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Buah kemang dimakan Dina 
Dimakan berdua bareng pacar 
Eh para setang yang disana  
Kalian semua apa kabar? 
 
Di sini kami semua sehat dan bahagia! Semoga kalian juga sehat dan bersuka cita. Kami 
do’akan yang sakit infeksi paru-paru segera pulih, yang maag tak kambuh lagi, yang korengan 
segera mulus kembali, yang sakit mata dan demam segera normal, yang saudaranya 
kecelakaan segera membaik, yang sedang mempersiapkan pernikahan mendapat kelancaran 
dan kemudahan. Semoga berkah Ramdhan dan Lebaran bisa menyembuhkan kita dari rasa 
sakit dan rindu.  
 
Surat kali ini datang pada hari istimewa. Ini hari dan bulan, di mana seluruh ummat bersuka 
cita menyambutnya. Kami para mentor mengucapkan selamat lebaran, mohon maaf lahir 
bathin atas segala tutur dan laku yang kurang berkenan baik disengaja atau tidak. Semoga 
keikhlasan untuk saling memaafkan dapat lebih meringankan langkah kita dalam mengemban 
tugas panggilan tanah air tercinta ini. 
 
Makna Idul Fitri atau “Kembali Kepada Kesucian” tidak saja dimaknai dengan adanya kue 
nastar, opor ayam dan ketupat yang menjadi menu utama. Ataupun hal-hal serba baru seperti 
baju, sepatu, tas, sampai status. Lebih dari itu agar momen istimewa ini tidak hanya dijadikan 
sekedar ritual tahunan semata, lewat pesannya di media sosial Bang Oji mengingatkan kita 
untuk tidak luput memperbaharui semangat perjuangan tanah air, “Saya merasa waktu kita 
tidak banyak dalam hidup yang fana untuk bisa memuliakan alam tanah air, memajukan 
kepentingan umum, dan meninggikan derajat kehidupan bangsa kita di dalam pergaulan di 
dunia”. Mbak Mai juga menambahkan, “sungguh, masih banyak hari yang akan kita lalui 
bersama untuk memperjuangkan keadilan lingkungan, membutuhkan keteguhan hati dan 
tindakan yang tak terputus oleh waktu, ruang dan kejadian”. 
 
Hal istimewa lainnya adalah akhirnya selama kurang lebih 4 bulan untuk 10 setang dan 2 bulan 
untuk 3 setang, kita dapat berkumpul bersama-sama lagi. Mendengar keriuhan 13 setang dari 
seluruh penjuru desa, berbagi cerita tentang pengalaman di kampung menjadi kebahagiaan 
tersendiri buat kami. Pengalaman lapang selama beberapa bulan itu telah menjadikan kawan-
kawan semakin matang dan mantap menapaki garis perjuangan panggilan tanah air.  Hal ini 
terlihat dari cerita yang kawan-kawan bagi kepada kami pada sesi “bacarita kampung”, seperti 
Nyakmoi sudah bisa menulis dan menceritakan krisis yang terjadi di kampungnya secara detail 
dan runut. Reni awalnya mengira desa Nanga Potai baik-baik saja, kini mulai membaca krisis 
yang terjadi di desanya melalui desa tetangga. Ikha menelusuri lebih jauh sejarah desa dari 
cerita yang disampaikan oleh berbagai lapis golongan masyarakat. Tirza belajar bagaimana 
mengembangkan ekonomi alternatif tanpa menanam sawit kepada desa tetangga. Belum lagi 3 
fasilitator lainnya yang baru 2 bulan bergabung, walau belum banyak menceritakan 
pengalamannya di desa, namun cerita bagaimana menemukan pintu masuk dan peran sosial 
yang dijalani menjadi cerita menarik tersendiri, seperti Fadilah memilih menjadi guru PAUD. 
Indra berhasil memantapkan hati melanjutkan panggilan tanah air yang sempat terhenti 
karena harus menyesuaikan dengan agenda dan kejadian penting bagi diri dan keluarganya. TC 
harus bekerja lebih keras menggali data dan informasi tentang desa pasca kehilangan seluruh 
data dan peralatan lapangnya. 
 
