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Sekilas Tentang Yayasan Setara Jambi

 Latar belakang
 Yayasan Setara Jambi adalah Lembaga Non Pemerintah (NGO) yang 
berkedudukan di Provinsi Jambi, didirikan pada bulan Mei 2007 terdaftar 
di Notaris Novita Atc No.10, 10 Januari 2011 dan terdaftar di DEPHUMHAM 
AHU – 3468. AH.01.04.2011. 
 Lahir atas dasar rasa kepedulian terhadap situasi sosial dan lingkungan 
di Jambi pada saat itu, meningkatnya laju ekspansi perkebunan kelapa 
sawit di Jambi dan wilayah lainnya di Sumatera telah mengakibatkan terus 
bertambahnya konflik tenurial, baik antar masyarakat dengan perusahaan 
(Horizontal) ataupun antar sesama kelompok masyarakat (Vertikal). Selain 
konflik sosial, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga mengakibatkan 
tergerusnya areal pertanian pangan dan terjadinya ketidakseimbangan 
ekosistem.
 Hingga tahun 2013 Setara Jambi melakukan program advokasi, 
pendampingan terhadap petani kecil dan kelompok Suku Anak Dalam 
yang berkonflik dengan Perusahaan besar kelapa sawit. Mediasi para pihak 
adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dalam kerja-kerja advokasinya. 
Di tahun yang sama, 2013 Setara Jambi mulai bergeser dari kerja-kerja 
advokasi ke asistensi tepatnya pemberdayaan. Pergeseran strategi kerja dari 
advokasi ke asistensi, didasari oleh hasil studi lapangan yang menunjukkan 
bahwa tingginya  eskpansi perkebunan kelapa sawit bukan hanya karena 
dikembangkan oleh perusahaan perkebunan saja, akan tetapi juga telah 
meningkatnya animo masyarakat untuk mengalihfungsikan tanaman 
pangan dan komoditas karetnya menjadi kebun kelapa sawit.
 Karena itu masyarakat, petani kecil tepatnya petani swadaya 
memerlukan edukasi untuk tidak terjebak pada orieantasi ekspansi kelapa 
sawit, pentingnya membangun kesadaran dan kapasitas petani swadaya 
untuk meningkatkan produktifitas dan penguatan kelembangaan dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan. Selain kelapa sawit, terdapat komoditas 
atau potensi ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan sebagai sumber 
penghidupan baik untuk subsisten, memenuhi kebutuhan konsumsi 
keluarga atapun sebagai sumber pendapatan alternative.
 Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan 
alam yang tetap jerjaga,  akan sulit diwujudkan jika hanya bersandar kepada 
kekuatan satu kelompok atau sector  tertentu, oleh karena itu Setara Jambi 
memandang bahwa kolaborasi para pihak menjadi kekuatan bersama 
untuk mewujudkan pengelolaan SDA berkelanjutan menuju masyarakat 
yang sejahtera.

Visi dan Misi
 
 Alam Terjaga Masyarakat Adil Sejahtera adalah visi Yayasan Setara 
Jambi, untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan beberapa misi 
sebagai berikut:
• Membangun edukasi dan peningkatan kapasitas petani kelapa   
 sawit untuk pengelolaan pertanian berkelanjutan melalui system  
 sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan RSPO dan ISPO.
• Edukasi dan peningkatan kapasitas petani pangan untuk    
 pengelolaan lahan pertanian pangan sehat dan ramah lingkungan  
 dan edukasi public (konsumen) tentang untuk mendukung produk  
 lokal.
• Pembangunan dan penguatan kelembagaan petani untuk   
 membangun jaringan dan akses pasar dan upaya kerjasama dengan  
 pihak pemerintah, kelompok usaha dan pihak lainnya yang relevan  
 untuk mendukung keberdayaan kelompok tani atau kelompok usaha  
 kecil. 
• Menggali potensi ekonomi berbasis pelayanan terhadap anggota  
 bagi kelompok tani sawit swadaya berkelanjutan, menggali potensi  
 dan pengembangan usaha kecil berbasis tanaman pangan local bagi  
 kelompok tani / kelompok perempuan di pedesaan. 
• Edukasi dan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan kelompok  
 masyarakat untuk pembangunan desa berkelanjutan berbasis SDGs  
 dan penataan ruang desa yang adil dan berkelanjutan. 
• Edukasi dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan   
 masyarakat desa tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender.
• Menciptakan system database dan pemetaan untuk pendataan   
 petani berbasis android yang mudah diaplikasikan oleh surveyor  
 dan petani, aplikasi dan database dapat diakses oleh kelompok tani  
 dan pemerintah guna mendukung keberdayaan kelompok tani. 
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Pesan dari Direktur Eksekutif Setara

