perempuan lebih
besar daripada laki-laki. Apalagi bila laki-laki tidak paham dan tidak menghargai
perempuan….”
(Catatan lapangan, Persepsi, 2000)

Di lain pihak, perempuan pengusaha
mikro juga menghadapi keterbatasan
akses kepada “sumber-sumber
permodalan”. Ini disebabkan selain
karena sumber permodalan di
pedesaan telah dikuasai oleh para
pelaku penyedia modal (rentenir),
perempuan pengusaha mikro juga
sebagian besar tidak mempunyai
jaminan (kolateral) yang mencukupi
untuk mencari pinjaman ke bank.
Sebagai akibat turunannya,
umumnya para perempuan
pengusaha mikro meminjam modal
kepada tetangga maupun saudara
yang biasanya sama-sama miskin.
Situasi seperti itu kemudian
14
diperparah dengan “kerentanan”m
yang selalu mengiringi perempuan,
khususnya yang bekerja di usaha
mikro.

Dalam hal kerentanan, perempuan
tidak bisa dilepaskan dari bermacam
kebutuhan yang biasa dihadapinya.
Ada 3 (tiga) kategori kebutuhan yang
biasa dijumpai perempuan seharih a r i , ya i t u k e b u t u h a n r u t i n ,
m
t e r e n c a n a , d a n m e n d a d a k . 15
Kebutuhan rutin merupakan jenis
kebutuhan yang relatif direncanakan
dan harus dipenuhi secara teratur,
bisa dengan ukuran harian,
mingguan, bulanan, atau menurut
pasaran dalam kalender Jawa. Dalam
praktiknya, kebutuhan ini terbagi atas
kebutuhan rutin keluarga dan
kebutuhan rutin usaha, dan
perempuan berperan besar dalam hal
ini.16 Yang kedua adalah kebutuhan
terencana. Besarnya kebutuhan ini

14 Banyak definisi yang mengungkap kata “kerentanan”. Dari sejumlah definisi dan takrif tentang

kerentanan, biasanya hal itu ditujukan kepada sesuatu yang berhubungan dengan “kemungkinankemungkinan dari sesuatu yang berpotensi mengalami gangguan, bahkan bisa menyebabkan
kerusakan”. Dede Mulyanto, peneliti muda di divisi usaha kecil AKATIGA, dalam tulisan dari hasil
studi pustaka (tidak diterbitkan, dan hanya untuk kalangan sendiri) menggambarkannya sebagai
“Keadaan yang di situ orang, sekelompok orang, atau golongan sosial tertentu, tidak mempunyai
sumberdaya dan mekanisme memadai untuk menghindar atau bertahan dari sejumlah risiko yang
mengguncang dalam arena sosial tempat mereka berkecimpung di rentang kehidupannya
sehingga mengalami pemburukan keadaan dari sebelumnya”.
15 Ratih D. & Erna E.C., Op.Cit., Hal. 65.
16 M.Firdaus, “Meretas Kerentanan Perempuan (Dinamika Perempuan Pekerja di Pedesaan Klaten,
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disesuaikan dengan kapasitas
kemampuan ekonomi perempuan
yang bekerja, walaupun terkadang
ada juga kebutuhan terencana yang
dilakukan atas pemenuhan tradisi.17
Ketiga, jenis kebutuhan yang
kehadirannya tidak terduga
(mendadak). Jenis kebutuhan ini
biasanya menjadi titik awal bagi
seorang perempuan mempunyai
usaha atau bekerja, misalnya bila si
perempuan berada dalam keadaan
terperosok dalam lilitan hutang
kepada “rentenir”. 18
Ketidaksetaraan relasi juga dialami
perempuan, baik yang bekerja
sebagai tenaga kerja pada “puttingout system” maupun “home worker”.
Di sini, perempuan seringkali
dianggap memiliki risiko yang kecil,

karena karena dinilai tidak
mempunyai keahlian khusus. Hal ini
kemudian berakibat pada rendahnya
u p a h ya n g d i b e r i k a n k e p a d a
perempuan. Dari sini bisa dipahami
bahwa hubungan relasi sosial
pedesaan lebih sering terjadi
dibanding hubungan yang bercorak
ekonomi, dan itulah yang dikehendaki
oleh para pemilik usaha yang
mempekerjakan perempuan. Situasi
seperti ini banyak ditemui di beberapa
jenis usaha seperti konveksi,
katering, dan lain-lain, yang biasanya
disebut sebagai “pekerja sektor usaha
rumahan” (home-based worker).
Di sisi lain, perempuan desa biasanya
melibatkan anggota keluarga seperti
anak, suami, adik, maupun anggota
keluarga lain dalam menyelesaikan
pekerjaannya. Dalam kasus ini,

Jawa Tengah)”, Jakarta: 2004 (artikel yang tidak diterbitkan). Dalam hal diatas, perempuan
biasanya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan rutin keluarga, seperti: konsumsi
untuk makan sehari-hari, uang sekolah dan transportasi sekolah anak, pembayaran listrik,
konsumsi pakaian, pengadaan makanan menjelang hari raya, serta pembayaran hutang.
Sedangkan yang berhubungan dengan kebutuhan rutin usaha ialah yang menyangkut pemenuhan
untuk pembelian bahan baku dan modal kerja, seperti bahan baku dan upah pekerja yang menjadi
buruhnya.
17 Ibid. Sebagai contoh dari kondisi tersebut adalah penyelenggaraan hajatan atas “khitanan” anak
dan pernikahan kerabat terdekat. Kemudian, kebutuhan terencana yang berkaitan dengan usaha
yang digeluti perempuan ialah pembelian alat-alat, baik itu untuk pengembangan usaha maupun
pembelian alat yang sudah semestinya diganti.
18 Ibid. Kebutuhan ini terjadi dalam situasi-situasi tertentu yang mendesak dan tidak mungkin dipenuhi
dari berbagai sumber penghasilan yang ada. Sebagai contoh adalah kebutuhan akan biaya
pengobatan, kebutuhan akan sumbangan terhadap tetangga atau saudara yang mengadakan
acara hajatan secara mendadak, dan kebutuhan akan modal usaha bagi perempuan yang bekerja
bila permintaan akan produk meningkat. Dari ketiga jenis kebutuhan yang harus dihadapi
perempuan di pedesaan, ketidakmampuan perempuan yang sedang bekerja untuk memenuhi
kebutuhan “mendadak” dianggap sebagai salah satu “kerentanan” perempuan yang bekerja. Hal ini
terjadi ketika seorang perempuan sebenarnya tidak mampu memenuhi suatu kebutuhan, namun
dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, seorang perempuan akan
mencari pertolongan kepada institusi atau individu yang dipersepsikan mampu mengatasi
persoalan ini, walaupun ia harus berkorban jauh lebih besar dalam pemenuhannya.
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semua risiko yang ada ditanggung
oleh perempuan, sementara upah
ya n g d i t e r i m a n ya j u g a t i d a k
mengalami perubahan. Kondisi
seperti itu tidak berhenti hanya
sampai disitu, sebab di sela-sela
pekerjaannya ataupun sebelum dan
setelah bekerja, ia masih harus
bertanggung-jawab terhadap semua
beban kerja domestik seperti
memasak, mencuci, membersihkan
rumah, dan sebagainya.
Hal yang menolong perempuan dari
situasi yang memberatkannya
umumnya adalah lokasi kerja yang
tidak jauh dari tempat tinggalnya.
Dengan demikian, aktivitas yang
wajib diselesaikan perempuan
disamping pekerjaannya dapat
dilakukan di sela-sela pekerjaannya.
Misalnya, saat istirahat siang ia harus

pulang untuk menyiapkan makanan
dan menyelesaikan pekerjaan
domestik lainnya. Bahkan terkadang
ia harus bangun pagi-pagi untuk
menyiapkan segala sesuatunya
seperti mencuci pakaian kotor
keluarga, membersihkan rumah,
menyiapkan peralatan sekolah anak,
dan lain sebagainya. Selain itu,
adakalanya pemilik usaha
memberikan kelonggaran waktu
kepada perempuan yang bekerja di
l i n g k u n g a n u s a h a n ya , k a r e n a
umumnya para pekerja perempuan di
pedesaan merupakan tetangga atau
saudara jauh si pemilik usaha.19
Berikut adalah matriks relasi
perempuan pengusaha (bekerja)
mikro di level basis pada beberapa
hulu dan hilir produksi usaha.

19 Titik Hartini, Op.Cit., hal.86. Hal tersebut bisa dicontohkan dengan temuan AKATIGA dalam

penelitian mengenai buruh perempuan di produksi genteng. Kebanyakan perempuan berada di
bagian “mengeplak”, “mencetak”, “menyisik”, dan “menjemur”. Di bagian ini, risiko yang ada
dianggap rendah dalam semua tahapan produksi genteng, seperti dikatakan oleh pemilik usaha,
bahwa risiko yang ada hanya “risiko kecelakaan kerja”. Padahal bila dilihat secara seksama, buruh
genteng harus menanggung risiko kegagalan dan kerusakan genteng yang dipindahkan oleh
pemilik usaha. Lihatlah upah yang diterima oleh buruh cetak yang hanya 12.000,- per seribu
genteng yang dicetak, namun pada prakteknya ia harus menyerahkan 1050 buah genteng. Itu
artinya, 50 genteng sisanya yang dibuat oleh buruh genteng sebagai “ongkos risiko “ kegagalan
dalam proses pembakaran genteng nantinya.
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Relasi Perempuan Pengusaha Mikro dengan
Pelaku modal, Pemasaran, Bahan Baku, dan Tenaga Kerja 20
Pelaku Hulu
Hilir

Pengrajin Barang
(Genteng dan Kayu)

Ternak

Industri Makanan

Modal

- Pinjaman dari kelompok
- Pinjaman dari Koperasi
(Setara)
(genteng)
- Tergantung pada pinjaman - Tergantung bank Plecit
untuk bahan baku (brambut (bank harian dengan
bunga yang tinggi)
dan lempung) karena
mengikat sehingga merugi- - Pinjaman dari kelompok
pengajian, PKK
kan pengrajin genteng

- Menjual perhiasan
sendiri
- Tergantung pada
pinjaman rentenir
- Koperasi (Setara)

Tenaga Kerja

- Suami dan anak menja- Upah pekerja perempuan
di tenaga kerja murah
dibayar sesudah genteng
atau kerja murah atau
laku dijual
- Buruh perempuan dibayar
tidak dibayar
- Anak membantu setelah
lebih rendah dari laki-laki
- Buruh perempuan
pulang sekolah
menanggung risiko
(cadangan untuk mencetak
genteng lebih banyak)
- Buruh laki-laki dibayar
langsung setelah pekerjaan
selesai

- Mertua dan anak
perempuan menjadi
tenaga kerja yang
murah atau tidak
dibayar (bila ada
pesanan banyak)

Bahan Baku

- Tergantung pada Bandar
- Dari pinjaman koperasi
karena utang untuk bahan - Dari pinjaman kelompok
perempuan
baku genteng
- Tergantung pada Perhutani
karena monopoli
(pengrajin kayu)

- Membeli secara
eceran dan mahal
- Mengalami pelecehan dari pemasok minyak tanah (katering)
- Tergantung pada pemasok makan ayam

Pemasaran

- Individu yang sedang
membangun rumah
- Pada pengepul yang bisa
lebih dulu memberikan
utang

- Tergantung pada pengepul yang datang ke desa
- Persaingan tidak sehat
(ada persaingan harga
sehingga tidak stabil)

- Bergantung pada
pesanan (katering)
- Tergantung pada
toko atau pengepul,
kadang dalam bentuk
utang
- Dijual pada tetangga

Proses
Produksi

- Bisa saling menggantikan
dalam proses produksi
(genteng)
- Perempuan bertanggungjawab dalam mengawasi
pekerjaan serta menyediakan makan untuk pekerja

- Suami hanya membantu
merawat kandang
- Perempuan bertanggungjawab terhadap
keseluruhan tahapan
dalam perawatan ternak
ayam

- Membantu hanya
pada tahapan tertentu
(bila banyak pesanan)
- Perempuan bertanggung-jawab hampir
pada semua tahapan
produksi

20 Titik Hartini, Op.Cit., hal. 87. Bagan tersebut diolah oleh Titik Hartini dari catatan harian para

pendamping PERSEPSI dengan lokasi wilayahnya di kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Meskipun
lokasinya di Kab. Klaten, namun pada kenyataannya banyak perempuan pengusaha mikro di
daerah lain yang mengalami hal serupa.
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Gambaran di atas melukiskan begitu
rumitnya persoalan yang dihadapi
oleh perempuan pengusaha mikro,
sehingga hampir tidak ada ruang bagi
perempuan yang bekerja di usaha
mikro untuk mengekplorasi jiwa
”entrepreneurship”-nya secara
bebas. Bahkan, bukan hanya jiwa
entrepreneurship saja yang hilang
dari perempuan, namun naluri
kemanusiaan yang memang
diciptakan untuk bekerja 21 juga
terancam luntur. Hal tersebutlah yang
mendasari timbulnya semangat
perempuan pengusaha mikro di level
basis untuk menjadikannya sebagai
i s u “ g e ra k a n ”. Ke m u n g k i n a n ,
perempuan pengusaha mikro di level
basis sendiri tidak menamakannya
sebagai “gerakan”, namun bagi
mereka situasi eksploitatif seperti di
atas perlu dicari jalan keluarnya.