Dinamika di lapang kadang menyesatkan para peneliti. Tak jarang pula kegugupan dan 
kebingungan sering menyelimuti akal sehat dan pandangan kita. Oleh sebab itu, kami 
mengajak kawan-kawan untuk refleksi sejenak dan memikirkan beberapa hal diantaranya: 
 
1. Analisis merupakan Serangkaian Usaha Memberikan Makna Pada Temuan 
 

Proses belajar kita di kampung sungguh sangat kaya, tak hanya karena keragaman 
ekosistem di kampung masing-masing, tapi juga kekayaan pemikiran dan pengalaman 
orang-orangnya. Khususnya perempuan. Saat kita meneliti, tak hanya metode dan strategi 
mendapatkan data yang menantang, memberikan makna pada temuan dalam tahapan 
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analisis data merupakan tantangan berikutnya. Catatan ketujuh kawan-kawan 
menggambarkan bagaimana akan, atau sedang mengalami tahapan tersebut, seperti 
gambaran berikut : 

 
Reni sedang berjuang memberikan makna temuan-temuan sebelumnya dengan menelusuri 
asal-usul orang dayak Keninjal, dan bagaimana hubungan mitologi mereka dengan emas. 
Serpihan masa lalu ini penting dikumpulkan  untuk memberikan makna terhadap kehadiran 
mereka di masa lalu, dan perubahan-perubahan yang mereka alami hingga kini. 
Pembangkangan dayak keninjal – baik terhadap Belanda maupun kerajaan, dalam 
penghitungan jumlah upeti dan bonang pokat (kain mufakat) bisa memberikan makna 
untuk memahami orang dayak Keninjal. 

 
Kristin lebih jauh lagi, memasuki tahapan penting memahami bagaimana siasat dan cara 
bekerja pemerintah – untuk mendukung kehadiran kapital, menggunakan pendekatan 
kekerasan (pada masa lalu), hingga pendekatan paling intim lewat program lomba 
kebersihan dan KB terbaik untuk membuat orang Dulau patuh. Dia membandingkan umur 
masuknya industri kayu, dengan umur program PKK di sana. Secara cermat dia juga 
mencatat sisa-sisa sifat keras kepala orang Dulau diekspresikan perempuan melalui   
“pembangkangan” oleh perempuan. Ibu semangnya tak mau ikut program tes kesehatan 
reproduksi.  

 
Ela menyebut temuannya sebagai “kemewahan yang tragis”. Saat di lapang  ia mendapatkan 
sekaligus menjadi saksi empat penanda penting kerjasama kapital dan pemerintah 
menemukan cara “menyelinap” menghancurkan Liang buaya. Empat itu adalah: pembagian 
duit plasma, syukuran sawit dengan musik electune, perkenalan  terhadap proyek jualan 
karbon, dan dipotongnya rawa gambut sebagi jalan pintas menuju perkebunan sawit. 
Sesuatu yang bisa disebut creative destruction. “Membangun” sesuatu yang baru dengan 
merusak yang sudah ada. Paragraf ini bisa mengantarkan Ela untuk memberikan makna 
terhadap kehadiran NGO promotor karbon, pembukaan infrastruktur jalan di tengah lahan 
gambut, mitos kesejahteraan industri sawit hingga mimpi kesejahteraan para perempuan.  

 
Bagi kalian yang merasa belum memasuki tahapan yang merumit saat melakukan analisis, 
naskah Ela dan Kristin kami lampirkan sebagai bahan pembelajaran. Namun, penting selalu 
diingat untuk tidak melepaskan pemikiran dan pengalaman perempuan dalam bagian 
analisa. Butir kedua surat Malabar di bawah ini bermaksud mengingatkan hal itu. 