Pemetaan dan sertifikasi menjadi pendekatan strategis dalam 
kerja-kerja pemberdayaan

 Setara Jambi terus berupaya untuk berperan aktif, melakukan 
pemberdayaan petani untuk mewujudkan pengelolaan bertanian 
berkelanjutan, baik terhadap komoditas kelapa sawit ataupun 
pengelolaan pertanian pangan. Desa adalah basis terbawah dimana 
petani mengelola areal pertaniannya, karena itu wilayah pedesaan 
merupakan basis utama areal kerja Setara Jambi. Beragam kegiatan 
yang dilakukan seperti peningkatan kapasitas petani dalam bentuk 
pelatihan dan pembinaan baik berkaitan dengan aspek budidaya, 
aspek lingkungan, pemasaran dan penguatan kelembangaan, 
pekerjaan yang tak terpisah adalah pemetaan areal pertanian pangan, 
pendataan petani, pemetaan kebun kelapa sawit swadaya dan 
menfasilitasi pemetaan batas desa secara partisifatif. 
 Dengan edukasi pentingnya proteksi areal pertanian pangan 
dan advokasi Kebijakan, kami berhasil mendorong lahirnya Peraturan 
Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten 
Batanghari pada tahun 2017 dan Peraturan Desa Perlindungan Lahan 
Pangan di Beberapa Desa di Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat 
dan Riau.  
 Dalam pemberdayaan petani swadaya kelapa sawit, sertifikasi 
menjadi pendekatan strategis bagi kami untuk mendorong perubahan 
dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit swadaya untuk menjadi 
lebih berkelanjutan; meningkatnya produktivitas, pengelolaan yang 
ramah sosial dan ramah lingkungan. Meskipun sertifikasi tidak menjadi 
tujuan utama, karena tanpa sertifikasipun jika petani swadaya mampu 
mengelola kebun kelapa sawitnya dengan praktek budidaya yang baik, 
tidak merusak lingkungan, kebunnya tidak berada dalam kawasan 
hutan, memiliki legalitas tanah, tidak berkonflik maka hal itu sudah 
dapat disebutkan pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan. 
Akan tetapi dengan kondisi petani swadaya seperti saat ini, apakah 
aspek-aspek berkelanjutan tersebut dapat diwujudkan? Rasanya akan 
sangat sulit. 
 Mengapa kami memilih sertifikasi sebagai pendekatan strategis? 
Karena dengan bersertifikasi petani swadaya harus berorgansiasi, 

dengan berorganisasi petani dapat bersama-sama meningkatkan 
kapasitas-mengakes pelatihan, mengakses pengurusan legalitas dan 
program pemerintah, membangun jaringan-komunikasi dengan 
pihak perusahaan serta membangun kemitraan kerjasama yang lebih 
baik.
 Setara Jambi berkomitmen terus berupaya mewujudkan 
pengelolaan lanskap berkelanjutan, bersama-sama dengan petani 
dan para pihak berbagi peran untuk mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) khususnya pilar 1, 2, 3, 6, 12 dan 17.

