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Dear Kawan-kawan, 

 

Buah Kemang, pohon angsana.  Para Setang, apa kabar disana? 

 

Disini kami sehat dan bahagia! Semoga kawan-kawan pun merasakan yang sama di sana! 

 

Kawan, maafkan surat kami datang terlambat, sebab saat ini kami sedang memfasilitasi lokalatih 

fasilitator tahap kedua. Tiga kawan baru, Nurfadhila (Aceh), Pradewi Tri Chatami (Bandung) dan Indra 

Agustina (Bogor) segera bergabung dengan kita untuk Lingkar Belajar Perempuan di Aceh (Koto 

Menggamat), Nusa Tenggara Timur (Amnatun), dan Jawa Barat (Halimun). Mungkin kawan-kawan sedikit 

mengernyitkan dahi mendengar desa ketiga, Halimun. Ciamis ternyata belum siap ikut serta sebagai 

wilayah belajar kita. Syukurlah Halimun bersedia menjadi wilayah belajar.  

 

Tiga kawan ini mendapatkan materi lokalatih yang sama dengan sebelumnya hanya saja dalam waktu 

yang lebih singkat, hanya 7 hari dan berlangsung di Halimun. Sekitar 15 April 2016 mereka akan mulai 

turun lapang.  

 

Suara gelundung masih ramai di Halimun. Kalian juga dapat salam dari kawan-kawan Halimun seperti 

Teh Elly, Kang Eddy, Kang Rudi, Ridwan, Muklis dan Janjan. Sekarang Teh Elly, Kang Rudi dan kawan-

kawannya sedang mengelola ekowisata bekerjasama dengan perkebunan Teh Nirmala.  

 

Selain sibuk mengurus lokalatih, tak semua catatan etnografi dan fotovoice datang bersamaan, sehingga 

kami harus menunggu agar bisa ditanggapi bersama-sama. Saat surat ini ditulis, kami masih harus 

menunggu kiriman fotovoice pertama dari Tirza, Nining, dan Kristina. Maupun yang kedua dari Nyakmoi, 

dan Nining. Jangan lupa ya, dalam proses belajar kita, fotovoice ini sama bernilainya dengan catatan 

etnografi. Dia bukan pelengkap keterangan sesuatu. Semoga tidak terlalu lama kami menanti.   

 

Kami sangat berterima kasih pada kawan-kawan yang sudah berupaya keras mengirimkan catatan 

etnografi dan fotovoice tepat waktu, di tengah hujan dan menempuh jarak jauh untuk mendapat akses 

internet.  

 

Ada beberapa hal yang ingin kami kabarkan. 

 

Membangun Peran Sosial 

 

Kami mulai dengan kabar gembira. Beberapa teman sudah mulai membangun “sarang” lewat peran 

sosialnya dengan membuat kelas belajar dengan anak-anak di kampung. Ella kini punya 25 orang murid 

yang belajar bahasa Inggris di Liang Buaya. Dia belum yakin apakah muridnya ini akan terus datang. Tapi 

mereka mulai menanyakan apakah kelas akan dilakukan tiap hari.  Sementara Ais punya 8 orang teman 

yang bergabung untuk belajar menanam sayur. Tanaman kangkungnya sudah berumur dua minggu. Tiap 

hari, selalu saja ada anak yang datang menengok tanaman sayurnya. Hal yang sama juga dialami Rara. 

Di kebun percobaannya sudah mulai berkecambah tanaman kacang panjang dan semangka, yang  ia 

tanam sekitar 3 minggu yang lalu. Belum lagi Tirza, dalam kondisi pemulihan dari sakit, berhasil 

menggerakkan para ibu di kampung untuk mulai melakukan gerakan menanam di pekarangan rumah. 

