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Hai kawan-kawan perempuan kami yang hebat.  
Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Kami do’akan kawan-kawan yang sedang sakit 
segera lekas sembuh, yang kesepian dan galau segera kembali ceria dan suka cita. Oiya, 
bagaimana dengan perayaan Natal dan persiapan menyambut Tahun Baru di Kampung 
kalian masing-masing? Pastinya tak kalah seru dengan perayaan kami disini ya. Teruntuk 
Tirza dan Kristina selamat merayakan Natal, semoga damai dan kasih Natal selalu menyertai 
kita semua.  
 
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan betapa pentingnya kontribusi kawan-kawan. 
Narasi yang kawan-kawan tulis melalui catatan etnografi dan foto-voice ke 11 & 12 semakin 
jelas tergambar bagaimana posisi perempuan ditempatkan hanya pada ranah domestik bagi 
entitas-entitas yang lebih besar. Kalian juga mampu  menampakkan suara-suara perempuan 
yang menjadi pihak yang termajinalkan, mulai menujukkan mekanisme yang menempatkan 
mereka sebagai korban, seperti menjadi korban-korban kekerasan, hingga uraian yang 
menunjukkan cara bagaimana mereka  sanggup menjadi pemimpin suatu prakarsa 
pemulihan.  
 
TUTURAN PEREMPUAN SEBAGAI KEKUATAN PENELITIAN  
Kawan-kawan masih ingatkah dengan istilah yang diucapkan Pak Wiradi tentang “Peneliti 
sebagai Penambang Ilmu”? Tidak sedikit peneliti yang datang ke kampung hanya sebagai 
enumerator (pengumpul data dan informasi) semata, setelah dapat semua data dan 
informasi yang mereka butuhkan lalu kembali. Tidak sedikit juga para peneliti menempatkan 
narasumber penelitiannya hanya sebagai objek penelitian, memberikan pertanyaan baku 
kepada narasumber secara bertubi-tubi. Tapi, apa yang kawan-kawan lakukan di kampung 
saat ini jauh dari semua istilah itu. Tirza menghidupkan kembali istilah lama yang sudah 
jarang dipakai, yakni 3 sama, “sama makan, sama tidur, dan sama kerja”. Lain lagi dengan 
Mbak Diyah dan Bang Oji, mereka menggunakan istilah “follows the people”. Maksudnya 
apa kami menyebutkan istilah-istilah itu? Tidak lain adalah kami ingin mengajak kawan-
kawan untuk mengingat kembali bahwa peran kawan-kawan di lapang bukan hanya sebagai 
penambang ilmu, bersama kawan-kawan para perempuan yang selama ini diam kini mulai 
berani berbicara, yang selama ini takut dan menghindari pertemuan-pertemuan kampung 
kini percaya diri tampil di depan publik, bahkan memimpin aksi, yang kerja-kerjanya 
dinisbikan kini mulai diakui setidaknya oleh keluarga mereka. Oleh sebab itu, teruslah gali 
lebih dalam dan lebih intim lagi cerita-cerita para perempuan di kampung kawan-kawan 
tentang reorganisasi ruang yang sudah berubah. Apa yang menjadi harapan mereka ke 
depan tentang kampungnya? Lalu petakan agenda belajar bersama guna mencapai cita-cita 
bersama itu.  
 
Dalam catatan etnografinya, Nyakmoi bercerita profil seorang perempuan bernama Nurlela, 
yang kerap mendapatkan KDRT hingga akhirnya memutuskan bunuh diri. Tirza bercerita 
posisi perempuan Bali dalam budaya, adat istiadat dan tradisinya harus menerima 
kenyataan bahwa mereka tidak diberikan akses penguasaan dan pengusahaan  atas tanah, 
sehingga jika ingin mendapatkan pendidikan tinggi dan memiliki penghidupan yang layak 
harus berusaha sendiri sekeras mungkin. Belum lagi Rara, menceritakan kisah Ibu Diana, 
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seorang kader Posyandu yang kerja-kerjanya selalu dinisbikan bahkan dianggap sebagai 
ancaman oleh aparatur desa, lantaran totalitasnya membantu masyarakat desa dianggap 
berlebih, hingga akhirnya ia terpaksa mengudurkan diri sebelum dipecat secara tidak 
hormat.   
 