Bencana yang memberikan banyak pembelajaran

 Pandemi COVID 19 yang mengguncang di awal 2020 
mempengaruhi  banyak hal, termasuk kegiatan pendampingan 
yang kami lakukan, Maret 2020 adalah puncak masuknya COVID 
19 ke Indonesia termasuk di Provinsi Jambi, pada bulan ini semua 
kegiatan masih dilaksanakan sesuai jadwal, hingga pada akhirnya 
pada April 2020 semua pekerjaan lapangan dihentikan, semua tim 
di intruksikan untuk pulang ke Jambi, perbulan ini juga diputuskan 
bekerja dari rumah (WFH) hingga bulan Juni dan bertepaktan 
dengan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
 ‘Bekerja dari rumah’ merupakan hal baru yang membutuhkan 
penyesuaian, bukan perkara mudah bagi kami karena sebagian 
besar pekerjaan kami berhubungan dengan orang banyak dan lebih 
banyak di wilayah pedesaan yaitu ‘Pemberdayaan petani’, skema 
pendampingan yang dilakukan secara penuh oleh tim lapangan 
yang bekerja 15-20 hari setiap bulannya telah dilakukan dalam 
kurun waktu 10 tahun. Akan tetapi pandemic harus merubah 
cara bekerja kami dan juga tentu juga pada sector kerja lainnya. 
Aktivitas pendampingan langsung di lapangan berganti menjadi 
komunikasi jarak jauh, baik dengan menggunakan telpon, Waths 
App dan memperkenalkan model komunikasi baru yaitu aplikasi 
zoom. Metode ini berlangsung cukup lama, bahkan telah menjadi 
hal biasa sampai hari ini. Petani dampingan kami mulai terbiasa 
dengan penggunaan aplikasi zoom, meskipun beberapa kendala 
seperti jaringan sinyal yang tidak stabil atau listrik yang padam keral 
kali terjadi saat proses diskusi zoom sedang berlangsung.
 Untuk penanggulangan COVID 19 kami juga melakukan 
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serangkaian kegiatan sosial, pada bulan Mei – Agustus 2020 kami 
mendistribusikan 1500 Paket sembako, 1500 paket bibit sayuran, 
4000 masker dan sejumlah paket vitamin, buah-buahan untuk 
petugas COVID 19, paket sembako dan bibit sayuran di distribusikan 
untu warga di perkotaan dan petani dampingan di beberapa desa. 
Tentu kegiatan sosial ini masih sangat kecil dibandinkan dengan 
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak, akan tetapi 
dengan aksi kecil ini sedikit meringankan beban masyarakat yang 
terdampak langsung oleh COVID 19 seperti pekerja, buruh harian, 
usaha dangang kaki lima, tukang ojek dan pembesih jalanan.      
 Setelah penetapan new normal dengan ketentuan protocol 
kesehatan, kami mulai kembali melakukan kegiatan pendampingan 
petani ke lapangan meskipun dengan durasi waktu yang belum 
normal. Selain melanjutkan agenda rapat dan training yang tertunda, 
juga sembari dilakukan edukasi terhadap petani untuk peduli 
dengan situasi pandemic. Selain itu kelompok tani dampingan juga 
didorong untuk melakukan kegiatan sosial seperti 
edukasi penggunaan masker, mencuci tangan, 
pembagian vitamin, serta pembagian sembako 
khususnya kepada Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
yang bersertifikasi RSPO yang telah memiliki 
dana kredit RSPO, empat asosiasi dampingan 
Yayasan Setara Jambi menyisihkan sebagian 
dananya untuk kegiatan sosial penanggulangan 
COVID 19.