 

Kami meyakini kawan-kawan sedang berupaya menemukan cara untuk membangun “sarang” di 

kampung. Tentu saja peran sosial ini akan berbeda, sesuai dengan situasi dan kesempatan di kampung 

masing-masing. 
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Menggunakan Kekuatan Fotovoice 

 

Sebagian orang Indonesia itu makhluk visual, lebih suka menonton daripada membaca. Inilah peluang 

foto dapat dijadikan sebagai media belajar membangun gerakan sosial. Itulah mengapa buku “Menolak 

Tumbang” karya Lies Marcoes dan “Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim" kaya dengan foto-foto 

disertai narasi yang mampu membawa pembacanya seolah-olah hadir dan merasakan setiap peristiwa 

yang diceritakan. Sayangnya, baru sebagian fasilitator yang mengirimkan fotovoice. Padahal foto 

memiliki kekuatan yang khusus, bisa lengkapi narasi. Masih ingat foto tentang kelaparan di Somalia? 

seorang anak kecil yang terbaring lemas, lapar, tak jauh di sebelahnya ada burung pemakan bangkai, 

yang menunggu kematiannya. Foto ini yang menggerakkan dunia untuk memperhatikan Somalia. Kisah 

bagaimana fotografer mengambil foto di Somalia diceritakan dalam sebuah film berjudul “Bang Bang 

Club”. 

 

Fotovoice  adalah foto yang berbicara, dan bisa memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap 

krisis sosial ekologis di kampung. Fotovoice yang dibuat Ella memaparkan secara khusus tentang situasi 

pendidikan di Liang Buaya, memberikan sudut pandang yang kuat dan fokus tentang situasi pelajar dan 

anak-anak. Foto itu bercerita tentang kelas 2 & 4 yang tahun ini kosong, tak ada yang mendaftar, 

hingga cerita tentang kawin anak,  topik yang tak muncul di catatan etnografinya. Atau fotovoice Kristin 

yang menunjukkan penanda-penanda di kampungnya lewat foto makam, panen, rumah kebun, lahan 

dan lainnya. Narasi dan fotonya sangat kuat, tak terbantahkan. Nikmati narasi Kristin pada fotovoicenya. 

 

“Kuburan masyarakat Punan. Dalam kuburan ini terdapat 5 atau lebih orang yang sudah 

meninggal. Bukan merupakan tradisi tetapi karena tanah sangat sedikit. Jika dikubur di hulu 

sangat jauh dan sulit diakses” 

 

Nah, itulah kekuatan fotovoice. Kawan-kawan yang belum memanfaatkan kekuatan fotovoice ini, 

cobalah. Fotovoice dan catatan etnografi merupakan kewajiban para penerima beasiswa Sajogyo 

Institute. Oleh karenanya kami meminta kerjasama kawan-kawan mencoba membuat dan 

mengirimkannya. 

 

Rara sudah mengirimkan fotovoice kedua kalinya. Terima kasih Rara, sudah berupaya keras membuat 

fotovoice-nya makin membaik, baik foto dan narasinya. Kami senang, Rara juga mulai mengajak teman 

di kampungnya untuk memotret. Selain Rara, Tirza juga mulai mengajak beberapa ibu di kampung. 

Mengajak orang lain ini langkah penting menuju kepada fotovoice yang partisipatif, seperti yang 

dipaparkan dalam buku kedua panduan lapang. Pasti buku tersebut sudah ada di tangan kawan-kawan 

bukan?.  

 

Kesulitan Membuatnya? Kawan-kawan bisa mengambil gambar-gambar penanda tempat, ruang, 

kejadian, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Atau bisa juga mengambil gambar-gambar 

tematik, seperti yang dilakukan Ella tentang pendidikan, atau lainnya. Lantas buatlah narasinya, narasi ini 

bukan sekedar keterangan foto (caption). Tapi pesan apa yang ingin disampaikan di balik foto tersebut. 

Sekali lagi, silahkan melihat contoh-contohnya pada buku kedua. 