Tutur para perempuan di atas punya dua makna, pertama bagaimana hambatan-hambatan 
yang dialami perempuan dalam berbagai skala, dari dalam dirinya, keluarga, komunitas 
hingga berhadapan dengan negara. Kedua. Bagaimana sebenarnya reorganisasi ruang yang 
terjadi dan melahirkan kedalaman krisis sosial ekologis sedalam apa terhadap perempuan 
dan orang kampung secara umum, yang selama ini hanya diwakili olh cerita dan suara laki-
laki.  Nurlela, dan Diana mengalami sekaligus hambatan secara individu, keluarga hingga 
komunitas. Adat istiadat dan tradisi dibangun dan dipelihara – oleh mereka yang 
berkepentingan dan berkuasa, dan mengikat secara keluarga hingga komunitas, sehingga 
membuat perempuan Bali di Minti makmur, perempuan Aceh di Bukit Linteung dan Betaua 
mengalami kekerasan. Oleh karenanya, profil yang kawan-kawan tulis tentang perempuan-
perempuan biasa  di kampung menjadi sangat penting. Narasi-narasi ini perlu diperdalam, 
sehingga bisa mendapatkan gambaran apa yang menghambat para perempuan ini untuk 
memperjuangkan tanah air.  
 
Tutur Perempuan ini begitu penting. Kita pernah mempelajarinya saat pertemuan di Joglo 
pada pertengahan Juni 2016 bersama Mbak Mia Siscawati. Jika berbicara tentang 
metodologi, penelitian tentang perempuan dan menarasikan suara-suara perempuan agar 
menjadi tampak, disebut Mbak Mia Siscawati sebagai Metodologi Feminis, yaitu suatu 
metodologi yang dikembangkan berdasarkan kerangka teori feminis dan diwarnai komitmen 
terhadap pemberdayaan perempuan dan kaum marginal lainnya. Cara atau Metode yang 
kawan-kawan gunakan disebut Mbak Mia sebagai metode Tutur Perempuan, di mana 
metode ini berisi proses menggali, mendengar, merekam dan memaparkan kisah-kisah para 
perempuan yang berkaitan dengan narasi besar dari suatu peristiwa tertentu. Kisah-kisah itu 
diperoleh dari pengalaman hidup masing-masing perempuan, sedangkan narasi besar dari 
suatu peristiwa tertentu digambarkan sebagai rute/trajektori perubahan sosial di 
wilayahnya. 
 
Peneliti yang menggunakan metode tutur perempuan tidak pernah menempatkan 
narasumber sebagai objek penelitian semata, melainkan sebagai subjek. Maka dari itu, 
tangisnya, diamnya, kesalnya, marahnya hingga tawanya si perempuan yang menjadi 
narasumber kawan-kawan adalah informasi dan data penlitian itu sendiri. Seperti, mengapa 
kok si narasumber ketika saya tanya ini dan itu hanya diam lalu menangis saja? Atau malah 
berlalu pergi? Kawan-kawan harus menelisik dan mengurai lebih jauh lagi apa yang 
menyebabkan hal itu terjadi? 
 
Narasi-narasi yang kawan-kawan tuliskan tentang profil para perempuan pejuang tidak 
hanya menggambarkan cerita pengalaman dia sebagai korban, tapi menjadi narasi 
bagaimana reorganisasi ruang berlangsung?  
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Inilah yang membedakan proses belajar kawan-kawan di lapang berbeda dengan para “turis 
peneliti” (baik dari pemerintah, akademisi, NGO maupun badan pembangunan 
internasional) yang hanya berkunjung, masuk dan segera setelah mendapatkan apa yang 
mereka maui kemudian keluar lagi. Kawan-kawan mesti berbangga, Selain tak banyak yang 
meneliti isu perempuan, pendekatan tutur perempuan juga belum banyak yang 
menggunakan. Kami sebagai mentor sungguh mengapresiasi ketekunan kawan-kawan 
melakukan pengamatan di kampung.  
 