Nurbaya Zulhakim
Direktur Eksekutif Setara
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Jaringan Masyarakat Sipil,
Pemerintah dan Lembaga Donor 

1. NGO Nasional dan Daerah 

Setara Jambi berjaringan dengan NGO Nasional yaitu Sawit Watch, 
Indonesia Berseru, FORTASBI, mitra join learning Misereor (CAPPA, Sawit 
Watch, Gemawan, SOB, JPIC, WLAHI KALTENG, WALHI KALBAR, WALHI 
JAMBI) dan NGO Daerah Mitra Aksi, CAPPA, WALHI JAMBI, KKI WARSI, 
AMPHAL, Beranda Perempuan, WAHLI, Lingkar Hijau, Riau Hijau.

2. Instansi Pemerintah Nasional dan Daerah

Dalam melaksanakan program kerja untuk mewujudkan visi-misi organisasi 
Setara Jambi bekerjasama dengan pihak pemerintah terkait, baik di tingkat 
Nasional (KEMENDES, KEMENTAN dan KLHK). terlebih di tingkat daerah 
seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian, Dinas 
Perkebunan, ATR-BPN dan KPHP, DPMPTSP, BLHD/DLH.

Setara Jambi menjadi bagian dalam kerja bersama yang diiniiasi oleh 
Pemerintah, Setara Jambi menjadi anggota Gugus Tugas Reforma Agraria 
(GTRA Kab. Muaro Jambi tahun 2020-2021), Gugus Tugas Reforma Agraria 
(GTRA Provinsi Jambi 2021) dan menjadi anggota Kelompok Kerja 
percepatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB 
2021).

Jaringan Donor
dan mitra kolaborasi 

Hivos (2010-2013), Misereor (2013 – skrg), YIDH (2016 – srkg), Yayasan Kehati 
(2021), Unilever (2016), APICAL (2018), ( UNDP (2021), NEBRASKA LINKON 
(2019 – skrg).
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Pencapaian Per Juni 2021

• Pelatihan terhadap 450 orang pemerintah desa dan pengurus    
 kelompok tani tentang UU Desa dan Penyusunan RPJMDes, tahun   
 2016. 
• Terpetakan dan terdata 870 petani pangan di Sumatera dengan luas   
 lahan 961Ha (Jambi, Riau Sumatera Selatan Selatan dan Sumatera   
 Barat), tahun 2019. 
• Melatih 1.126 petani pangan di Sumatera (Jambi, Riau Sumatera   
 Selatandan Sumatera Barat) dengan topik pelatihan GAP padi dan   
 holtikultura dan kelembangaan, tahun 2020.  
• Terbangun 11 UMKM di 9 desa di Sumatera, tahun 2019-2020.
• 2 desa telah dilakukan pemetaan batas desa secara partisipatif (Desa   
 Pasar Terusan dan Desa Terusan Provinsi Jambi), tahun 2018-2019.
• 8  desa memiliki Peraturan Desa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  
 di Sumatera, tahun 2016-2017.
• Berpartisipasi aktif dalam terbentuknya PERDA LP2B di Kabupaten   
 Batanghari, Jambi, tahun 2016.
• Melatih 6630 petani kelapa sawit swadaya dengan materi BMP Kelapa  
 Sawit di Provinsi Jambi, tahun 2018.
• 1451 orang / 2150 Hektar petani kelapa sawit swadaya di Sumatera   
 Selatan mendapatkan sertifikasi RSPO, tahun 2017-2018.
• 1577 orang/2688Ha petani kelapa sawit swadaya di Jambi    
 mendapatkan sertifikasi RSPO, tahun 2015-2019.
• Asistensi/penguatan kelembagaan 4 asosiasi petani swadaya    
 berkelanjutan di Provinsi Jambi, 4 asosiasi telah memiliki unit usaha   
 berbasis pelayanan anggota: Simpan pinjam, pengadaan pupuk,   
 pembelian TBS dan pengadaan-pembesaran bibit dan program   
 replanting, tahun 2018–sekarang.
• Mendorong terbangunnya inisiatif program sosial dan pemulihan   
 lingkungan pada asosiasi petani sawit berkelanjutan; Konservasi    
 sungai (Lubuk Larangan, kerjasama kelompok tani dengan    
 kelompok SAD, penaggulangan Covid 19, pemberian beasiswa untuk   
 anak petani kurang mampu dll), tahun 2020–sekarang.       
• Terbangunnya aplikasi pendataan petani berbasis android: Jala petani   
 untuk pendataan petani dan Jala DISBUNAK untuk pendataan dan   
 pendaftaran STBD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun 2020 –   
 tahun 2021.
• Terdapat 2 demplot budidaya kelapa sawit dan pendataan-penelitian   
 terhadap 200 petani di Jambi dan 200 petani di Sumatera Selatan,   
 tahun 2019-sekarang.