 

Kesulitan Mengirimkannya?Jika kesulitan mengirim karena terlalu besar ukuran fotonya, maka baik 

kawan-kawan kecilkan dulu ukurannya. Caranya Bagaimana? Ada dua cara yang bisa kawan-kawan 

lakukan: Pertama, pilih foto yang ingin dikecilkan -> klik kanan pilih open with -> pilih Microsoft Office 

2010 ->Edit Pictures ->Resize -> Pilih Predefined width x height -> pilih sesuai kebutuhan (misal: e-mail 

large 314 x 235) -> Klik Ok -> Klik Save.  
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Atau cara Kedua, masukkan foto dalam power point (.ppt), klik foto yang akan diperkecil ukurannya, 

kemudian klik Format ->compress pictures -> pada target output pilih email (96ppi) -> klik ok, secara 

otomatis ukuran foto akan berubah menjadi lebih kecil. Saat mengirimkan melalui e-mail jika dirasa 

ukurannya masih terlalu besar, kawan-kawan bisa meng-compress lagi file .ppt-nya menjadi lebih kecil. 

Mudah bukan?!  Oiya, jangan lupa simpan juga foto dengan ukuran besar dalam hardisk nanti bisa kami 

copy saat kita bertemu. Jika masih juga kesulitan, kirim melalui pos, simpan CD yang sudah kami 

kirimkan bersama buku panduan yang lain.  

 

Tentu saja, semua masih perlu memperbaiki kualitas foto dan narasinya secara terus menerus, termasuk 

dalam memilih objek, menentukan tema dan menuliskan pesan – bukan sekedar keterangan foto. Jangan 

lupa, tuliskan pesan dengan cara “menceritakan”, bukan dengan “mengatakan”. Pilihlah  minimal 10 foto 

yang memiliki pesan yang kuat.  

 

Oya. Kami berencana menampilkan segera beberapa fotovoice dan potongan catatan etnografi kawan-

kawan secara bergantian. Kami berencana menyusunnya melalui website:  www.sajogyo-institute.org. 

Tentu saja kami akan memilih bagian yang menjamin tak akan mengganggu keberlanjutan kawan-kawan 

di kampung.  

 

Waktunya Memeriksa Status Keselamatan Rakyat: Keselamatan Perempuan 

 

Kami senang kawan-kawan mulai mengenali penanda-penanda krisis sosial ekologis, baik lewat catatan 

dan foto. Kami sarankan kawan-kawan untuk terus menajamkan temuan ini dari waktu ke waktu, 

sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran bagaimana status keselamatan rakyat dan 

keberlanjutan layanan alam di wilayah tersebut. Memang, penanda-penanda krisis sosial ekologis yang 

ditemukan belum utuh, apalagi tersambung satu sama lain dari hulu hingga hilir, dari tata kuasa hingga 

tata konsumsi.  Setidaknya itu tergambar dari temuan-temuan berikut: 

 

 Reni mendapatkan temuan penting bagaimana tata konsumsi warga desa Nanga Potai Kalimantan 

Barat yang berantakan, dan digambarkannya melalui terbuangnya peran daun Sengkubak  sebagai 

bumbu penyedap lokal di masa lalu, digantikan micin dan saos tomat toko. Bahkan, micin bukan 

lagi diperlakukan sebagai penyedap, tapi sudah menggantikan fungsi garam. 

 Nyakmoi mulai membaca bagaimana tata produksi warga Gampong Bukit Linteung yang salah 

satunya bergantung pada buah  pinang. Tentusa saja, dia harus menggali lebih dalam hubungan 

buah Pinang sebagai penopang ekonomi orang kampung, khususnya perempuan. 

 Ika menggambarkan tata kuasa di Samarinda, ditandai dengan 71% wilayah konsesi batubara, yang 

mempengaruhi kelurahan Sempaja. Meskipun justru luput menggambarkan bagaimana dinamika 

tata kuasa di Sempaja sendiri. 