 
2. Mengubah Cara Pandang dan Melakukan Analisis  
 

Kami rasa sudah saatnya kawan-kawan mengubah cara pandang dan sikap dalam melihat 
dinamika yang terjadi di kampung melalui perspektif gender. Hal ini sangat penting 
mengingat masalah diskriminasi, kesenjangan sosial dan kebutuhan antara perempuan dan 
laki-laki di kampung sangat berbeda. Kawan-kawan mungkin masih ingat Mbak Mia 
Siscawati saat di Joglo pernah bilang bahwa kita tidak bisa menggelondongkan orang-orang 
di kampung dalam satu nama “masyarakat” saja. Sebab  ada heterogenitas di dalamnya, laki-
laki dan perempuan, dewasa dan anak. Bahkan dalam satu kelompok perempuan saja ada 
macamnya seperti perempuan dari golongan atas, menengah, dan bawah atau tua dan muda. 
Cara pandang dalam melihat krisis dari berbagai kalangan perempuan itu pastilah sangat 
berbeda. Maka dari itu keragaman cara pandang ini harus kawan-kawan temukan dan gali 
lebih dalam. 
 
Selama ini dalam menganalisis isu lingkungan di masyarakat para peneliti banyak 
menggunakan analisis Bio-Fisik dan Analisis sosial. Ibu Lies Marcoes menyatakan itu kurang 
efektif, lantaran analisis pertama hanya fokus pada perubahan tanah dan air, dan analisis 
kedua pada relasi kuasa sosial di ruang publik. Keduanya mengabaikan relasi kuasa gender 
dalam ruang domestik dan publik. Keterlibatan perempuuan seringkali diniisbikan, padahal 
perempuanlah yang menerima dampak secara langsung saat lingkungan rusak, seperti 
terjadinya marginalisasi dan beban ganda. 
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Dari catatan etnografi ke tujuh yang kawan-kawan kirimkan beberapa kasus stigma 
terhadap perempuan terus terjadi bahkan dilegalkan oleh sistem patriarki. Situasi tersebut 
tidak cukup dilihat dan dianalisis menggunakan analisis bio-fisik dan sosial saja, melainkan 
perlu melibatkan analisis gender. Seperti contoh: 
 
Kasus kekerasan dan pembagian lahan yang tidak merata antara perempuan dan laki-laki di 
Gampong Bukit Linteung: 
 

“Karena emosinya peristiwa naas pembacokan pun terjadi hanya karena satu 
lemparan anak batu kearah Salbiah, hal lainya yang menjadi pemicu kekerasan 
yang di alami oleh Fatimah bagaimana kemudian harta warisan dari almarhum 
orang tuanya tidak di bagikan oleh abangnya”. (Nyakmoi:2016) 

 
Dalam sistem sosial yang partiarkis, kekerasan berbasis jender seringkali dialami 
perempuan. Posisi perempuan yang timpang di dalam masyarakat dan institutsi pernikahan 
baik secara ekonomi, sosial dan politik membuat perempuan rentan terhadap tindak 
kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah ujung terdramatis dari spektrum 
subordinasi perempuan yang secara rill dirasakan dalam kehidupan sehari-hari (Wandita: 
2000). 

 
Kasus lainnya adalah beban ganda yang dialami  para perempuan di wilayah krisis sosial 
ekologis seperti yang diceritakan beberapa kawan berikut ini: 

 
“Ibu Hasna, sedang berobat di Puskemas Uekuli, tangannya terkena infeksi 
karena memakai sabun cuci bubuk merk daia dan rinso. Ia memilki dua orang 
anak, suaminya menjadi buruh di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan, yang 
juga sedang dirawat di RS karena sakit paru-paru. Anaknya yang bungsu berumur 
8 bulan juga sedang sakit, dan tidak lagi meminum ASI, karena kendala ekonomi 
anak bungsunya terpaksa minum kopi.” (Ramlah laki:2016) 
 