9
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Hamparan padi Sailun Salimbai 
memerah disiram matahari senja. 
Bunyi mesin panen terdengar keras 
merontokkan satu persatu bulir 
padi. Ada tiga petak sawah yang 
berisi jenis padi ini, dan sudah kali 
ketiga panen dengan hasil yang 
memuaskan mencapai 5,4 ton per 
hektarnya. Uun tersenyum lebar, 
dia memasukkan berkarung-karung 
bulir padi yang rontok, tersimpan 
dalam mesin panen. 

Uun  Suheli, Ketua Gapoktan Bina 
Tani X Desa Kunangan Kecamatan 
Taman Rajo Kabupaten Muaro 
Jambi melihat peluang untuk 
mendaftarkan sertifikasi benih padi 
lokal Sailun Salimbai. Petani Desa 
Kunangan menyebutnya jenis padi 
merah, karena warna bulirnya yang 
memerah. Padi merah dikenal 
sebagai padi yang tahan terhadap 
kondisi cuaca ekstrim, banjir dan 
terendam. 

Padi merah juga terkenal dengan 
citarasa yang lebih manis dan pulen. 
Untuk melakukan pendaftaran 
benih, dibutuhkan penangkar benih 
dan di desanya belum ada. Uun tak 
berhenti berusaha, rekannya Suyanto 
di desa tetangga sudah diakui 
sebagai  mengajak Suyanto  Ketua 
Kelompok Tani Usaha Sepakat Desa 
Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu 
Kabupaten Muaro Jambi sebagai 
penangkar benih .
Suyanto bercerita, sekitar 10 hektar 

areal sawah di kelompoknya gagal 
panen karena terendam banjir. 
Benih padi varietas Sailun Salimbai 
mampu bertahan hingga 3 minggu 
terendam air, selama pada fase 
vegetatifnya. Selain mampu 
bertahan dalam kondisi terendam, 
varietas jenis ini juga tahan terhadap 
serangan hama penyakit. 

Benih padi varietas Sailun Salimbai 
merupakan jenis bibit padi lokal 
yang pertama kali didaftarkan dan 
dipatenkan September 2020 yang 
berasal dari Muaro Jambi, oleh Pusat 
Perlindungan Varietas Tanaman dan 
Perizinan Pertanian Kementerian 
Pertanian.

Berdasarkan data Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPTP) 
Jambi,produktivitas benih padi 
varietas Sailun Salimbai mencapai  
6,4 ton per hektar gabah kering 
panen. Terdaftarnya benih Sailun 
Salimbai memperkuat keberadaan 
lahan pangan di Desa Kunangan 
yang terancam dari pembangunan 
stockpile. Uun melihat adanya 
semangat kembali ke sawah dengan 
ditandainya sertifikasi benih padi lokal 
tersebut. Langkah ini menunjukkan 
komitmen pemerintah Kabupaten 
Muaro Jambi pada pengembangan 
hasil pertanian khususnya tanaman 
pangan, palawija dan sayuran.