Menimbang Dua Pilihan Strategi:
“Kelompok” dan “Community
Organizing” sebagai Media
Gerakan
Pengalaman yang ada menerangkan
bahwa untuk mengatasi
ketidaksetaraan relasi tersebut, para
perempuan pengusaha mikro
maupun yang akan memulai usaha

sebaiknya membentuk “kelompok”.
Kelompok ini pada awal berdirinya
sebagian besar difasilitasi oleh pihak
luar (biasanya oleh ornop [organisasi
non-pemerintah]). Strategi melalui
pembentukan kelompok ini
merupakan salah satu metode
pendekatan yang banyak diterapkan
dalam pengorganisasian perempuan
oleh ornop. Hal ini dilakukan karena
kelompok dianggap sesuai dengan
falsafah bangsa Indonesia, yang
selalu mengutamakan bekerja secara
gotong royong dalam memecahkan
persoalan yang dihadapi.22
Langkah-langkah yang diambil dalam
pembentukan kelompok perempuan
biasanya dimulai dengan observasi
awal oleh Ornop melalui TPL (Tenaga
Pendamping Lapang). Pada awalnya
TPL berkunjung secara informal ke
suatu lokasi untuk mendatangi
beberapa individu anggota
masyarakat. Disamping itu, TPL juga
berkeliling ke warung-warung kecil
secara informal untuk mengetahui
permasalahan apa saja yang ada di
suatu desa. Dari pembicaraan dengan
beberapa anggota masyarakat,
termasuk ibu-ibu, TPL meneruskan
penggalian persoalan ke beberapa
tokoh masyarakat dan kelompokkelompok perempuan yang ada.

21 L. Laeyendaker, “Tata, Perubahan, Dan Ketimpangan (Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi)”,

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 235. Menurut seorang ahli ekonomi, Ricardo,
salah satu tokoh sosialis, manusia adalah makhluk yang bekerja, dan didalam bekerja itulah terletak
nilai dan arti manusia yang sesungguhnya.
22 Wardah Hafidz, Zulminarni H, Ratih S, “Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan, Peran
Strategis Namun Marginal”, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Oktober 1995,
hal. 3. Begitu pula ornop yang tergabung di ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha
Kecil), semuanya menggunakan strategi kelompok perempuan, yang biasa disebut KPUK
(kelompok perempuan usaha kecil-mikro) sebagai strategi penguatan perempuan.
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Setelah melakukan pemetaan
persoalan dengan beberapa elemen
masyarakat sekaligus merumuskan
hasil-hasilnya, TPL dan elemenelemen kunci dalam masyarakat
membuat kesepakatan untuk
mengadakan pertemuan besar yang
m e l i b a t k a n b a n ya k k a l a n g a n .
Didalam pertemuan tersebut TPL
menguatkan kembali temuantemuan yang diperoleh pada saat
melakukan pembicaraan informal
sebelumnya dengan beberapa
komponen masyarakat. Biasanya
dalam pertemuan tersebut peserta
memutuskan untuk membentuk
kelompok bagi perempuan.

diinisiasi oleh kelompok perempuan
sendiri. Kegiatan yang diinisasi sendiri
oleh kelompok perempuan
merupakan kegiatan yang pada
awalnya diadakan oleh ornop. Dalam
kegiatan ini mereka mengundang
utusan dari para pengurus kelompok.
Kemudian setelah mengikuti kegiatan
tersebut, para utusan tadi akan
melakukan kegiatan serupa kepada
anggota kelompoknya. 23
Dalam kelompok ini, sejumlah
persoalan ketidaksetaraan relasi
gender dibicarakan, bahkan dicoba
untuk dicari jalan keluarnya.
Walaupun terkadang persoalan

Pengakuan salah seorang TPL ;
“Awalnya kita melakukan dengan cara kunjungan individu, yaitu seperti jajan di
warung dan ngobrol-ngobrol sambil merekam. Baru setelah itu kita berkunjung ke
tokoh masyarakat. Dan ketika dia welcome penerimaannya, baru kita adakan
pertemuan besar. Di pertemuan besar itu, kita coba menguatkan kembali apa yang
sudah dibicarakan secara informal. Serta di pertemuan besar itulah keluar keputusan
dari mereka untuk membentuk kelompok”.
(Catatan lapangan, ASPPUK, 2003)

Setelah terbentuk kelompok di
masyarakat, serangkaian kegiatan
mulai dilaksanakan, baik yang
difasilitasi TPL Ornop maupun yang

tersebut tidak secara otomatis selesai
dengan adanya kelompok, namun
keberadaan kelompok perempuan,
paling tidak, bisa menampung
berbagai “keluhan” dan persoalan

23 Zulminarni, “Menguak Tabu (Pengalaman Lapang PPSW Menyoal Hak dan Kesehatan Reproduksi

Perempuan”, Jakarta: PPSW, Juni 2002, hal 20. Lebih jauh dalam buku terebut, terungkap bahwa
seperti pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi bagi perempuan misalnya, salah seorang
utusan yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh TPL Ornop (dalam hal ini PPSW)
melakukan pendidikan serupa bagi anggota di kelompoknya.
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gender perempuan di semua ranah.
Kelompok khusus perempuan ini juga
dibentuk sebagai upaya pengembangan kapasitas dalam diri
perempuan itu sendiri sebagai satu
tindakan “affirmative action”. Hal ini
dilakukan agar perempuan merasa at
home dengan berbagi cerita tentang
permasalahan yang dihadapinya dan
mencoba mencari solusi pemecahannya secara bersama dari
“perspektif” perempuan sendiri. 24
Di antara kelompok yang dibentuk
pada level basis, pengorganisasian
perempuan yang difasilitasi oleh TPL
Ornop dalam menyoal ketidaksetaraan relasi di sejumlah rantai
produksi akan dicoba untuk diselesaikan. Namun begitu, sifat patriarki
yang cenderung ada di hampir
seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan dipertegas dengan kebijakan
struktural negara 25, menyebabkan
kaum perempuan pengusaha mikro
begitu lambat dalam menyelesaikan
persoalan ketidakadilan relasi di
rantai produksinya.26 Ini bisa dilihat
dari sejumlah kelompok perempuan
ya n g d a l a m p e m b e n t u k a n n ya

difasilitasi oleh ornop yang tergabung
di ASPPUK (Asosiasi Pendamping
Perempuan Usaha Kecil-mikro).
Sebagian besar kelompok-kelompok
itu belum mampu menyelesaikan
persoalan utamanya, yaitu
“ketidaksetaraan relasi” di semua
ranah. Kalaupun ada perubahan, baru
pada tingkat diri pribadi si perempuan
dan sebagian kehidupan rumah
tangganya. Namun, walaupun ada
sebagian kasus kecil yang berhasil
diselesaikan dengan menggunakan
media kelompok (lihat contoh kasus di
bawah), penyelesaian pada tingkat
komunitas dan rantai hulu-hilir
produksi masih menyisakan pekerjaan besar.
Di sisi lain, setelah api reformasi
bergelora pada tahun 1998, sejumlah
ornop yang mendampingi perempuan
pengusaha mikro melakukan refleksi
dalam metode gerakannya. Dari sini,
masing-masing ornop pendamping
bersama kelompok-kelompok
perempuan pengusaha mikro
melakukan kaji ulang terhadap
strategi gerakannya. Dari refleksi ini
muncullah strategi yang biasa dikenal

24 Nani Zulminarni, Ibid.
25 Dr. Ariel Haryanto, “Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan”, Jakarta: 1998. Dipetik dari Jurnal

Perempuan, Edisi 05, November Januari 1998.
26 Dari beberapa pengalaman kelompok perempuan pengusaha mikro di lapangan tampak bahwa

ada sejumlah kasus dimana seorang ibu pengusaha malah asyik dengan usahanya dan tidak
memedulikan kelompok serta persoalan ketidakadilan relasi yang dialami perempuan di
kelompoknya setelah ia sukses dalam bisnisnya. Padahal, sebelumnya ia tergantung dan selalu
mengharapkan uluran bantuan dari kelompok. Lihat catatan Pendamping Lapangan dari
PERSEPSI yang tidak diterbitkan.
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dengan “Community Organizing”
(pengorganisasian masyarakat) atau
disingkat “CO”. 27
Yang dimaksud dengan pendekatan
CO adalah pengembangan
masyarakat yang lebih mengutamakan pembangunan dan
penggalian potensi pengetahuan
lokal. Pendekatan ini lebih
menekankan pada pengembangan
masyarakat berdasarkan dialog atau
musyawarah dengan nilai-nilai
demokratis.28 Lebih jauh, pendekatan
ini memberikan kesempatan kepada
kelompok perempuan untuk melihat
persoalannya secara lebih menyeluruh, menentukan skala prioritas,
dan mengembangkan pelaku
perubahan di kalangan sendiri.
Bahkan lebih dari itu, pendekatan ini
membuka kesempatan kepada
kelompok perempuan untuk berpikir
kritis dalam menyoal penyebab segala
macam persoalannya seperti ekonomi, sosial, dan politik secara integral.29

Pada tingkat lapangan, strategi ini
ternyata memotivasi para pemimpin
perempuan di masyarakat basis untuk
menumbuhkan kelompok-kelompok
perempuan baru di wilayah masingmasing. Disamping itu, strategi ini
juga akan menumbuhkan sejumlah
“kader lokal”, istilah yang dipakai
ornop untuk menyebut “pelaku
perubahan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat khususnya
perempuan yang datang dari wilayah
sendiri”. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang
situasi dan kondisi masyarakat bisa
tercapai.
Ada beberapa tahapan yang biasa
ditempuh ornop untuk menumbuhkan
kader-kader lokal. Pertama,
membangun keyakinan dan kepercayaan akan kemampuan diri kader
lokal perempuan. Hal ini ditempuh
dengan mengadakan serangkaian
pelatihan dan diskusi (yang difasilitasi
ornop) mengenai komunikasi,
keasertifan, dan kepemimpinan.
Selain itu, dengan metode studi
banding, para kader lokal itu diperluas

27 Ahmad Wazir Wicaksono & Taryono D, “Pengalaman Belajar (Praktek Pengorganisasian

Masyarakat Di simpul Belajar”, Bogor: SBPM & Yayasan Puter, hal 1. Dalam sejarahnya,
pendekatan CO adalah sebuah pemikiran dan pola kerja yang sudah ada sejak berabad-abad yang
lalu, yaitu kegiatan untuk membangun masyarakat supaya bisa mencapai taraf kehidupan yang
lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adil dari sebelumnya, dengan mengacu pada harkat dan
martabat nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut sudah dilakukan pada masa Loe Tse di dataran Cina
pada abad ke-7 sebelum masehi. Pada masa modern, beberapa tokoh seperti Saul Alinsky dan
Paolo Freire mengangkat kembali ke wacana pengorganisasian masyarakat.
28 Esrom Aritonang, dkk, “Pendampingan Komunitas Pedesaan”, Jakarta: Sekretariat Bina Desa,
tahun 2001, hal. 10.
29 Nani Zulminarni, “Menguak Tabu (Pengalaman Lapang PPSW menyoal Hak dan Kesehatan
Reproduksi Perempuan”, Jakarta: PPSW & Ford Foundations, 2002, j. 20.
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ruang geraknya mulai dari tingkat RT,
desa, kecamatan, kabupaten,
propinsi, bahkan hingga tingkat
nasional. Setelah kepercayaan diri
mereka tumbuh, mereka difasilitasi
(dalam hal ini dibantu TPL) untuk
memperdalam penguasaan berbagai
teknik untuk memfasilitasi
masyarakat dengan mempergunakan
bahasa dan media yang sesederhana
mungkin dan sesuai dengan
kebutuhan. Berdasarkan pengalaman
di lapangan, memang tidak semua
kader lokal memiliki kemampuan
yang sama. Misalnya, ada kader lokal
yang menguasai teknik fasilitasi
namun lemah di teknik komunikasi
dengan masyarakat. Untuk itu, ornop
masih selalu memantau perkembangan kader lokal ini.
Langkah kedua adalah dengan
memberi memperkaya materi melalui
diskusi formal maupun informal serta
melalui modul-modul dan bahan
bacaan lainnya. Selain itu, mereka
juga akan dilibatkan dalam berbagai
acara, seperti lokakarya yang
diadakan oleh lembaga lain, dan

diajak untuk mencermati berita-berita
yang ada di media televisi maupun
media cetak ibukota.30
Dengan strategi CO ini, bila persoalan
yang dialami oleh perempuan
pengusaha mikro tidak bisa
diselesaikan sendiri oleh kelompoknya, maka mereka akan mencoba
menjalin hubungan dengan elemen
lain yang ada dalam satu desa.
Sebagai gambaran untuk lebih
menjelaskan hal itu, berikut adalah
pengalaman salah satu kelompok
perempuan yang bernama “Serbaguna” di Kabupaten Klaten, Jawa
31, tepatnya di Desa Beku,
Tengahlo
Kecamatan Karanganom.
Produksi “genteng” di Desa Beku dari
waktu ke waktu mengalami kerugian
yang tiada tara. Bahkan setelah dilihat
secara cermat, ternyata perempuan
yang bekerja di sektor tersebut juga
mengalami ketidaksetaraan relasi
gender, khususnya yang berprofesi
sebagai buruh. Sementara itu,
sebagian besar usaha masyarakat
desa adalah produksi genteng,
sehingga ketika hasil produksi