 Kristin menggambarkan tata kuasa lebih berwajah dengan melihat pertemuan dua suku Dayak, 

Orang Punan dan Orang Tidung, pasca resstlement. Proyek "penyiapan hutan" bagi konsesi 

penebangan kayu berujung pada pembatasan akses Orang Punan terhadap ladang. Orang Punan, 

mau tidak mau, harus menyewa lahan-lahan Orang Tidung untuk bercocok tanam. Bila tidak, Orang 

Punan harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi menuju ke hulu kampung. Sayangnya, 

biaya ini tidak murah. 

 

Nah, temuan-temuan di atas bisa diperdalam untuk mendapat gambaran secara lengkap bagaimana tata 

kuasa, tata guna sumber-sumber agraria, tata produksi dan tata konsumsi, yang menjadi syarat untuk 

mengetahui status keselamatan rakyat, keberlanjutan pelayanan alam dan produktivitas rakyat dalam 

http://www.sajogyo-institute.org/
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jangka panjang. Hal ini disebut sebagai matriks kerangka krisis sosial ekologis (Baca  buku pertama 

Panduan Lapang, hal 14-19). Ada revisi untuk matriks di halaman 15, kami lampirkan revisinya ya. 

 

Satu usulan untuk membaca status keselamatan. Kawan-kawan bisa menggunakan teknis penulisan life 

history atau sejarah kehidupan seseorang. Life history dengan pemilihan narasumber yang tepat, akan 

membantu kawan-kawan mengetahui latar situasi ekonomi, politik, sosial dan ekologi sebuah kawasan, 

yang berubah dari waktu ke waktu. Pilihlah narasumber dari berbagai umur yang berbeda.  Ahh, iya. 

Ingat pesan Ummi Nissa? Dia bilang, “Jika kita ingin tau sejarah desa, datangilah dukun beranak di desa 

itu. Mereka tahu hal-hal apa saja yang terjadi di desa dan perubahan-perubahannya, penanda-penanda 

bahkan rahasia yang ada di desa, tanaman apa saja warga gunakan sebagai obat”. Semoga kalian masih 

mengingatnya. 

 

Membaca Kapital Bekerja pada Berbagai Rejim 

 

Status keselamatan warga dan keberlanjutan layanan alam dalam jangka panjang tentu saja  berpangkal 

pada sejarah reorganisasi ruang oleh negara dan korporasi. Oleh karenanya harus pula dibaca 

bagaimana produksi komoditas global meluas di kawasan tersebut. Contohnya di Kalimantan Timur. Di 

Desa Liang Buaya, koperasi plasma perkebunan kelapa sawit membagi-bagikan uang  kepada 310 

keluarga, yang masing-masing mendapat Rp 5 juta. Warga menyebutnya "uang kaget", "uang plasma 

sawit", dan "uang ganti rugi lahan". 

 

Sementara di Desa Sempaja, menghadapi kasus anak-anak meninggal dunia di lubang tambang, 

pengusaha berusaha lepas dari jerat hukum. Cara yang mereka lakukan adalah memberikan uang duka 

kepada orang tua si anak, lewat aparat desa dan kepolisian, agar orang tua tidak melakukan tuntutan 

hukum.  

 

Kami belum mendapatkan cerita lengkap di  Ulak Pauk dan Liang Buaya bagaimana proyek-proyek 

gambut dan karbon di Ulak Pauk dan Liang Buaya bekerja dalam hubungan dengan moda-moda baru 

cara perbesaran kapital yang bertopeng konservasi atau restorasi kawasan .  

 

Kami menyarankan kawan-kawan juga membaca bagaimana reorgansiasi ruang berlangsung di wilayah 

masing-masing dalam hubungan dengan tindankan-tindakan pemerintahan maupun pengusaha yang 

produksi komoditas global. Jika ada kesulitan memahami ini, kami dan tim referensi akan membantu. 

 

Meluaskan Daya Jelajah Belajar 

 

Kami juga senang mendengar sebagian kawan-kawan sudah memperluas wilayah jelajah belajar 

(kawasan, ruang-ruang ekonomi seperti pasar) maupun keragaman teman bercakap-cakap (umur, jenis 

kelamin dan  pekerjaan).  