Data Dinas Tanaman Pangan 
Holtikultura dan Peternakan 

Memurnikan Benih Lokal
“Sailun Salimbai”

Jambi,  Desa Kunangan merupakan 
lumbung pangan di Kecamatan 
Taman Rajo dengan potensi 345 
ton gabah kering atau sekitar 224 
ton beras per tahun. Akan tetapi alih 
fungsi lahan tertinggi juga terjadi di 
Muaro Jambi sekitar 4.476 hektar 
lebih sawah hilang selama lima 
tahun terakhir. 

Yayasan Setara  Jambi melihat 
tantangan ini dalam pendampingan 
petani pangan di Kabupaten Muaro 
Jambi. Komitmen awal mengurangi 
tekanan alih fungsi lahan sawah 
menjadi kawasan industri sudah 
mampu dibuktikan dalam penolakan 
pembangunan stockpile di areal 
persawahan Desa Kunangan. 
Kemudian sertifikasi bibit lokal Sailun 
Salimbai diharapkan membangkitkan 

kembali semangat kembali ke sawah 
bagi petani.

Kegiatan pendampingan selanjutnya 
difokuskan pada peningkatan 
kapasitas petani, penguatan 
kelembagaan, serta mendorong 
lahirnya kebijakan dalam 
perlindungan lahan pertanian pangan 
yang berkelanjutan. Yayasan Setara 
Jambi membuka peluang kolaborasi 
yang lebih luas lagi, baik dengan 
donor, pemerintah daerah, maupun 
pihak swasta. Hal ini dilakukan agar 
pertanian pangan yang berkelanjutan 
dan kesejahteraan petani menjadi 
jauh lebih baik dengan dukungan 
parapihak. Pangan yang terjamin, 
petani sejahtera menjadi tujuan 
bersama dalam upaya pendampingan 
yang dilakukan selama ini. 

11
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Seperti pepatah lama di Desa Pasar  
Terusan,Kecamatan Muara Bulian 
Kabupaten Batanghari mampu 
melanggengkan tradisi bersawah.

“Ado padi, serba menjadi,”
“Ado ternak, serba enak,”
“Ado para, serba murah,”  

Tradisi turun ke sawah Desa Pasar 
Terusan Kecamatan Muara Bulian 
Kabupaten Batanghari telah 
berlangsung turun temurun dan 
masih terjaga hingga kini. Seluruh 
masyarakat  sepakat dengan 
budaya malu dak beumo yang 
melanggengkan lahan pangan di 
desa tersebut. Budaya malu dak 
beumo, mewajibkan semua warga 
tak memandang usia, tingkat 
kesejahteraan, jabatan dan strata 
sosial diwajibkan bersawah. Aturan 
ini diperkuat dengan peraturan desa 
terkait dengan alih fungsi lahan 
di tahun 2013 yang menegaskan 
larangan mengubah lahan sawah 
menjadi lahan perkebunan 
ataupun rumah. Aturan ini dibuat 
dan disepakati semua warga. Bagi 
pelanggar akan dikenakan sanksi 
secara adat.

Sebelum memulai turun ke sawah, 
biasanya dilakukan musyawarah 
penetapan piamo dalam 
penentuan waktu yang tepat. Petani 
menggunakan rasi bintang untuk 
menentukan musim tanam. Jadwal 
turun ke sawah berkisar di Maret 

hingga April setiap tahunnya. Luas 
areal persawahan di Desa Pasar 
Terusan mencapai 341, 92 hektar 
dengan penambahan cetak sawah 
baru setiap tahunnya. 

Datuk Atiq , Ketua Kelompok 
Tani Sumber Rezeki bercerita isu 
ketahanan pangan di desanya 
telah terbukti menyelamatkan para 
petani dari krisis. Semua petani rata-
rata memiliki pasokan gabah kering 
sampai panen berikutnya. Rata-
rata produksi gabah kering untuk 1 
hektar sawah mencapai 6 ton. Tradisi 
zakat padi dalam bentuk gabah 
juga memupuk semangat turun ke 
sawah bagi petani. 