30 Ibid. Kasus yang diungkap dalam buku ini adalah pengalaman PPSW (Pusat Pengembangan

Sumberdaya Wanita). Namun ornop jaringan ASPPUK – paling tidak – sama dalam penerapan
strategi CO-nya.
31 Begitu pula yang terjadi pada kelompok perempuan Melati di Pondok Rangon (dampingan PPSW),
Jakarta Timur, yang menginisiasi pertemuan dengan kelurahan dan kecamatan untuk
mempertanyakan kegiatan pengaspalan jalan kepada areal yang akan menuju ke Mabes TNI,
sementara jalan yang akan menuju ke area perdesaan tidak mendapat fasilitas pengaspalan. Lihat
M. Firdaus, “Dampak Pendidikan Politik Yang Dilakukan PPSW Terhadap Partisipasi Politik
Perempuan Lapis Bawah”, Jakarta: Pascasarjana UI, 2003, hal 128-129. Tesis yang tidak
diterbitkan.
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genteng merugi, secara otomatis
sektor lain yang ada di desa Beku,
seperti usaha warung, produksi
makanan kecil, dan lain-lain, juga
mengalami penurunan hasil.
Dari kondisi ini, kelompok perempuan
mencoba mengambil inisiatif untuk
memecahkan permasalahan ini
secara bersama-sama dengan
elemen-elemen desa yang lain.
Kader-kader kelompok pun akhirnya
melakukan pendekatan ke berbagai
unsur, termasuk BPD dan kelurahan,
untuk ikut membantu memecahkan
permasalahan produksi genteng di
desanya, termasuk ketidaksetaraan
relasi di rantai produksinya. Dengan
dibantu ornop pendamping (dalam hal
ini Persepsi-Klaten), akhirnya
kelompok Serbaguna berhasil
m e n g i n i s i a s i p e r t e m u a n ya n g
melibatkan semua unsur yang
berkepentingan dalam produksi
genteng di desa Beku, yang
sebelumnya sudah didahului dengan
pembicaraan secara informal.
Hasilnya, pada akhir pertemuan
tersebut disepakati untuk dibentuk
kelompok baru yang bernama
“Kelompok Usaha Genteng Barokah”
yang menampung semua unsur
dalam masyarakat yang dapat ikut
membantu memecahkan permasalahan genteng, termasuk permasa-

lahan ketidaksetaraan relasi, dengan
kader kelompok Serbaguna sebagai
ketuanya.
Dari kelompok yang beranggotakan
multi stakeholder ini, kelompok
perempuan ikut mewarnai berbagai
kegiatan dengan menggelar dialogdialog mengenai motivasi
berkelompok, keorganisasian, fungsi
kepengurusan, analisis persoalan,
analisis stakeholder, politik, relasi
gender, identifikasi potensi, dan lainlain. Dari sini pula kemudian terjadi
pembagian peran diantara anggota
kelompok, seperti adanya
p e n a n g g u n g j a wa b p e n c a r i a n
informasi pasar, pencarian bahan
baku murah, pemupukan modal,
pencarian solusi yang adil bagi
perempuan yang bekerja di produksi
genteng, dan sebagainya. Disamping
itu ada anggota kelompok yang
melakukan pendekatan untuk
audiensi dengan aparat pemerintah di
tingkat kabupaten seperti Bappeda,
Deperindagkop, dan Dinas Pertani32
an.m
Pengalaman kelompok perempuan di
atas seolah mengingatkan bahwa
upaya-upaya membangun kekuatan
kolektif untuk pemecahan persoalan
bisa dimotori oleh kelompok
perempuan, yang selama ini belum

32 Tim PERSEPSI, “Laporan Akhir Penguatan Perempuan Usaha Kecil untuk Advokasi Masyarakat

Pengrajin Genteng”, Klaten: Kerjasama PERSEPSI, AKATIGA, ASPPUK, tahun 2003. Laporan
untuk kalangan sendiri.
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diperhitungkan. Selain itu, kejadian di
atas juga memperlihatkan bahwa
kelompok perempuan ternyata
mempunyai peran yang signifikan bila
digabung dengan elemen kelompok
campuran laki-laki dalam satu wadah.
Padahal selama ini ada kekhawatiran
di kalangan feminis bahwa bila
perempuan digabung dalam
k e l o m p o k ya n g t i d a k k h u s u s
perempuan, maka perannya akan
tenggelam dibawah bayang-bayang
laki-laki. Situasi yang terjadi dalam
kelompok gabungan “Kelompok
Usaha Genteng Barokah”, di mana
perempuan mampu berperan, bisa
terjadi karena ada hal penting yang
sudah dilalui oleh kelompok tersebut,
yaitu para perempuan yang aktif di
kelompok Serbaguna itu sudah
melalui tahapan pengembangan
kapasitas yang diadakan ornop
selama 10 (sepuluh) tahun.

“Kelompok” dan “CO”:
Masuk” Yang Menjebak

“Pintu

Selain “keberhasilan” strategi
kelompok perempuan pengusaha
mikro dan CO dengan kader lokalnya
dalam meminimalkan persoalan, ada

juga kendala kronisnya. Kendala dari
strategi “kelompok” tersebut justru
datang dari strategi itu sendiri yang
menjadikan ekonomi sebagai “entry
point” (pintu masuk), tetapi dalam hal
ini dipahami secara beragam oleh
pelaku kelompok. Pada awalnya,
pendirian “kelompok” perempuan
dengan kegiatan ekonomi sebagai
“stimulan” adalah untuk mencapai 2
(dua) tujuan sekaligus, yaitu
pemenuhan kebutuhan “praktis
gender” dan “strategis gender”.i33 Di
a wa l t e r b e n t u k n ya k e l o m p o k ,
perempuan pengusaha mikro
melakukan berbagai aktivitas untuk
memenuhi kebutuhan sehari-harinya,
seperti pelatihan pembukuan
berkelompok, manajemen bisnis dan
berkelompok, simpan pinjam, latihan
memasak, jahit-menjahit, dan lainlain. Kemudian setelah itu, kelompok
juga melakukan kegiatan untuk
meminimalkan “persoalan
ketidakadilan gender”, terutama yang
terjadi di rumah tangga dan
masyarakat. Ini mengingat hasil
analisis perempuan pengusaha mikro
dalam kelompoknya menunjukkan
ternyata persoalan “ketidakadilan
relasi gender” ini mempunyai peran
vital dalam kelangsungan bisnisnya.

33 Caroline O.N. Moser, ” Gender Planning and Development (Theory, Practice & Training)” London:

Routledge, 1993, hal. 40.
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“Ada satu kasus, saat seorang perempuan yang sebelumnya tidak punya
kepercayaan diri dalam berbisnis, setelah mengikuti kelompok motivasinya mulai
tumbuh dan mendapat dorongan dari anggota kelompoknya. Namun ketika
usahanya sudah maju, aktivitas kelompok sebagai sarana untuk memulai gerakan
sedikit demi sedikit ditinggalkan. Ia kini mulai asyik dengan usahanya dengan
kontrol sang suami. Bahkan suami tidak hanya mengontrol dalam usahanya, namun
juga dalam aktivitas politiknya, seperti kegiatan di kelompok” (catatan lapangan,
ASPPUK 2002).

Namun pada kenyataannya,
perempuan pengusaha mikro di
banyak kasus menjadikan kelompok
sebagai sarana bagi kepentingan
mereka masing-masing. Dari sisi
a n g g o t a k e l o m p o k , Ke l o m p o k
Perempuan Usaha Mikro (KPUK)
dianggap hanya sebatas media untuk
simpan pinjam atau sarana untuk
meminjam modal. Sementara dari
pihak pengurus kelompok, terkadang
kelompok dianggap sebagai sarana
untuk memperoleh “akses” kepada
“sumber daya” yang lebih mudah.
Sehingga yang terjadi adalah,
kaderisasi dalam KPUK mengalami
“jalan buntu” dan akhirnya pengurus
kelompok dijabat oleh orang yang ituitu saja.
Dalam hal ini, kelompok sebagai
media untuk membangun “gerakan”
perempuan dalam skala kecil berhenti
hanya sebagai “entry point”. Artinya,
ia betul-betul berhenti di pintu masuk,
saat anggota kelompok dan
pengurusnya menikmati layanan
kelompok yang bersifat “ekonomi
praktis”. Namun persoalan yang amat

mendasar, yaitu “ketidakadilan relasi
gender” di semua hulu dan hilir
produksi belum menjadi agenda aksi
bersama. Hal ini menjadi cermin bagi
kita bersama bahwa dinamika
gerakan perempuan di era reformasi
pada tataran manapun masih menuai
jalan panjang.
Sementara itu strategi CO, yang
peran kader lokalnya sangat sentral,
menyimpan “jebakan” lain.
Penumpukan peran pada seorang
perempuan sebagai kader lokal, bila
tidak hati-hati, akan menimbulkan
“personifikasi” berlebihan terhadap
diri perempuan kader tersebut, dan
membuat ia merasa sebagai individu
yang paling berjasa dan paling tahu.
Sehingga, segala sesuatu yang
seharusnya disebarluaskan bagi
semua anggota kelompok
perempuan, ternyata berhenti di
tangan kader lokal.
Hal di atas mengakibatkan pelibatan
kader lokal dalam pelatihan yang
sering dilakukan oleh ornop
pendamping sebagai upaya
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pengembangan kapasitas terkadang
sia-sia. Hal ini terjadi karena kader
lokal tidak melakukan transfer of
knowledge (penyampaian
pengetahuan) kepada anggota
kelompok perempuan pengusaha
mikro yang lain. Maka yang terjadi
adalah anggota kelompok perempuan
pengusaha mikro yang lain tetap
memiliki pengetahuaan yang minim.
Dari sini dapat dilihat bahwa strategi
community organizing (CO) belum
sepenuhnya berhasil dan cenderung
dipahami secara beragam oleh kaderkader lokal perempuan dan ornop
pendampingya.
Sebagai konsekuensinya, pengaruh
akan hak kesadaran kritis bagi
kelompok belum dirasakan oleh
semua anggota kelompok perempuan
pengusaha mikro, apalagi kalangan
masyarakat secara luas. Hal ini
berakibat pada munculnya kelompok
“elit” baru di kalangan kelompok
perempuan yang punya akses besar
ke sumberdaya. Sebagai akibatnya,
terkadang yang menjadi pokok
perhatian kader lokal adalah
bagaimana ia memperoleh akses ke
sumber-sumber yang menjadi
wilayah kekuasaannya, bukan
bagaimana ia berperan sebagai kader
l o k a l ya n g m e m o t i va t o r d a n
menularkan pengetahuannya kepada
yang lain supaya tumbuh kader-kader
perempuan lain, sebagaimana yang
diidealkan dalam konsep CO.
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Konsekuensi lainnya adalah strategi
ini secara nyata dipahami secara
beragam oleh kader lokal dan
kelompok perempuan pengusaha
mikro lainnya, sehingga rasa percaya
diri untuk tidak selalu bergantung
kepada ornop pendamping dari
anggota kelompok perempuan
pengusaha mikro dalam melakukan
kegiatannya masih kurang. Implikasi
lain dari kurang dipahaminya strategi
CO yang digunakan TPL ornop
pendamping oleh anggota kelompok
perempuan adalah keberadaan
kelompok perempuan masih terlihat
“menyendiri” di tengah-tengah
masyarakat. Hal ini disebabkan masih
kurangnya kegiatan kelompok
perempuan pengusaha mikro yang
melibatkan masyarakat secara luas –
biasanya hanya terbatas pada
keluarganya sendiri – sehingga
masyarakat terkadang hanya sekedar
“mengetahui” keberadaannya, namun
kurang mempunyai rasa memiliki
terhadap kelompok tersebut.