 

Tapi ada juga beberapa kawan seperti  Nining, Nyakmoi dan Rina yang menghadapi tantangan untuk 

memperluas daya jelajahnya. Ini tercermin dari cerita-cerita mereka. Tantangan mereka diantaranya 

adalah segregasi yang terjadi antar warga, baik karena perbedaan suku, agama ataupun latar sosial 

lainnya. Kami berharap hal itu tidak membuat kawan-kawan patah arang dalam mencermati persoalan 

sebenarnya. Teguran ataupun pertanyaan dari beberapa warga, harusnya bukan menjadi penghalang 

yang membatasi ruang gerak sebagai peneliti. Harusnya, interaksi itu digunakan sebagai penanda krisis 

di kampung.  
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Kami yakin kawan-kawan bisa segera menghadapi tantangan itu.  

 

Memperkaya Teknis Penulisan 

 

Tantangan lainnya yang dihadapi di lapang adalah terus memperbaiki teknis penulisan catatan etnografi. 

Beberapa hal yang harus diperbaiki adalah : 

Pertama. Masih saja ada beberapa kawan yang menggunakan pendekatan "mengatakan", sehingga 

ceritanya tidak hidup. Pakailah teknis penulisan "menceritakan" yang contohnya bisa dilihat pada 

penggunaan kata "malang" dan "heboh" di halaman 73, buku kedua Panduan Lapang.  

 

Setelah membaca buku tersebut, kami berharap pada catatan etnografi berikutnya: Ika tak lagi 

menggunakan kata "petani kecil" tanpa menjelaskan apa yang dimaksud "kecil" itu. Nyakmoi tak lagi 

menggunakan kata "ekonomi lebih melarat", tanpa menjelaskan gambaran meralarat itu seperti apa. 

Lukiskanlah dengan kata-kata sehingga pembaca dibantu sendiri untuk membuat kesimpulan. Kami 

berharap kawan-kawan lain juga memperhatikan hal ini.  

 

Kedua. Teruslah memperbaiki cara penulisan teras atau pembuka catatan etnografi. Gagal membuat 

pembuka yang menarik, akan membuat pembaca malas meneruskan membaca.  Ayo, beranilah mencoba  

dengan membuat teras yang memikat. Reni sudah memulainya pada catatan etnografi kali ini.  

 

“Ketika semua makanan berasa sama, sedap ala penyedap, kita sudah kehilangan kesempatan 

menikmati indahnya dan uniknya rasa setiap makanan. Lantas, buat apa indra pengecap?” (Reni 

Andriani, 2016) 

 

Atau yang satu ini 

 

“Liang Buaya terkena sihir! Mereka dengan senang hati membagi ruang hidup mereka dengan si 

kecil  Elaeis Guineensis. Mantra 1,8  Miliar bak ratu adil ditengah situasi paceklik ikan, ditambah 

bujuk rayu plasma sawit dan iming-iming keuntungan oleh pihak perusahaan. Tidak ada jalan. 

Ruang hidup akan di-reorganisasi. 300 Ha akan berubah menjadi ruang produksi baru atas nama 

akumulasi kapital.” (Rassela Malinda: 2016) 

 

Tapi tentu saja, pembuka tak harus melulu cerita sedih tentang krisis yang makin mendalam. Pembuka 

bisa paragraf tentang harapan dan kabar yang menggembirakan dari lapang. 

 

Tentu saja kami sangat senang jika kawan-kawan memberikan tanggapan surat ini, agar kami tahu surat 

ini cukup membantu kawan-kawan di lapang dalam membuat catatan etnografi dan fotovoice. 

  

Kiranya cukup untuk kali ini. Tak sabar menunggu kelanjutan cerita kawan-kawan selanjutnya! Kalian 

sehat-sehat ya disana. Jangan lupa belajar dengan gembira. 

 

Bogor, 31 Maret 2016 

Peluk hangat dari para Mentor, 

 

Ciptaningrat Larastiti 

Nila Dini 

Noer Fauzi Rachman 

Siti Maimunah 