“Alat tangkapan ikan tidak mengenal jenis kelamin untuk mengoperasikannya. 
Namun hal ini kontradiktif dengan pembagian kerja gender yang berlaku secara 
umum di kampung Liang Buaya, Laki-laki sebagai penangkap ikan, dan 
perempuan sebagai buruh siang dan pija ikan.  Gambar ini adalah seorang 
perempuan, yang setiap harinya memasang langit-langit (salah satu jenis alat 
tangkapan ikan yang berbentuk jaring). Dia dan suaminya membagi tugas dalam 
mencari ikan, yang membedakannya hanyalah wilayah jelajah. Jika si ibu mencari 
ikan di sekitar sungai yang tidak jauh dari pemukiman (dan dengan 
menggunakan perahu biasa), maka sang suami menggunakan perahu motor 
(chess).” (Rassela Malinda: 2016) 
 

Contoh di atas hanya sebagian kecil fakta yang ditemui di lapang. Kami mengajak kawan-
kawan memahami krisis lebh dalam di kampung menggunakan analisis gender. Caranya 
bagiamana? Pada lampiran Surat Malabar Edisi 7 ini, kami sertakan sebuah alur yang ditulis 
Ibu Lies tentang cara membaca analisis suatu masalah lingkungan dari 3 jalur paradigma. 
Check this out! 
 

3. Apa Faktor yang Menguatkan Perempuan Pejuang Tanah Air, Apa pula yang 
Menghambatnya. 

 
Naskah Nyakmoi, Ika dan Nining kali ini memaparkan tentang krisis sosial ekologis yang 
dialami perempuan. Namun lebih dari itu, cerita-cerita ini bisa mengantarkan kita 
memahami tentang : apa faktor yang mendorong, dan menguatkan perempuan perjuang, 
hingga menjadi perenpuan pemimpin. Apa pula faktor yang menghambat, sehingga mereka 
gagal. Ini tak hanya tahapan memberikan makna pada temuan, seperti yang dibahas pada 
butir pertama. Lebih dari itu, bagian inilah pengetahuan yang ingin kita wariskan dari 
proses lingkar belajar kita selama setahun nantinya. Bagaimana menemukan cara 
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memperbesar ruang perempuan berjuang dan memimpin, dengan mengurangi hambatan 
yang dihadapinya dalam berbagai skala. 

 
Pemimpin membutuhkan suatu pengalaman yang membuatnya mengalami titik balik, 
seperti pengalaman Nyai Nissa dan Mama Aleta. Naskah Ika tentang Ibu Rahma menjadi 
penting kita cermati. Apa saja gelombang yang dihadapi oleh ibu Rahma, yang berhasil 
dia”tangkis”, sehingga dia masih berjuang, dan tak mau “dibungkam” perusahaan, aparat 
desa, hingga polisi. Apa hal-hal yang menguatkan Ibu Rahma, dan membuatnya keras kepala, 
belakangan berhasil mengubah keputusan suaminya untuk tak menerima dana perusahaan. 

 
Sebaliknya, naskah Nyakmoi tentang Halimah, Rahma, Fatimah dan Ririn menggambarkan 
hambatan-hambatan apa yang dialami perempuan  untuk tampil berjuang. Tak hanya dua 
buah kata umum “sistem patriarki”,   tapi bagaimana  pandangan dan perlakukan orang-
orang disekitar, hingga kerusakan lingkungan – berkelindan dan menjadi kekuatan yang 
menghambat mereka berjuang.  

 
Tantangan fasilitator berikutnya adalah memikirkan dan berpraktek  – para perempuan di 
atas untuk menemukan jalan saling menguatkan perjuangan.  

 
4. Mengubah Seteru Menjadi Sekutu 

 
Gerakan perempuan dirumuskan secara umum sebagai ragam aktivitas dimana kaum 
perempuan berhimpun untuk memperjuangkan peningkatan kualitas peri kehidupan 
mereka (Ray dan Korteweg:1999). Gerakan perempuan di Indonesia diilhami ide-ide Kartini 
tentang kesetaraan jender pada abad 19. Dari situlah mulai bermunculan gerakan-gerakan 
perempuan baik yang berbasis sekuler-nasionalis hingga kultural-religius. Namun, gerakan 
ini mengalami domestikasi hingga kehilangan independensinya oleh pemerintah orde baru 
melalui politik jender “ibuisme negara”. Alhasil, muncullah gerakan-gerakan perempuan ala 
orde baru dengan nama Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK), yang menempatkan peran perempuan hanya pada ranah domestik sebagai 
abdi bagi entitas-entitas yang lebih besar.  