Kesimpulan dan Pembelajaran
Pertama, peran penting dari gerakan
sosial yang diusung oleh kelompok
perempuan pengusaha mikro di level
basis, seperti pada kasus di Desa
Beku, Karanganom, Klaten, terasa
begitu penting. Ini terjadi karena
masyarakat yang terlibat didalamnya
adalah masyarakat biasa dan
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melibatkan begitu banyak unsur
masyarakat termasuk kaum
p e r e m p u a n , ya n g s e l a m a i n i
distereotipkan dengan posisi
domestik. Kita bisa membayangkan
bila kelompok perempuan dengan
semua unsur di masyarakat bisa
mendialogkan segala persoalan yang
ada di desanya, termasuk
“ketidaksetaraan relasi” yang dialami
perempuan, maka situasi-situasi
yang adil dan menguntungkan bagi
semua pihak dengan sendirinya akan
hadir secara “genuine” dari
masyarakat, tanpa terkesan
dipaksakan oleh pihak luar. Ini
mengingatkan penulis terhadap
pernyataan Amartya Sen, pemenang
Nobel Ekonomi, terhadap peran
perempuan. Lebih jauh ia
mengungkapkan, “Perempuan bukan
penerima pasif bantuan untuk
meningkatkan kesejahteraannya,
tetapi bisa menjadi agen perubahan
yang aktif, menjadi promotor
transformasi sosial yang bisa
mengubah kehidupan perempuan dan
laki-laki ke arah yang lebih baik”. 34
Dari sini dapat ditarik pelajaran
b e r h a r g a b a h wa u p a ya - u p a ya
penguatan dan penyadaran terhadap
perempuan, yang diawali dengan
metode kelompok dan diteruskan
dengan strategi “kader lokal” sebagai
motivatornya, akan signifikan bagi

penguatan perempuan bila dimulai
dari hal yang paling bawah, yaitu
lewat kelompok-kelompok kecil
maupun hal-hal sederhana yang
menjadi kebutuhannya. Dari
kelompok-kelompok kecil ini kaum
perempuan akan mencoba untuk
menyelesaikan persoalan yang ada
diantara mereka, sehingga bila kaum
perempuan ini akan membuat
organisasi yang lebih besar – pada
tingkat kecamatan atau kabupaten
misalnya – nuansa partisipasinya
sebagai “gerakan sosial” akan teruji,
d a n d e n g a n s e n d i r i n ya a k a n
menjawab persoalan-persoalan riil
perempuan, dan bukan sebagai
“mobilized mass”.
Kedua, strategi kelompok dengan
“entry point” ekonomi namun tidak
tertangkap esensinya oleh kelompok
perempuan dan TPL ornop
pendamping akan menimbulkan
persoalan krusial. Pada akhirnya
kelompok akan menjadi satu rutinitas
“simpan pinjam” semata, dan
anggota kelompok tidak menganggap
bahwa aktivitas ini sebagai media
gerakan untuk memecahkan segala
persoalan, baik teknis maupun
strategis. Pembelajaran yang diambil
dari sini adalah bahwa kelompok
perempuan pengusaha mikro hanya
menjadi “pintu masuk” atau media
untuk pembelajaran dan menyusun

34 Kompas, “Memberi Ruang bagi Perempuan sebagai Agen Perubahan”, Rabu, 29 Desember 2004.
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“gerakan” untuk penyelesaian segala
persoalan yang ada, dan bukan
menjadi tujuan.
Ketiga, strategi CO dengan
penekanan kader lokal juga
menyimpan rintangan serius yaitu
adanya “elitisasi” pemimpin
kelompok, sehingga hanya segelintir
kecil perempuan saja yang dapat
menjadi penerima manfaat di
kelompok. Selain itu, para kader lokal
juga kini menjadi “celebrity” baru
yang melupakan tugas untuk
menularkan kemampuannya kepada
anggota kelompok dan masyarakat
sekitarnya, sehingga tugas sehariharinya terkadang hanya menghadiri
satu undangan ke undangan lainnya.
Gejala ini sebenarnya tidak saja
terjadi pada kelompok perempuan,
namun juga di kelompok-kelompok
ataupun organisasi masyarakat sipil
yang menjadi pendampingnya.
Elitisasi pemimpin dan melupakan
“penguatan” basis bagi aktivis ornop
yang sudah mendapat “kue” jabatan
adalah salah satu contoh menarik
yang perlu dilihat. Dalam hal ini,
kiranya perlu disimak kritikan tajam

dari pakar ilmu politik Norwegia, Olle
Tornguist, yang dikutip Kompas
(29/12) sebagai berikut, “Sangat
disayangkan ketika para aktivis
masyarakat sipil di Indonesia bekerja
secara elitis, meninggalkan
keharusan melakukan gerakan sosial,
dan cenderung menyerahkan urusan
politik kepada kelompok elit saja”.
Bahkan lebih tragis lagi, Kompas,
dalam Laporan Akhir Tahun 2004
menggambarkan bahwa peran aktivis
ornop dalam membangun gerakan,
h a n ya s e b a g a i s a ra n a u n t u k
“kepentingan praktis” semata. Berikut
kutipannya sebagai catatan akhir,
“Yang juga tidak kalah ironis,
kelompok yang semula berangkat dari
organisasi masyarakat sipil, memulai
dari penguatan komunitas, lantas
dalam sekejap menjelmakan diri
kedalam struktur kekuasaan. Civil
society menjadi langkah awal masuk
dalam lingkaran kekuasaan. Lembaga
swadaya masyarakat dibangun,
diperkuat, untuk kemudian “dijual”,
dijadikan sekedar batu loncatan
masuk ke kancah politik
memperebutkan kekuasaan.....” 35
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MENCARI ALTERNATIF MATA
PENCAHARIAN LOKAL:
Kontribusi Metodologi untuk Praksis
Pengembangan Komunitas
Semiarto Aji Purwanto 1

Abstract
Designing programs participatively is frequently seen as the best alternative
towards the effort of developing society that prioritizes the principle of
democracy. It is undeniable that such a process shall convincingly accommodate
the varied stakeholders' interests, especially the society to be developed. Yet,
soon after the process has been carried out, however, the designers find out that
the society's aspirations are just too many. By keeping on glorifying the principle
of participation, a certain methodology to sort such a lot of aspirations should be
developed so that it would be perceived as the program accepted by lots of
people.

PENDAHULUAN
Berbagai cara sudah dilakukan agar
dapat memenuhi tuntutan untuk
membangun masyarakat. Suatu kali
pernah dicoba sebuah usaha
m e r e n c a n a k a n p r o g ra m p e m bangunan melalui usulan sejumlah
ahli, kesimpulan para pejabat, dan
hasil observasi para peneliti. Namun
hasil yang diperoleh dalam banyak
kasus belum menunjukkan kinerja

yang memuaskan. Di saat yang lain,
pernah dicoba pula untuk
mengembangkan usaha mengidentifikasi kebutuhan sesuai dengan
kondisi yang ada dalam masyarakat
yang akan dibangun. Idealisme
seperti ini juga menemui berbagai
k e n d a l a , m i s a l nya b a g a i m a n a
memastikan bahwa masyarakat dapat
merumuskan sendiri masalahnya
tanpa bantuan orang luar? Bagaimana

1 Staf pengajar Departemen Antropologi, FISIP Universitas Indonesia
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memisahkan antara masalah personal
dengan masalah sosial ketika
masyarakat dibiarkan merumuskan
sendiri masalah mereka? Atau
bagaimana mengakomodasi sejumlah
usulan ketika akhirnya mereka
berhasil mengidentifikasi masalah
mereka? Dengan mengambil ilustrasi
dari hasil penelitian di Taman Nasional
Tanjung Puting (TNTP), Kalimantan
Tengah, tulisan ini akan mencoba
menjawab pertanyaan terakhir.

Konteks masalah di TNTP
Keberadaan kawasan TNTP di
Kalimantan Tengah sebagai salah satu
kawasan konservasi dan habitat
orang utan saat ini mengalami
berbagai ancaman yang serius.
Maraknya kegiatan penebangan liar
(illegal logging), pertambangan liar,
pencurian hasil hutan, konversi
kawasan hutan menjadi perkebunan,
dan perambahan kawasan hutan yang
dilakukan oleh pihak luar maupun
penduduk di sekitar taman nasional
merupakan contoh-contoh penyebab
rusaknya kawasan tersebut.
Akibatnya, kelangsungan hidup
populasi orang utan menjadi
terancam seiring dengan hilangnya
habitat mereka.
Masyarakat sekitar yang umumnya
merupakan masyarakat desa miskin
dan tertinggal, menganggap kegiatan
penebangan sebagai mata penca-
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harian utama untuk mendapatkan
uang tunai (cash money) guna
memenuhi kebutuhan hidup seharihari. Secara umum, di Kotawaringin
Barat dan Kotawaringin Timur, usaha
di bidang perkayuan merupakan
tumpuan utama bagi masyarakat
yang selama puluhan tahun telah
menjadi fokus kegiatan ekonomi di
kawasan ini. Kegiatan pembalakan
dilakukan baik secara resmi melalui
ijin HPH dan IPK maupun tanpa ijin.
Walaupun berbagai upaya dilakukan
untuk mengurangi kegiatan
penebangan hutan, nampaknya tidak
akan mudah bagi pengusaha maupun
penduduk di kawasan ini untuk
menerimanya. Pada perkembangan
terakhir, maraknya isu otonomi dan
desentralisasi pengelolaan sumber
daya alam, khususnya hutan, tidak
j a ra n g j u s t r u m e n g a k i b a t k a n
degradasi hutan dengan banyaknya
ijin pengelolaaan hutan yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah
dan upaya mengubah kawasan hutan
menjadi kawasan untuk pemanfaatan
lain. Tujuannya tidak lain untuk
mendapatkan uang tunai dan
memperbesar pendapatan asli daerah
(PAD) dengan dalih pembangunan.
Faktor-faktor lain yang harus
diperhatikan dalam melihat persoalan
konservasi di TNTP adalah diversitas
dan dinamika sosial pada kawasan di
sekitarnya. Mengingat masyarakat
yang tinggal dan datang di sekitar
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Taman Nasional cukup beragam,
maka dinamika populasi dalam
kaitannya dengan penggunaan lahan
(land use) juga menjadi penting untuk
diperhatikan. Perubahan-perubahan
yang terjadi dalam pemanfaatan
lahan jelas akan mempengaruhi
keberadaan TNTP.
Apabila kondisi ini terus dibiarkan,
maka keberadaan orang utan akan
semakin mengkhawatirkan dan
terancam kepunahan. Bagi
masyarakat sekitar yang terlibat
dalam kegiatan yang bersifat
merusak (seperti penebangan dan
pertambangan liar) harus diupayakan
alternatif mata pencaharian yang
lebih ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Konteks penelitian
Penelitian ini dilakukan di desa-desa
s e k i t a r T N T P ya n g d i a n g g a p
berpotensi melakukan tekanan
terhadap taman nasional, yaitu: (1)
Desa Sei Sekonyer, Sungai Bedaun,
Kumai Hulu, Candi (penduduk
melakukan tekanan melalui jalur
sungai Sekonyer dan yang paling
memungkinkan adalah desa Sei
Sekonyer, karena letaknya yang
berbatasan langsung dengan
kawasan taman nasional); (2) Desa
Teluk Pulai, Sungai Cabang (kedua
desa ini berada dalam kawasan taman
nasional, sehingga memungkinkan

m e l a k u k a n p e n e k a n a n s e c a ra
langsung terhadap taman nasional
melalui berbagai aktivitas keseharian
penduduknya); (3) Desa Kubu,
Sungai Bakau, Keraya, dan Teluk
Bogam (merupakan desa pesisir
Kumai yang melakukan tekanan
terhadap TNTP khususnya melalui
aktivitas penebangan kayu/logging
dengan cara menyeberangi teluk
Kumai selanjutnya masuk melalui
sungai Buluh). Semua desa tersebut
di atas berada di wilayah Kotawaringin
Barat. Di wilayah Kotawaringin Timur,
penelitian dilakukan di desa Telaga
Pulang, Baung, Muara Dua, dan desa
Tanjung Hanau (desa-desa ini
melakukan tekanan melalui sungai
Seruyan dan anak-anak sungainya
seperti sungai Baung dan sungai
Segintung).
Dari segi penduduk, desa-desa ini
merupakan desa homogen. Penduduk
mayoritas adalah suku Melayu
dengan bahasa Melayu-Banjar
sebagai bahasa sehari hari. Sisanya
adalah para pendatang dari Banjar
yang oleh penduduk sudah dianggap
sebagai penduduk asli karena ikatan
perkawinan.
Ada dua tujuan utama yang ingin
dicapai melalui kegiatan ini, yaitu (1)
mengidentifikasi dan menggambarkan sistem mata pencaharian
masyarakat di sekitar TNTP, khususnya sistem mata pencaharian
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masyarakat sebelum maraknya
kegiatan penebangan liar, dan
menjelaskan perubahan kegiatan
ekonomi yang terjadi dan implikasi
sosialnya; dan (2) Mencari alternatif
pengembangan sistem ekonomi/mata
pencaharian masyarakat di sekitar
taman nasional yang lebih ramah
lingkungan dan berkesinambungan
serta mengidentifikasi investasi yang
diperlukan.
Penelitian dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif
melalui wawancara mendalam dan
observasi untuk mendapatkan
gambaran mengenai sistem
perekonomian masyarakat sekitar
Taman Nasional pada saat ini maupun
sebelum maraknya kegiatan
penebangan dan pertambangan liar.
Wawancara mendalam dilakukan
terhadap masyarakat dan para pelaku
yang dianggap terkait dengan
kawasan lindung. Wawancara juga
dilakukan terhadap aparat
pemerintah daerah untuk mengetahui
arah kebijakan
berkaitan dengan
keberadaan TNTP. Data semacam ini
sangat dibutuhkan dalam penelitian
ya n g m e r u p a k a n s u a t u n e e d
assessment (Ervin, 2000).