Transmigrasi, apa yang terjadi?  
Narasi yang dituliskan dalam catatan etnografi kawan-kawan kali ini banyak membahas 
tentang pola transmigrasi di masing-masing kampung. Beberapa kawan malah penasaran 
dengan sejarah tentang transmigrasi di Indonesia. Menelusuri sejarah nasional dari 
kebijakan transmigrasi harus bermula dari masa kolonial. Penjelasan mengenai kebijakan 
kolonial seperti program tanam paksa dan kerja paksa dapat ditemukan pada buku Robert 
Van Niel Tanam Paksa di Jawa (2003) dan  Jan Bremen Keuntungan Kolonial dari Kerja 
Paksa  (2014).  
 
Nama kolonial untuk program pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera adalah 
Kolonisatie dan dimulai oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1905. Khusus untuk 
memahami, mengapa pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan Kolonisatie lihat 
buku Patrice Levang Ayo Ke Tanah Seberang: Transmigrasi di Indonesia (2003). Program ini 
lahir dari kritik tokoh-tokoh Belanda sendiri bahwa pemerintah punya utang budi terhadap 
bangsa jajahannya. Balas budi itu mereka wujudkan dalam trilogi program Politik Etis: 
pendidikan,  irigasi dan kolonisasi.  
 
Dalam program kala itu, setiap kepala keluarga kolonisatie diberikan 70 are sawah dan 30 
are pekarangan, lalu selama 2 tahun diberikan biaya transportasi, bahan bangunan dan 
jaminan kesehatan. Pada 1928 dan 1931 program kolonisatie sempat terhenti, lantaran 
pemerintah merugi. Namun, animo masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik di luar 
Jawa menjadi daya tarik tersendiri. Akhirnya ratusan kepala keluarga berpindah ke luar Jawa 
dengan biaya sendiri.  
 
Kemudian, krisis di sektor perkebunan besar melanda Jawa pada 1931 dan menyebabkan 
ribuan buruh mengalami PHK.  Akhirnya kolonisatie fase kedua dilakukan pada 1931-1941 ke 
Metro, salah satu kota di Karesidenan Lampung. Alih-alih berharap mendapatkan tanah dan 
jaminan hidup lainnya dari pemerintah seperti kloter pertama, para pendatang baru ini 
malah menjadi buruh tani di tanah warga kolonisatie perintis dengan sistem bawon 
(pembagian seperempat atau seperlima hasil panen untuk pemanen).   Sepanjang 1905-
1941 program kolonisatie telah memindahkan 200.000 jiwa ke luar Jawa (Levang 2003:11). 
Pembaruan transmigrasi dilakukan pada awal 1970 diwarnai iklim politik dan ekonomi yang 
khas. Pada Era Soekarno yang diwarnai nasionalisme dan perjuangan anti-imperialis, 
transmigrasi tidak menjadi program pemerintah yang masif.  Sedangkan Era Soeharto, 
dengan menggunakan dana hutang IMF dan Bank Dunia melalui program-program Pelita I-IV 
(1969-1989), transmigrasi yang ambisius berlangsung bukan hanya berupa pemindahkan 
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penduduk tetapi juga perombakan infrastruktur dan tata konsumsi besar-besaran. Harapan 
warga yang mengikuti program transmigran adalah untuk memperbaiki taraf hidupnya. 
Sekitar 4,5 juta orang yang mengikuti program trasmingrasi dan anak turunannya berhasil 
meningkatkan taraf hidupnya, sedangkan transmigran yang penghasilannya tidak meningkat 
tetap menyukai kehidupan barunya, lantaran kini mereka telah memiliki rumah dan lahan 
untuk keluarga. Jaminan pendidikan dan perawatan untuk anak-anak dan keluarganya. 
  