  
Program PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat. Gerakan ini pertama kali 
dicetuskan pada seminar Home Ekonomic di Bogor pada 1957. Seminar tersebut kemudian 
menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga atau yang kita kenal saat ini sebagai 10 
program pokok PKK. Kemudian pada 1961 oleh Kementrian Pendidikan menjadikannya 
Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah dan 
Pendidikan Masyarakat (PENMAS) sampai sekarang, pada masyarakat perkotaan hingga 
perkampungan.   
 
Fakta  di lapang menunjukkan PKK didominasi oleh perempuan yang suami atau keluarga 
mereka masuk dalam struktur elit desa (menengah keatas). Sehingga, perempuan yang 
secara kehidupan ekonomi dan sosialnya berada pada level menengah ke bawah merasa 
minder bergabung dengan kelompok PKK. Ditambah lagi program-program pemerintah 
yang dilakukan selama ini melalui gerakan PKK adalah program yang bertujuan 
membangun “keintiman” program pemerintah di desa tersebut, seperti cerita yang 
disampaikan beberapa kawan dibawah ini: 
 

“Dinas kesehatan atau pekerja kesehatan lainnya selalu melibatkan lapisan paling 
atas di desa untuk mengikuti pelatihan atau semacamnya. Yang tidak lain adalah 
isti kepala desa, istri sekretaris desa, istri pengurus desa lainnya atau kelompok 
ibu-ibu PKK”. (Kristina: 2016) 
 
"Buk Yuswanti Istri kepala Desa pak Mardiyo yang baru menjabat sejak bulan 
April 2016. Ibu kepala desa Nusantara sedang menjelaskan cara pengisian buku 
dasawisma tahun 2016. Buku itu yang akan diisi oleh anggota PKK desa 
Nusantara. Hasil dari pengisian itu akan dilombakan dalam tingkat desa 
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sekecamatan air sugihan. Rencananya pada bulan agustus akan ada perlombaan 
tingkat desa. (Rina Syahputri: 2016) 
 

Langkah memetakan kelompok-kelompok perempuan lainnya di kampung sangatlah 
penting, tidak hanya kelompok PKK. Hal ini dikarenakan Lingkar Belajar Perempuan (LBP) 
ditujukan untuk membangun pengetahuan tandingan (counter knowledge) bagi para 
perempuan di kampung. Selain itu, kawan-kawan juga perlu memilah dan memilih 
kelompok perempuan mana saja yang akan menjadi media efektif untuk agenda belajar 
bersama ke depan.  
 
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab 
melalui kepekaan kawan-kawan menangkap dinamika di kampung. Kemudian, bersama 
para perempuan itulah merumuskan program-program kerjanya. Satu momen yang jangan 
sampai dilewatkan yaitu 17 Agustusan. Biasanya berbagai perlombaan diadakan untuk 
memeriahkan hari kemerdekaan itu. Saatnya kawan-kawan menyiapkan strategi untuk 
mempertunjukkan hasil-hasil temuan kawan-kawan dan mengajak para perempuan terlibat 
dalam Lingkar Belajar perempuan (LBP). Semangaat!  
 
Kiranya cukup balasan surat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menemani 
belajar kawan-kawan di lapang. Teruslah menulis dan belajar dengan gembira. 
 
Bogor, 15 Juli 2016, 
 
Dari kami yang selalu menunggu ceritamu, 
 
 
Tertanda para mentor, 
Ciptaningrat Larastiti 
Nila Dini 
Noer Fauzi Rachman 
Siti Maimunah 