RAGAM POTENSI SUMBERDAYA
EKONOMI

sekitar TNTP menunjukkan masih
e ra t n ya k e t e r g a n t u n g a n p a d a
lingkungan alam dan tanah yang
mereka tempati. Kebutuhan hidup
masyarakat sebagian dipenuhi sendiri
dari hasil alam dan sebagian harus
mereka penuhi dengan cara membeli,
sehingga kegiatan ekonomi
masyarakat dapat dikatakan
cenderung semi-subsisten. Corak
kegiatan ekonomi yang umum
dilakukan adalah berladang
berpindah, sawah pasang surut,
berkebun, dan mencari ikan. Kegiatan
ekonomi yang bersifat komersil
antara lain penebangan kayu
(logging), mencari hasil hutan non
kayu seperti kulit gembor dan getah
jelutung, nelayan sungai, nelayan
laut, petani kelapa, petani sayur,
tambang mas, buruh sawit, budi daya
ikan dalam karamba, tukang, dan
p e d a g a n g . Ke g i a t a n e k o n o m i
komersil muncul karena masyarakat
sudah tergantung pada uang untuk
memenuhi kebutuhannya dan karena
hasil alam sudah tidak dapat
mencukupi kebutuhannya. Dari hasil
penelitian, teridentifikasi 18 sumber
mata pencaharian yang menjadi
gantungan hidup masyarakat di 13
desa yang diteliti.
Berikut adalah deskripsi bagaimana
masyarakat sekitar TNTP bekerja di
sektor tertentu dan berapa besar
potensinya.

Hasil identifikasi terhadap sejumlah
kegiatan ekonomi masyarakat di
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Mencari Kulit Gembor
Kulit kayu gembor adalah bahan dasar
pembuat obat nyamuk bakar. Pertama
kali diupayakan pada tahun 1975
yang diperkenalkan oleh seorang
keturunan Cina dari Surabaya. Saat
ini mencari gembor dilakukan di
dalam wilayah TNTP karena hanya di
sanalah gembor berada. Kulit gembor
dijual oleh pengumpul pada
penampung pertama dengan harga
Rp. 2000/kg. Penampung pertama
menjual kembali gembor pada
penampung kedua dengan harga Rp.
25003000/kg, tergantung tingkat
kekeringannya. Selanjutnya penampung kedua mengirimkan gembor ke
Surabaya dengan harga Rp. 8000/kg.
Satu rombongan pencari gembor yang
terdiri dari 3 orang dalam satu bulan
bisa menghasilkan 1,5 ton gembor.
Mencari Getah Jelutung
Jelutung adalah sejenis karet hutan
yang pada awalnya sering diupayakan
oleh penduduk sebagai salah satu
sumber penghasilan. Jelutung dijual
setelah dibekukan dengan terusi,
tawas, dan obat jelutung yang banyak
dijual di Kumai. Harga tawas dan
terusi Rp. 3.000 per kg. Harga obat
paling mahal sampai Rp. 20 ribu satu
botol 1500 ml. yang bisa digunakan
untuk membekukan satu ton jelutung.
Jelutung dijual ke Kumai dan harga
jual saat ini adalah Rp. 2.200 per
kilogram. Dalam satu hari dari satu
jalur jelutung bisa menghasilkan

getah sebanyak 10 kg.
Kayu (logging)
Setelah adanya pelarangan terhadap
bisnis kayu ramin, saat ini kayu yang
ditebang adalah kayu lokal seperti
nyatuh, pulai, lanan/meranti, ketiaw,
dan lain-lain. Kayu lokal ini
mempunyai harga jual yang rendah
dibandingkan ramin. Margin harga per
kubik kayu lokal dari pekerja kepada
bos/penampung pertama berkisar
antara Rp.100.000-Rp.250.000,
tergantung jenisnya. Selanjutnya
penampung pertama menjual ke
penampung kedua dengan harga 2
kali lipat dari harga yang diberikan
pada pekerja. Untuk memulai kerja
kayu, satu kelompok yang bisa terdiri
dari 6 orang membutuhkan biaya
sekitar 6 juta rupiah. Dalam satu
bulan, satu kelompok bisa
menghasilkan kayu sebanyak 100
kubik. Bila harga jual kayu saat ini ratrata Rp. 200.000,-/m3, maka hasil
penjualan kayu selama satu bulan
adalah 200.000 x 100 = Rp.
20.000.000,-.
Ladang berpindah
Satu rumah tangga produksi biasanya
menggarap ladang antara 1-2 ha
setiap musim tanam. Satu hektar
lahan membutuhkan sekitar 2 kaleng
bibit atau sekitar 20 kg bibit (1 kaleng
= 10 kg bibit). Harga satu kaleng bibit
di pasar adalah Rp. 50.000,-, maka
satu hektar lahan membutuhkan
biaya sebesar Rp. 100.000,- untuk
bibit. Satu hektar lahan bila tidak
t e r k e n a s e ra n g a n h a m a b i s a
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menghasilkan 100 kaleng gabah atau
sekitar 1000 kg, dengan asumsi 1
kaleng setara dengan 10 kg. Hasil
panen ini cukup untuk memenuhi
kebutuhan beras sampai musim
tanam berikutnya. Padi hasil panen
biasanya dikonsumsi sendiri dan tidak
dijual. Harga gabah hasil panen di
sekitar Kumai adalah Rp. 25.000,/kaleng. Dengan demikian, bila
dihitung dalam uang, 1 ha ladang
menghasilkan 100 x 25.000 =
Rp.2.500.000,-.
Sawah
Di wilayah sekitar TNTP terdapat
tanah rawa yang potensial untuk
dikembangkan menjadi areal
persawahan. Pencetakan sawah
pernah dilakukan di Tanjung Harapan,
S u n g a i B e d a u n , d a n Pa d a n g
Sembilan. Sawah yang berada di
Padang Sembilan saat ini masih
digarap oleh penduduk Kumai dengan
hasil yang cukup memuaskan dan
menjadi andalan penduduk untuk
memperoleh beras. Sedangkan
sawah yang berada di Tanjung
Harapan dan Sungai Bedaun saat ini
terbengkalai.
Petani Sayur
Dari kebun ukuran 30 x 50m yang
ditanami kacang panjang bisa
dihasilkan sampai 100 ikat @Rp
1.500,-. Bila hasil sayur baik, tiap hari
petani bisa mendapat Rp 30.000,/hari. Selain kacang panjang, lahan
pertanian juga ditanami kacang
tanah, timun, bayam, dan kangkung.
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Seorang petani sayur mengatakan
dari ¼ hektar lahan sayur bisa didapat
keuntungan pasti Rp. 500.000,- per
bulan. Hasil ini sudah dipotong biaya
pengolahan tanah, seperti bibit
khusus bayam cabut dan kangkung,
racun hama Rp. 100.000,-, dan pupuk
Rp. 200.000,-. Seorang petani bisa
memiliki lebih dari 1 hektar lahan.
Petani yang memiliki lahan luas
mempekerjakan tenaga borongan
untuk mencangkul tanah dengan
upah Rp. 50.000,-/15m2 yang
dikerjakan selama 2 hari. Hasil
tersebut dianggap jauh lebih baik dari
hasil kerja kayu yang lebih banyak
mengeluarkan tenaga dan
keuntungan hasil yang belum pasti.
Kelapa
Satu pohon kelapa biasa diambil
buahnya setiap 2 bulan sekali, dan
masing-masing pohon bisa
menghasilkan buah sebanyak 10
butir. Harga satu butir kelapa bila
dijual ditempat adalah Rp.500,-/butir,
artinya dalam satu tahun satu pohon
bisa dipanen sebanyak 6 kali. Dengan
demikian, dalam satu tahun produksi
satu pohon adalah 6 x 10 x 500 = Rp.
30.000,-. Bila rata-rata satu ha lahan
berisi 160 pohon, maka dalam satu
tahun produksinya adalah sebesar
160 x 30.000 atau Rp. 4.800.000,/ha. Masyarakat lebih suka menjual di
tempat karena di Teluk Pulai terdapat
beberapa penampung kelapa, dan
untuk selanjutnya penampung inilah
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yang membawanya ke pasar Kumai.
Harga kelapa di pasar kumai saat ini
adalah Rp. 800,- per butir. Penduduk
juga mengolah kelapa menjadi
minyak kelapa yang harganya di Teluk
Pulai adalah Rp. 4000,- per botol.
Dalam satu hari satu orang bisa
mengolah 30-40 buah kelapa dan
menghasilkan antara 6-8 botol
minyak kelapa.
Buruh Sawit
Buruh harian lepas (BHL) perkebunan
sawit mendapat upah minimal Rp.
11.500,-/orang/hari. Jumlah ini masih
ditambah dengan ½ kg
beras/orang/hari. Upah diambil setiap
½ bulan. Bila dalam 1 rumah ada lebih
dari satu orang yang bekerja sebagai
BHL, maka rumah tangga tersebut
tidak perlu lagi membeli beras.
Sementara itu, petugas pembersih
alang-alang masih ditambah dengan 1
gelas susu/hari, untuk menawar racun
dari cairan pemusnah alang-alang
yang mungkin terhirup.
Perkebunan Tanaman Keras
Penduduk yang berada di sekitar
taman nasional belum terbiasa
dengan segala bentuk pengelolaan
lahan dan budidaya. Hasil alam dan
lahan yang begitu luas membuat
mereka terbiasa dengan hanya
'mengambil hasil hutan'. Oleh karena
itu pengembangan perkebunan
merupakan salah satu alternatif mata
pencaharian yang cocok untuk
dikembangkan di wilayah ini.
Perkebunan karet dan jati super
dianggap cukup potensial untuk

dikembangkan, mengingat masih
banyaknya lahan tidur di wilayah ini.
Selain itu, tanaman keras tidak
memerlukan perawatan secara
khusus, sehingga masyarakat masih
bisa melakukan pekerjaan lain.
Nelayan Laut
Satu kali melaut untuk nelayan
berperahu klotok memerlukan biaya
sebesar Rp. 20.000,- untuk bahan
bakar. Sementara itu hasil tangkapan
tidak bisa ditentukan karena sangat
tergantung pada keberadaan ikan dan
musim. Pada musim ikan, dalam satu
hari nelayan bisa memperoleh
keuntungan mencapai lebih dari Rp.
100.000,-. Tetapi bila bukan musim
ikan, kadang hasil tangkapan lebih
kecil dari modal yang dikeluarkan
untuk membeli bahan bakar dan
perbekalan. Bahkan tidak jarang
nelayan hanya memperoleh Rp.
15.000,- dari hasil tangkapan.
Sementara itu, biaya bahan bakar
sekitar Rp. 20.000,-, artinya nelayan
mengalami kerugian sebesar Rp.
5000,-.
Nelayan Sungai
Untuk menangkap ikan di sungai,
nelayan menggunakan jaring atau jala
(lunta) yang berjenis renggé (lubang
jarang) dan rempa (lubang rapat).
Ikan yang ditangkap dengan lunta
antara lain toman, baung, lais, dan
udang. Ikan toman, baung, dan lais
merupakan jenis dengan nilai
ekonomi yang rendah dan digunakan
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untuk lauk sehari-hari oleh penduduk.
Harga ikan toman Rp. 5.000-Rp.
7.000/kg, ikan biawan (sejenis
kakap) Rp 5.000,-/kg, ikan baung Rp
3.000,-/kg, udang Rp 18.000,-/kg,
dan lais Rp 2.000,-/kg. Pada musim
biawan (panen ikan), seorang
nelayan bisa menghasilkan 40-80 kg
ikan/hari.
Budidaya Ikan di Karamba
Masyarakat yang tinggal di sepanjang
sungai Seruyan dalam beberapa
tahun terakhir ini telah memulai
usaha budidaya ikan dalam karamba
sebagai salah satu alternatif mata
pencaharian menggantikan kayu.
Sistem karamba ini sangat besar
pengaruhnya terhadap masyarakat
yang pada mulanya bekerja sebagai
pekerja kayu. Secara perlahan-lahan
kayu mulai ditinggalkan dan beralih
menjadi peternak ikan dalam
karamba. Ikan yang dipelihara dalam
keramba meliputi ikan patin, jelawat,
dan bakut, yang merupakan jenis ikan
dengan nilai ekonomi tinggi. Harga
ikan patin Rp. 10.000,-/kg, ikan
jelawat Rp. 20.000,-/kg, dan bakut
Rp. 45.000-Rp. 60.000/kg. Harga
tersebut merupakan harga ikan
hidup. Bila ikan sudah mati harganya
akan jauh lebih rendah.
Tambak
Wilayah pesisir seperti Teluk Pulai,
Sungai Cabang, Kubu Sungai Bakau,
dan desa pesisir lainnya cocok untuk
pengembangan tambang udang dan
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bandeng. Lokasi tambak yang ada
sekarang ini adalah di desa Sungai
Cabang dan Teluk Bogam. Pemilik
tambak seluruhnya adalah pengusaha
kaya, dan bukan penduduk desa,
seperti orang Kumai, Pangkalan Bun,
bahkan ada juga yang berasal dari
Palangkaraya.
Industri Pengolahan Ikan
Alam Telaga Pulang yang dilintasi oleh
sungai Seruyan dan banyak memiliki
danau memberikan hasil ikan yang
melimpah bagi penduduk. Saat ini
ikan hasil tangkapan nelayan maupun
hasil budidaya dalam karamba dijual
secara langsung kepada para
penampung. Supaya ikan bisa
memberikan nilai lebih kepada
masyarakat, sebaiknya kepada
masyarakat diberikan pengetahuan
mengenai pengolahan ikan lebih
lanjut, sehingga ikan mempunyai
harga jual yang lebih tinggi lagi. Salah
satu bentuknya adalah pengolahan
ikan menjadi abon ikan. Pelatihan
pembuatan abon ikan pernah
dilakukan di Telaga Pulang, tetapi
tidak maksimal dan tidak banyak
masyarakat yang terlibat.
Peternakan
Peternakan merupakan salah satu
alternatif yang dapat dikembangkan
di wilayah sekitar taman nasional.
Desa-desa yang cocok untuk
pengembangan peternakan antara
l a i n d e s a Te l u k P u l a i u n t u k
peternakan sapi, kambing, dan itik.
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Sementara itu, desa Sekonyer atau
Ta n j u n g H a r p a c o c o k u n t u k
pengembangan itik alabio dan Sungai
Bedaun untuk sapi. Sapi dan kambing
cocok untuk wilayah Teluk pulai
karena desa ini memiliki hamparan
yang luas untuk penggembalaan dan
memiliki cukup rumput, demikian pula
untuk desa Sungai Bedaun.
Sedangkan itik cocok untuk
dikembangkan di Sekonyer dan Teluk
Pulai karena kedua desa ini memiliki
banyak rawa.
Pertambangan emas
Para pelaku pertambangan sebagian
besar adalah para pendatang dan
hanya sedikit sekali penduduk lokal
yang terlibat. Para penambang
umumnya berasal dari etnis Madura
yang tinggal di wilayah transmigrasi
atau pendatang dari Jawa yang
dengan sengaja datang untuk
mencari emas. Harga emas dari
penambang ke penampung adalah
Rp.70.000,- per gram.
Kerajinan Tikar
Kerajinan membuat tikar sering
dilakukan oleh ibu-ibu di desa-desa
seperti Sekonyer, Sungai Bakau,
Keraya, dan desa-desa lain di pesisir
Kumai. Pekerjaan ini sering dilakukan
sebagai pengisi waktu senggang di
rumah. Bahan dasar tikar adalah
sejenis rumput rawa yang disebut
dengan purun. Terdapat dua jenis
purun yaitu purun danau yang
memiliki batang kasar dan purun tikus