Presiden  Soeharto  berambisi menyulap dataran rendah Kalimantan Tengah dan sebagian 
kecil Kalimantan Selatan menjadi lumbung Padi. Program ini terkenal dengan pencetakan 
sawah sejuta hektar. Cara utamanya adalah mengeringkan ribuan hektar rawa-rawa dengan 
menciptakan kanal-kanal penguras air, dan sekaligus kanal yang digunakan untuk jalur lalu 
lintas. Keringnya rawa-rawa gambut ini dibayangkan menjadi lahan yang dapat diberi 
perlakuan tertentu dengan penambahan zat-zat tertentu hingga kadar keasaman lahannya  
cocok untuk padi. Namun, akibat tak yang tidak diharapkan terjadi. Satu yang mencolok 
yakni, rawa yang kering itu mengundang hadirnya api hingga kebakaran meluas. Bagaimana 
para transmigran dan orang-orang lokal harus berjuang untuk menghadapi kebakaran dan 
segala efek krisis sosial-ekologis ikutannya yang terjadi di kampung-kampung?  
  
SEKELUMIT ANGGARAN DANA DESA (ADD) 
Sejak disahkannya UU No. 6/2014 tentang desa pada 15 Januari 2014. Desa diberikan 
kewenangan untuk kewenangan untuk mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa 
adalah salah satu instrumen yang penting. Dana desa diambil dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa diharapkan dapat mendorong pembangunan 
ekonomi dan sosial, pengurangan kemiskinan, ketertinggalan infrastruktur desa, 
mempersempit kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa 
sebagai subjek dari pembangunan.  
 
Dalam konsolidasi belajar di Kalimantan, bersama Jatam Kaltim, AMAN dan Walhi Kaltim, 
Hendro Sangkoyo mengingatkan juga bahaya pengurusan dana desa, yang justru berpotensi 
memperbesar putaran kapital yang medorong penghisapan sumber daya desa, selain 
potensi korupsi. Tapi Mas Yoyok juga menekankan tak hanya ADD sebagai sistem yang 
berdiri sendiri, tapi kewenangan desa yang bisa mencari sumber dana di mana pun 
termasuk menjual obligasi dan utang, sangat beresiko bagi masyarakat di sana. Sementara 
pengurus desa hanya memiliki siklus adminsitrasi 8 (delapan) tahunan. 
 
Sepertinya, Anggaran Dana Desa  menjadi topik yang menjadi eforia yang sedang hangat 
diperbincangkan terutama di kampung-kampung, termasuk tempat kalian belajar bersama 
para perempuan. Untuk mempermudah kawan-kawan mengetahui seluk beluk Anggaran 
Desa mulai dari penyaluran, pengelolaan, pemantauan, hingga pengawasan dana desa, kami 
lampiran sebuah booklet mengiringi Surat Malabar 22 ini. 
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Pertanyaan yang dapat menjadi pegangan untuk menelusur dana ADD bisa dimulai dari 
bagaimana pada kenyataan alur kehadiran ADD? Bagaimana pengambilan keputuan untuk 
penggunaan dana itu dan bentuk pertanggung jawabannya? Bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut? Adakah dan seberapa besar kendali 
masyarakat atas penggunaan ADD itu? Bagaimana keterlibatan perempuan dan pemenuhan 
kebutuhan perempuan, diabaikan atau diutamakan? Apa sanksi yang diberlakukan jika 
penggunaan ADD tidak tepat?  
 
Kawan-kawan yang baik.  
Tak terasa proses belajar bersama ini hampir tiba di penghujung tahun pertama program 
beasiswa studi agraria dan pemberdayaan perempuan. Sekilas menengok ke belakang 
marah-kesal, sulit-sakit, takut-menangis, jatuh-bangun, hingga haru-bahagia kita lalui 
bersama di separuh perjalanan belajar bersama ini. Kami berharap kawan-kawan dapat 
terus memelihara semangat terus belajar, dan bekerja hingga akhir nanti. 
 
Demikianlah balasan surat dari kami. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat membantu 
kawan-kawan selama proses belajar di lapang. Teruslah menulis dan belajar dengan 
gembira. 

 
Bogor, 1 Januari 2017, 
Peluk hangat, 

 
Tertanda para mentor, 
Ciptaningrat Larastiti 
Nila Dini 
Noer Fauzi Rachman 
Siti Maimunah 