ya n g m e m i l i k i b a t a n g h a l u s .
Tumbuhan purun tikus lebih sukar
didapat dibanding purun danau.
Untuk mendapatkan purun biasanya
ibu-ibu berangkat sendiri ke hutan
dengan menggunakan sampan,
hasilnya cukup untuk membuat 2-3
lembar tikar. Seorang pengrajin, bila
beruntung, dalam 1 bulan bisa
menjual 5-10 lembar tikar purun
danau.
Penyedia Jasa (Bengkel,
elektronik, dan pertukangan)
Kota Kumai sebagai pintu gerbang
laut di Kalimantan Tengah dan sebagai
salah satu pusat kegiatan ekonomi
merupakan daya tarik tersendiri bagi
p e n d a t a n g . A k i b a t n ya a n t a r a
pendatang dan penduduk lokal
bersaing dalam upaya memperoleh
lapangan pekerjaan. Kebanyakan di
antara mereka menjadi penyedia jasa
di kota Kumai, terutama dengan
membuka bengkel mobil/motor,
servis elektronika, dan menjadi
tukang kayu.
Penyedia Jasa pariwisata
Desa-desa yang mempunyai potensi
wisata adalah desa Kubu, Teluk
Bogam, dan desa pesisir lainnya yang
memiliki obyek wisata pantai. Obyek
wisata pantai yang ada di desa Kubu
dan sekitarnya saat ini dikelola
langsung oleh Dinas Pariwisata
Tingkat II dan tidak memberikan
pemasukan sama sekali kepada desa.
Agar masyarakat mendapatkan
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manfaat dari obyek wisata yang ada di
wilayahnya, masyarakat dapat
diarahkan untuk mengisi sektor
tersebut. Sebagai contoh dengan
menyediakan warung-warung

No.

Kriteria

makanan, membuat kerajinan
sebagai souvenir, menyediakan
fasilitas hiburan untuk anak-anak,
dan lain sebagainya.

Keterangan

1

Keterikatan terhadap musim

kapan komoditi bisa diproduksi atau diekstraksi; makin
tidak terikat pada musim makin baik, dalam arti
kelangsungan komoditi ada terus sepanjang waktu.

2

Ketersediaan ruang

ruang atau wilayah yang dibutuhkan komoditi agar bisa
berproduksi dengan baik; makin luas/besar ruang atau
wilayah berarti semakin besar ancaman terhadap
lingkungan yang akan dikonversi sebagai lahan produksi

3

Dampak panen

proses perolehan komoditi; semakin kecil kerusakan akibat
panen semakin kecil dampak buruknya terhadap
lingkungan

4

Kelangsungan komoditi

sumber dari komoditi tetap bertahan sekalipun dipanen

5

Kontribusi terhadap
pendapatan

sumbangan dari komoditi terhadap pendapatan ekonomi
rumah tangga; semakin tinggi kontribusinya semakin baik
dampaknya bagi kesehatan ekonomi rumah tangga

6

Kesesuaian dgn kondisi
sosial budaya

komoditi telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi bagian
dari pengetahuan budaya mereka

7

Penyerapan tenaga kerja

besaran tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses
produksi; semakin banyak menyerap tenaga kerja,
semakin baik nilai komoditi karena membuat lebih banyak
orang terlibat dan mendapat manfaat

8

Sensitivitas gender

pelibatan tenaga kerja yang tidak mengabaikan jenis
kelamin; makin tidak diskriminatif makin baik

9

Modal produksi

ongkos yang dikeluarkan dalam proses produksi; makin
rendah ongkos yang dibutuhkan makin baik karena
membuat makin banyak orang bisa mengolah komoditi
tersebut
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10 Keterikatan terhadap musim

peluang komoditi bisa laku di pasar

11 Ketersediaan ruang

banyaknya pihak yang menghasilkan komoditi yang sama;
makin tinggi persaingan makin rendah nilai komoditi itu
karena akan membuat harga jatuh

12 Dampak panen

ketersediaan infrastruktur untuk mendukung proses
produksi

13 Kelangsungan komoditi

besarnya keuntungan yang diperoleh setelah dipotong
biaya produksi

14 Kontribusi terhadap
pendapatan

pengetahuan, skill, dan teknik produksi yang digunakan;
semakin sederhana teknologi yang diperlukan semakin
tinggi nilai komoditi itu

Sementara itu, klasifikasi nilai atau
skor diberikan dalam skala tiga, yaitu
skala (1) untuk klasifikasi rendah
'keuntungan', dampak 'buruk',
merusak, dan hal-hal yang berkaitan
dengan kondisi negatif; skala (3)
untuk klasifikasi kinerja tinggi,
menguntungkan, tidak merusak, dan
segala sesuatu yang merujuk pada
kondisi positif; skala (2) diberikan
untuk kondisi antara dua klasifikasi
tersebut. Satu hal yang perlu
diperhatikan dalam menentukan
skala ini adalah kecenderungan
masyarakat kita untuk memberi nilai
sedang, sehingga untuk pengembangan skala secara partisipatif perlu
dipertimbangkan membuat skala
genap, seperti 4 atau 6, agar
diperoleh nilai yang lebih aktual.

Langkah selanjutnya adalah dengan
memberikan skor kepada setiap
pilihan mata pencaharian yang dianggap penting oleh warga di setiap
desa yang diteliti. Persilangan antara
kriteria dan pilihan mata pencaharian
tersebut menunjukkan indeks dari
masing-masing mata pencaharian.
Apabila indeks tersebut dijumlahkan
pada kategori kriteria tertentu,
misalnya kriteria lingkungan, maka
kita akan mendapatkan indeks
sebuah mata pencaharian terhadap
kriteria lingkungan. Ketika dijumlahkan pada ketiga kategori yang ada,
maka diperoleh indeks total sebuah
mata pencaharian, sebagaimana
tabel berikut ini.
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1
3
3
3
10
2
2
3
1
8
1
3
2
3
2
2
13
31

3
2
3
3
1
3
3
1
1
8
3
3
1
1
2
1
11
30

3
2
3
1
9
1
3
1
3
3
2
13
28

3
3
1
1
8
2
3
2
3
2
3
15
31

2
3
2
1
8
2
3
2
2
3
3
15
30

3
3
2
3
11
3
1
1
2
2
3
12
29

Nelayan sungai
2
3
2
3
2
3
15
32

3
2
2
2
9

2
2
2
2
8

2
3
3
3
2
3
16
36

2
2
1
3
8

2
1
3
3
9
2
1
3
3
9
3
2
1
2
2
2
12
30

1
2
1
1
5
3
2
1
2
2
3
13
30

logging
2
3
2
3
2
3
12
26

3
2
2
2
10

1
1
1
1
4

Tanaman keras
1
2
2
2
2
2
11
26

2
1
2
1
6

2
2
3
2
9

tambak
1
3
2
3
2
1
12
26

2
1
2
1
6

2
1
3
2
8

karamba
1
3
2
3
3
2
14
31

2
1
2
2
7

1
3
3
3
10

pengolahan ikan
1
3
2
2
3
2
13
33

2
1
3
3
9

2
3
3
3
11

1
2
2
2
2
1
10
27

2
1
2
1
6

3
3
3
2
11

keahlian

10 11 12 13 14 15 16 17 18

sawit

3
3
3
3
12

Petani sayur
3
3
3
3
12

9

tikar

8

1
2
3
3
9
2
1
2
3
8
1
3
2
2
2
2
12
29

1
2
3
2
8
2
2
1
2
7
2
3
2
2
2
2
13
28

peternakan

6 7

3
1
1
1
6

Ladang kering
2
1
3
2
8

jelutung

gembor
3
1
1
2
7

3

Nelayan laut

1
1
2
3
6

4

emas

2

pariwisata
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Kriteria Lingkungan
1 Keterikatan thd musim
2 Ketersediaan ruang
3 Dampak panen
4 Kelangsungan komoditi
Sub total
Kriteria Sosial-budaya
5 Kontribusi thd pendapatan
6 Kesesuaian dgn kondisi sos-bud
7 Penyerapan tenaga kerja
8 Sensitivitas gender
Sub total
Kriteria Ekonomi
9 Modal produksi
10 Potensi pasar
11 Persaingan
12 Hambatan pemasaran
13 Margin keuntungan
14 Teknologi
Sub total
Total

Indeks Mata
Pencaharian Penduduk

5

kelapa

1
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MEMPERTIMBANGKAN
MATA PENCAHARIAN

PILIHAN

Setelah diberi skor, maka terlihat
kategorisasi beberapa mata penca-

pencaharian itu berada dalam tingkat
prioritas terendah untuk ditawarkan
sebagai sebuah program, dibanding
budidaya sayur yang memiliki indeks
tertinggi.

Kategori Hasil Penilaian Mata Pencaharian penduduk
No.

Mata Pencaharian

Nilai

1

Logging, tanaman keras, tambak

26

2

Keahlian

27

3

Peternakan, emas

28

4

Ladang kering, pariwisata

29

5

Gembor, kelapa, tikar, sawit

30

6

Jelutung, nelayan laut, karamba

31

7

Nelayan sungai

32

8

Pengolahan ikan

33

9

Petani sayur

36

harian, mulai dari skor total terendah
(26) sampai tertinggi (36). Angka
berupa indeks mata pencaharian itu
akan menunjukkan tingkat prioritas
sebuah mata pencaharian untuk
dikembangkan dalam masyarakat.
Untuk memudahkan pilihan mata
pencaharian mana yang akan
dikembangkan, pilihan yang ada
kemudian disusun berdasarkan
kesamaan angka indeks. Kesamaan
ini menunjukkan kesamaan prioritas
pengembangan, sehingga apabila kita
melihat pada tabel kategori di bawah,
kita dapat membaca bahwa antara
mata pencaharian di sektor logging,
tanaman keras, dan tambak terdapat
prioritas yang sama untuk dikembangkan. Namun, karena indeksnya
paling rendah maka ketiga mata

Apabila diperlukan, yaitu ketika
pilihan untuk mengembangkan mata
pencaharian itu harus menempatkan
satu kriteria lebih penting atau lebih
tidak penting ketimbang yang lainnya,
maka tabel kategori di atas harus
dirinci per kriteria. Tabel berikut ini
menunjukkan bagaimana indeks setiap mata pencaharian dilihat dari
kriteria tertentu. Dalam kasus misalnya di suatu lokasi urusan lingkungan
harus lebih diperhatikan, maka
pengembangan masyarakat diarahkan pada budidaya sayuran atau
kerajinan tikar. Pada saat yang sama
kita melihat bahwa kerajinan tikar
mempunyai indeks sosial budaya
yang rendah, artinya tidak begitu
populer di masyarakat, dan indeks
ekonomi menengah, artinya kita
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harus memperhatikan bahwa keuntungan dari usaha ini rendah. Oleh
karena itu apabila tikar akan
dikembangkan karena ramah lingkungan, maka harus dilakukan
kampanye keunggulan usaha ini di
masyarakat dan dicari terobosan
pemasaran atau peningkatan kualitas
sehingga harganya dapat naik.
Sebaliknya, apabila budidaya sayuran

yang akan dikembangkan, kita dapat
lebih berharap banyak karena nilai
ekonomi dan pasarnya sangat
terbuka. Hanya saja kita harus
melakukan usaha penyuluhan ke
masyarakat mengenai nilai ekonomis
sayuran ini karena indeks sosial
budayanya berada di posisi menengah.

Kategori Hasil Penilaian Mata Pencaharian Penduduk Per Kriteria
No.

Mata Pencaharian

Nilai

Lingkungan
Logging
1
Ladang kering, emas
2
Gembor
3
Jelutung, nelayan sungai, tambak, peternakan
4
Sawit, tanaman keras, pariwisata
5
Nelayan laut, karamba
6
Kelapa, pengolahan ikan, keahlian
7
Petani sayur, tikar
8
Sosial budaya
Tikar
1
Tanaman keras, tambak, keahlian
2
Karamba, peternakan,
3
Gembor, jelutung, kelapa, nelayan laut, petani sayur
4
Emas, nelayan sungai, sawit, pengolahan ikan
5
Logging
6
Ladang kering
7
Ekonomi
Keahlian
1
Kelapa,tanaman keras
2
Ladang kering, sawit, logging, tambak, pariwisata
3
Emas, nelayan laut, tikar, pengolahan ikan, peternakan
4
Karamba
5
Gembor, jelutung, nelayan sungai
6
Petani sayur
7
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4
6
7
8
9
10
11
12
5
6
7
8
9
10
11
10
11
12
13
14
15
16
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Setelah kita memperoleh indeks jenis
mata pencaharian sesuai dengan
prioritas pengembangannya, maka
pada dasarnya proses pemilihan
program pengembangan ekonomi
sudah selesai. Namun, apabila proses
ini dilakukan di berbagai lokasi seperti
ilustrasi penelitian ini, maka tahap
berikutnya adalah menentukan untuk
lokasi atau desa tertentu, program
pengembangan mata pencaharian
apa yang patut dilakukan dengan
melihat potensi lingkungan dan
potensi manusianya.

PENUTUP
Barangkali usaha untuk memenuhi
kebutuhan pengembangan masyarakat tidak akan pernah selesai,
dalam arti dapat memuaskan semua
pihak yang berkepentingan. Seperti
telah kita pahami bersama, pendekatan yang top down cenderung akan
menegasikan berbagai kepentingan
lokal. Justru hal inilah yang
menyebabkan berbagai pendekatan
perencanaan program yang dikembangkan oleh para ahli ilmu sosial,
khususnya antropologi, menjadi
makin relevan (Shore & Write, 1997).
Mereka menyarankan pendekatan
yang sifatnya lebih memperhatikan
native point of view dan berbagai
versi dari masyarakat lokal. Dalam
kaitannya dengan konteks perencanaan pembangunan di Indonesia,
usaha untuk lebih mengarahkan
proses perencanaan ke arah yang
lebih demokratis dengan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal

dilakukan dengan berbagai
pendekatan partisipatoris. Untuk itu,
King (1999) menyarankan perlunya
s u a t u u s a h a b e r s a m a a n t a ra
perencana program dan masyarakat
yang akan dikembangkan, sekaligus
perlu diupayakan berbagai kegiatan
advokasi untuk menyuarakan kepentingan lokal. Paradigma ini nampaknya sudah diterima di banyak
kalangan, terutama NGO, bahkan
sudah menjadi lagu wajib ketika
mereka melaksanakan program.
Hal lain yang harus diperhatikan sejak
awal adalah munculnya berbagai
konflik kepentingan ketika berbagai
aspirasi berhasil diidentifikasi. Untuk
mengatasinya, maka diperlukan
metode yang tepat guna merumuskan
masalah dan program mana yang
akan diprioritaskan. Tulisan ini
mencoba mengajukan alternatif
metodologi untuk memilih atau
menentukan prioritas program yang
dapat dikembangkan di antara sekian
banyak pilihan. Selain mengeksplorasi berbagai masalah secara
partisipatoris, ada dua kemungkinan
terbuka ketika mengangkatnya
menjadi topik untuk analisis.
Pertama, dengan melakukan analisis
melalui asistensi seperangkat teori;
ini artinya proses perencanaanya
semi-partisipatoris. Sedangkan
kedua adalah dengan sedikit usaha
yang lebih intens, memfasilitasi
masyarakat untuk melakukan analisis
dengan menentukan bersama sejumlah kriteria pantas tidaknya suatu
program diprioritaskan. Baik dengan
cara pertama maupun kedua yang
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fully-participatory, metode skoring
dan indeksing diharapkan dapat
memberikan kontribusi.
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GLOBAL DEMOCRACY,
TATA DUNIA BARU IMPIAN MONBIOT
Sofwan Samandawai 1

Judul Buku
Penulis
Penerbit
Tahun Terbit
Jumlah Halaman

George Monbiot adalah seorang
aktivis lingkungan hidup yang juga
berprofesi sebagai kolumnis pada
suratkabar terkemuka di Inggris, The
Guardian. Ia juga pernah mengajar
dan menjadi kolega pada Universitas
Oxford, Bristol, Keele, dan East
London untuk mata kuliah yang
beragam mulai dari filsafat hingga
lingkungan hidup. Penghargaan
United Nations Global 500 Award
tahun 1995 telah dianugerahkan
kepadanya oleh Nelson Mandela
untuk keaktifannya dalam dunia

: The Age of Consent: A Manifesto
for a New World Order
: George Monbiot
: Harper Perennial
: 2003
: 274 + 20

lingkungan hidup. Selain itu, ia juga
telah menghasilkan beberapa buku
yang tidak hanya berbicara tentang
permasalahan lingkungan hidup
seperti Poisoned Arrow, Amazon
Watershed, dan No Man's Land, tetapi
juga merambah hingga ke topik
mengenai globalisasi serta negara
dan pasar dunia dalam buku 'Captive
State' yang banyak dipuji para kritisi
di Inggris.
'The Age of Consent' merupakan buku
hasil karya Monbiot yang paling

1 Peneliti di Yayasan AKATIGA.
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mutakhir. 2 Dalam buku ini ia
membahas topik global politik dan
global demokrasi. Buku ini tidak
hanya menarik dalam hal
pengemasannya yang menyerupai
format novel, tetapi juga karena
pernyataan-pernyataan penulisnya
ya n g p r o vo k a t i f. Pe r n ya t a a n pernyataan yang diangkat oleh
Monbiot dalam buku ini mungkin
sebenarnya juga telah dipikirkan oleh
banyak orang, namun yang menarik
adalah Monbiot tidak sekedar
menampilkannya sebagai hiasan
melainkan menguraikannya hingga
menghasilkan gagasan-gagasan yang
menurutnya dapat diwujudkan dan
diupayakan, walaupun sebenarnya
hampir seluruh gagasan yang ia
tuangkan dalam buku ini rasanya
terlalu muskil.
Monbiot membuka bahasannya
dengan menyatakan bahwa
“everything has been globalized
except our consent” (1). Melalui
pernyataan ini, Monbiot memaklumi
bahwa tata aturan di dunia selama ini
telah dikendalikan oleh kelompokkelompok kecil yang memegang
kekuasaan. Namun melalui
pernyataan yang sama, ia sekaligus
ingin membuka cakrawala kesadaran
pembacanya bahwa peluang merubah
kondisi tersebut tetap ada. Sistem

politik demokrasi merupakan pilihan
yang harus dijalankan untuk
menggantikan the Age of Coercion
dengan the Age of Consent (1),
karena menurutnya demokrasi
setidaknya lebih konsensual
dibanding sistem politik yang lainnya,
termasuk Marxism ataupun
Anarchism (43). Di dalam bukunya
tersebut, Monbiot kemudian
menawarkan sejumlah proposal
perubahan yang disebutnya sebagai
“repulsive proposals” karena mungkin
akan menakutkan bagi orang-orang
yang selama ini berpikir bahwa dalam
kondisi yang coercive segala sesuatu
baik-baik saja adanya, bahkan juga
pada mulanya menakutkan bagi
Monbiot sendiri (1). Tiga proyek dari
proposalnya tersebut antara lain:
terciptanya suatu parlemen dunia
yang dipilih secara demokratis dan
demokratisasi General Assembly PBB
yang sekarang ini hanya melayani
kekuasaan pihak-pihak tertentu
dalam Dewan Keamanan, suatu
International Clearing Union (Badan
Pemutihan Internasional) yang secara
otomatis menghapuskan defisit
perdagangan dan mencegah
akumulasi hutang, dan sebuah
organisasi perdagangan yang adil
yang mengontrol negara kaya
sekaligus memberi peluang yang
setara bagi negara miskin (4).

2 'The Age of Consent' merupakan istilah yang digunakan oleh Monbiot merujuk kepada pengertian

tentang tata dunia baru yang responsif terhadap keinginan rakyat (15).
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Monbiot tidak hanya 'menyerang'
institusi-institusi kapitalisme global
tetapi juga asumsi-asumsi yang
diyakini oleh para aktivis keadilan. Hal
ini tampak dari isu-isu yang
diangkatnya, bukan hanya yang
bersangkutan dengan institusiinstitusi global seperti WTO dan Bank
Dunia, tetapi juga gagasan dan
praktik “localization” para aktivis
tersebut. Monbiot bukanlah seorang
'localizer' yang percaya bahwa upayaupaya pemenuhan kebutuhan sendiri
pada tingkat lokal adalah jawaban
terhadap persoalan yang dinilainya
datang dari tataran global.
Monbiot mencontohkan kasus
presiden negara Brazil yang walaupun
sudah berusaha sebaik dan
semaksimal mungkin mengubah tata
perekonomian negara demi
rakyatnya, tetapi tetap saja ekonomi
neoliberal terlihat kuat dalam
kebijakan-kebijakannya. Alasannya
sangat jelas, kunci pengambilan
keputusan perekonomian tidak ada di
tangannya, melainkan di tangan para
spekulan finansial dan IMF (13). Pada
kenyataannya, hampir seluruh negara
– terutama negara dunia ketiga –
memiliki situasi yang sama. Situasi
seperti ini, menurutnya, jelas
memperlihatkan bahwa kekuasaan
berpindah ke tingkat global.
Kebijakan-kebijakan pada tingkat
nasional menjadi ditentukan oleh
bank, korporasi, dan institusi-institusi

global. Pada tingkat nasional ada
demokrasi tapi tidak ada pilihan,
sementara pada tingkat global ada
pilihan tapi tidak ada demokrasi (10).
Dengan demikian, gerakan yang
merespons situasi ini dengan
berupaya memperkuat dan
membangun kembali kontrol politik
yang dipusatkan pada tingkat lokal
karena dianggap merupakan 'tempat'
demokrasi sejati dapat berjalan,
menurut Monbiot tidaklah tepat.
G e ra k a n s e m a c a m i n i j u s t r u
meninggalkan persoalan yang
s e b e n a r nya t e r j a d i , s e k a l i g u s
'menitipkannya' pada pihak-pihak
yang mengklaim dirinya sendiri
sebagai yang mengatur jalannya
dunia (12). Karena, apapun yang
ingin diupayakan pada tingkat lokal,
pada akhirnya akan hancur di tingkat
global ataupun regional. Ia menunjuk
kasus pengaruh dari Kesepakatan
Pe r d a g a n g a n B e b a s t e r h a d a p
perlindungan lingkungan hidup pada
tingkat lokal, ataupun pengaruh
subsidi negara-negara Eropa
terhadap para petani kecil.
Mengabaikan tata kebijakan dan
“pemerintahan pada tingkat global”
tidak akan menghilangkan pengaruh
atau persoalan-persoalan tersebut.
Menurutnya, persoalan global
memerlukan solusi global pula, yang
melampaui interaksi antar bangsa.
Sehingga, tidaklah cukup dengan
“berpikir global, bertindak lokal”
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melainkan seharusnya dengan
“berpikir global, bertindak global”.
Globalisasi tidaklah akan
terhindarkan. Tugas yang sebenarnya
bukan menghindarinya, tetapi
“menangkap dan menggunakannya”
sebagai kendaraan bagi terjadinya
revolusi demokrasi global bagi
kemanusiaan (23). Dalam konteks ini,
dengan meminjam istilah
“metaphysical mutation” dari Michel
Houllebecq (7), yang kemudian lebih
cenderung diistilahkannya sebagai
“epistemological mutation”, seperti
proses revolusiner ala Kuhn dalam
Paradigm Shift (85), Monbiot melihat
maraknya gerakan protes masyarakat
sipil global menentang WTO, G8, dan
lainnya, sebagai gerakan katalis bagi
terciptanya revolusi demokrasi global
tersebut.
Namun gerakan-gerakan global
semacam ini pun sebenarnya
mengandung sedikitnya dua
permasalahan mendasar – selain
persoalan transparansi dan
akuntabilitas – yang harus segera
dipertimbangkan. Pertama, gerakan
ini sama sekali tidak menunjukkan
adanya tanda-tanda bahwa kursi
kekuasaan tergoyahkan. Misalnya
gerakan menentang WTO, walaupun
suara penentangannya sudah sangat
sering diekspos, namun tidak
sedikitpun berpengaruh kepada
ketidakadilan yang telah
diciptakannya. Uni Eropa dan USA
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malah mungkin pada kenyataanya
akan lebih baik tanpa WTO karena
mereka bisa berhubungan langsung
dengan negara miskin yang menjadi
'incarannya' dan justru situasi ini lebih
opresif bagi negara miskin tersebut
ketimbang melalui WTO. Menurut
Monbiot, hal ini terjadi karena WTO
hanya merupakan simbol dari
kekuasaan mereka, bukan
kekuasaannya itu sendiri. Dan, yang
belum dilakukan adalah justru
mencegah penggunaan dan praktik
kekuasaan tersebut. Kedua,
persoalan mandat dan keterwakilan
'rakyat' atau 'komuniti lokal' yang
terbatas. Di dalam forum-forum kita
seringkali berbicara seolah-olah
mengatasnamakan semua orang.
Padahal di dalam forum-forum yang
berada diatas tingkat komuniti lokal
seperti ini, persoalan “partisipasi
politik” berubah menjadi “politik
keterwakilan” yang mempunyai
kelemahan dalam hal mandat.
Mandat, diakui, memang terbatas,
namun menurut Monbiot,
“kewenangan moral” (94) sejauh ini
dapat dikatakan menjadi sumber
kekuasan yang sah bagi klaim mandat
tersebut.
Pada poin ini, Monbiot nampaknya
sadar bahwa persoalan keterwakilan
kelompok-kelompok marginal di
dalam forum sebenarnya menjadi
sangat penting, namun ia pun
terbentur pada isu mengenai hal apa
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yang membenarkan seseorang atau
sekelompok orang menjadi wakil dari
orang atau sekelompok orang
marginal di dalam forum. Ia sadar
bahwa keterwakilan didalam forum
seringkali 'dihiasi' dengan bias-bias
uang atau intelektualitas, sehingga
ketika ia menyatakan bahwa mandat
karena kewenangan moral yang
diklaim oleh 'para wakil' di dalam
forum itu juga menjadi rancu.
Pertanyaan-pertanyaan yang
seringkali dilontarkan dalam
pembicaraan para aktivis di NGO
sebenarnya telah banyak menyasar
persoalan ini, misalnya apakah
memang kelompok marginal harus
diwakili, siapa yang berhak menjadi
wakil dari kelompok marginal, moral
yang seperti apakah yang 'pantas'
menjadi wakil atau yang kemudian
berhak mengklaim dirinya sebagai
wakil, bagaimana memeriksa moral
s e s e o ra n g s e h i n g g a i a d a p a t
dinyatakan sebagai orang yang
'pantas' mewakili kelompok marginal
tersebut, dan seterusnya. Pertanyaan
senada seperti “Siapa yang menjaga
para penjaga tersebut?” juga muncul
ke permukaan, ketika 'para wakil' ini
tampil sebagai 'para penjaga'
jalannya mekanisme tata politik dan
pemerintahan global melalui forumforum tersebut. Sementara
pertanyaan ini juga ia ajukan ketika ia
membahas tentang peran Dewan
Keamanan PBB yang menurutnya
menjadi sarang para negara kuat yang

mengklaim diri sebagai 'penjaga'
mekanisme politik global (70).
Seperti juga pemikirannya tentang
kewenangan moral dan mandat,
usulan Monbiot tentang pembentukan
sebuah parlemen dunia sebagai upaya
demokratisasi lembaga PBB rasanya
menjadi terlalu naif dan muskil
dilakukan. Pada satu sisi, ia
mengatakan pembentukan parlemen
dunia merupakan satu pilihan yang
bisa diambil dalam rangka
demokratisasi politik global. Pada sisi
yang lain, ia juga menyatakan bahwa
tidak membentuk parlemen dunia pun
merupakan sebuah pilihan. Hanya
saja, lanjutnya, dengan tidak memilih
membentuk parlemen dunia artinya
tetap 'menitipkan' persoalan politik
global dan pengaturanpengaturannya kepada pihak-pihak
yang berkuasa yang disebutnya
dengan istilah 'global dictatorship'.
Monbiot sebenarnya tidak menafikan
keberadaan lembaga PBB yang
menurutnya bagus secara prinsipil,
namun tidak dalam praktiknya.
Lembaga PBB kemudian dikendalikan
oleh dan hanya memenuhi ambisi
kebijakan negara-negara tertentu
pemegang hak veto yang artinya tidak
mengindahkan kepentingan negaranegara lain, terutama negara miskin.
Ia mengusulkan peniadaan Dewan
Keamanan PBB dan pemindahan
kekuasaannya ke dalam General
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Assembly. General Assembly ini
dijadikan sebagai ajang pengambilan
keputusan lembaga PBB secara
demokratis melalui pengambilan
s u a ra ya n g d i h i t u n g d e n g a n
memberikan 'pemberatan' terhadap
suara dari negara anggotanya.
Pemberatan ini diukur dengan
hitungan dan ukuran tertentu, seperti
misalnya menghitung satu suara
wakil di lembaga sebagai representasi
dari hitungan silang antara luas
wilayah negara berbanding jumlah
warganya, dan mengukur derajat
atau ranking demokrasi setiap negara
anggota (yang menurut Monbiot
sedang dilakukan oleh lembaga
internasional seperti Democratic
Audit). Ia mencontohkan demokrasi
ekonomi yang diukur dari distribusi
kesejahteraan di sebuah negara
sebagai kriteria lain yang yang bisa
diukur. Kekuatan dari pemberian
berat pada suara adalah mencegah
terjadinya pembelian suara serta
menciptakan sistem yang mana
negara kuat tidak akan bisa atau
makin sulit memeras negara yang
lemah.
Sementara itu gagasan lain Monbiot
dalam kerangka perubahan
mekanisme politik global ini juga
menyasar keberadaan IMF dan Bank
Dunia. Kedua lembaga yang menjadi
agen perekonomian dunia ini bekerja
dengan meletakkan seluruh beban
untuk memelihara keseimbangan
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perdagangan internasional di atas
pundak negara-negara miskin yang
berhutang (156). Sehingga misalnya,
antara tahun 1980 hingga 1996, SubSahara Afrika harus membayar bunga
sejumlah dua kali total hutang
mereka. Menurutnya, IMF dan Bank
Dunia secara teori tidak bisa
direformasi seperti halnya PBB,
karena dua lembaga tersebut
beroperasi di negara-negara miskin.
Oleh karena itu ia tidak
menggagaskan demokratisasi kedua
lembaga tersebut, melainkan
mengusulkan penggantiannya. Dalam
hal ini, Monbiot menunjuk pemikiran
Keynes tentang International Clearing
Union (ICU) yang dianggapnya sangat
tepat sebagai pengganti kedua
lembaga tersebut (159). Keberadaan
ICU ini dianggapnya akan 'memaksa'
negara-negara yang memperoleh
surplus perdagangan untuk
memperbesar impor, sementara
negara-negara miskin (defisit) untuk
m e m p e r b e s a r e k s p o r, m e l a l u i
mekanisme penetapan bunga
sejumlah tertentu (162). Mekanisme
yang pemeriksaan account-nya
dirancang secara berkala setiap tahun
ini diduga dapat menghapuskan
defisit dan surplus, sekaligus juga
mencegah penumpukan hutang. Pada
akhirnya, ICU akan meniadakan
pemaksaan liberalisasi, sanksi
terhadap negara-negara termiskin,
peluang yang direkayasa bagi bankbank dan perusahaan multinasional,
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serta juga pemerasan
untuk demokratis.

keinginan

Namun, seperti yang kita duga
bersama, tentunya negara kaya –
khususnya USA – tak akan mau
menerima sistem tersebut. Dalam
konteks ini, Monbiot menyatakan
bahwa sebenarnya ada cara yang
cukup mengancam bagi negara kaya
tersebut agar 'terpaksa'
menerimanya, yaitu dengan
menggunakan kekuatan instrumen
yang dimiliki negara kaya tersebut
untuk melawan mereka sendiri. Dan,
dalam hal ini Monbiot percaya bahwa
negara miskin memiliki senjata untuk
menggunakan instrumen tersebut.
Senjata itu adalah hutang mereka
(174). Ia mencontohkan bahwa
seringkali dikatakan jika seseorang
berhutang $1000 pada bank, maka
orang itu dalam masalah. Sementara
jika seseorang berhutang $1 juta,
bank itulah yang dalam masalah. Hal
ini hampir sama dengan hutang
negara-negara miskin kepada bankbank komersial, IMF, dan Bank Dunia.
Jika hutang tersebut mencapai nilai
$2,5 triliun, maka akan sama dengan
dua kali lipat dari gabungan
ketersediaan dana pinjaman seluruh
bank komersial dunia. Hal ini akan
berakibat, “the poor world owns the
rich world's banks” (175). Pada poin
ini, Monbiot lebih menekankan pada
upaya 'pemerasan' (177) yang bisa
dilakukan negara pengutang terhadap

lembaga-lembaga keuangan
internasional tersebut untuk
'memaksa' negara kaya seperti USA
untuk mengganti tata pengaturan
yang berlaku dengan tata pengaturan
seperti yang digagaskan ICU.
U s u l a n ' r a d i k a l ' ya n g t e r a s a
'memaksa' dari Monbiot ini
diteruskannya juga dalam
pemikirannya tentang Organisasi
Perdagangan yang Adil (Fair Trade
Organization/FTO) sebagai counter
terhadap WTO. Negara miskin harus
diperbolehkan untuk melakukan
proteksi atas industri mereka
terhadap kompetisi luar negeri, hal
yang dulu dilakukan oleh negara yang
sekarang menjadi negara kaya,
hingga mereka mampu bersaing
(218). Aturan proteksi dianjurkannya
berskala; negara termiskin
diperbolehkan proteksi penuh,
sebaliknya negara terkaya tidak sama
sekali. FTO juga berfungsi sebagai
lembaga yang berwenang memberi
lisensi internasional bagi perusahaanperusahaan. Hanya perusahaan yang
mampu membuktikan bahwa mereka
tidak mengeksploitasi buruh,
melarang serikat buruh, atau
membuang limbah ke sungai, yang
diperkenankan melakukan
perdagangan internasional. Hal-hal
yang terakhir nampaknya sudah mulai
diterapkan oleh gerakan-gerakan
yang mengusung gagasan
perdagangan yang adil (fair trade

JURNAL ANALISIS SOSIAL VOL. 9 NO. 3 DESEMBER 2004

149

GLOBAL DEMOCRACY, TATA DUNIA BARU IMPIAN MONBIOT

movement) sekarang ini. Namun,
seperti juga pada uraian-uraian
sebelumnya, pertanyaan yang
muncul adalah, apakah mungkin
usulan ini dapat diterima, khususnya
oleh negara kaya seperti USA dan
negara-negara Uni Eropa? Monbiot
mengulang jawaban atas pertanyaan
serupa sebelumnya, bahwa sistem
perdagangan yang adil ini sudah
seharusnyalah menjadi salah satu
syarat dari sistem ICU (247).
Pa d a a k h i r n ya , t e r l e p a s d a r i
pendapat-pendapat yang melihat
tulisannya sebagai gagasan yang
utopis dan menyisakan tumpukan
pertanyaan-pertanyaan, Monbiot
menegaskan bahwa usulan atau yang
ia sebut “repulsive proposals”
tersebut ia yakini sebagai usulan yang
tak bisa ditolak, setidaknya hingga
ada yang mempunyai usulan yang
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lebih baik dan lebih nyata. Seperti
yang ia katakan “do not reject these
proposals until you have better ones
with which to replace them” (4-5) dan
hingga gagasan atau usulan yang
lebih baik muncul, Monbiot mengklaim bahwa bukunya menawarkan
seperangkat cetak biru yang memungkinkan bagi tata dunia baru.
Namun ia juga tetap menyatakan
bahwa 'The Age of Consent' bukanlah
sebuah cetak biru yang final,
melainkan sebuah analisis dari polapola kekuasaan yang ada beserta
kelemahan-kelemahannya. Ia berharap 'The Age of Consent' dapat
membantu untuk merangsang
perdebatan dan mengkonsentrasikan
pemikiran-pemikiran terhadap pertanyaan di seputar isu-isu seperti
kekuatan global dan keinginan setiap
orang atau setiap masyarakat di
dunia.
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