Petani yang mampu memberikan 
zakat gabah kering paling banyak 
akan memiliki nilai kebanggaan 
tersendiri. Zakat sebesar 2,5 
persen dari total hasil panen tidak 
bisa diganti dalam bentuk uang 
atau benda  berharga lainnya. 
Gabah menjadi inikator keuletan, 
keberhasilan, dan juga kehormatan 
bagi petani. 

Datuk Atiq bercerita, Yayasan Setara 
Jambi mulai mendampingi petani 
di desa ini sejak 2011. Saat itu beliau 
masih menjabat menjadi kepala desa. 
Berbagai penghargaan didapatnya 
selama masa pendampingan berkat 
komitmen ketahanan pangan yang 
diusungnya dalam pengelolaan 
desa di era kepemimpinannya. 

Beberapa penghargaan yang 
diperolehnya, diantaranya:

2008: Kades terbaik di tingkat 
nasional di bidang percetakan 
sawah program PNPM

2013: Penghargaan Adikarya pangan 

nusantara tingkat Provinsi  Jambi

2016: Kades Favorit Provinsi jambi, 
studi banding pertanian di Vietnam

2016: Kades terbaik tingkat nasional 
penghargaan Adikarya Pangan 
Nusantara

Tradisi, Sawah
dan Kemakmuran
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Tangan Sumarni, cekatan 
memasukkan sendok demi sendok 
bumbu tempoyak. Wanginya 
memenuhi dapur sebagai lokasi 
produksi sambal tempoyak oleh 
Kelompok Wanita Tani Sejahtera 
Bersama Desa Karmeo Kecamatan 
Batin XXIV  Kabupaten Batang 
Hari. Sejak 2017, mereka sudah 
meproduksi bumbu tempoyak 
dan kerupuk ikan. Produksi hanya 
dikonsumsi pribadi dan dijual 
terbatas, Sumarni dan 3 orang 
anggota lainnya mencoba menekuni 
usaha industry rumahan tersebut. 

Mereka mengambangkan usaha 
kerupuk ikan dan tempoyak 
bermodal seadanya. Di awal belum 
mendapatkan pendampingan 
dan peningkatan kapasitas dari 
Yayasan Setara Jambi. Kegiatan 
pengembangan usaha mikro kecil 
dan menengah sebagai langkah 
untuk mempertahankan buah lokal 
tahunan musiman seperti durian.  

Durian merupakan salah satu 
tanaman local, buah-buahan yang 
berbuah musiman yang cukup 
banyak di Kabupaten Batanghari. 
Jika pada musim buah, durian 
akan ditemukan banyak sekali 
di pedesaan sampai perkotaan 
dengan harga yang murah. 
Masyarakat Jambi mengenal durian 
tidak hanya  sebagai buah yang 
dapat dikomsumsi secara langsung, 
akan tetapi masyarakat Jambi juga 

mengenal durian dalam bentuk 
olahan yang disebut dengan 
Tempoyak, yaitu fregmentasi buah 
durian yang dapat digunakan 
sebagai bahan untuk memasak ikan 
dan lauk pauk. Selama ini menu 
masakan Tempoyak telah ada di 
beberapa rumah makan khususnya 
rumah makan khas Jambi. Untuk 
membuat Tempoyak mudah 
diproleh akhirnya dibangun inisiatif 
pengolahan tempoyak kemasan 
oleh kelompok perempuan Desa  
Karmeo. Dengan membuat prodak 
sambal tempoyak ikan teri dan 
bumbu instan tempoyak yang 
dikemas secara praktis dengan merk. 
Tempoyak Karmeo. Usaha kecil 
tempoyak ini telah mendapatkan 
legalitas dagang dalam bentuk 
P-IRT dan Sertifikat Halal MUI.

Tempoyak Karmeo telah menjadi 
produk local yang diakui oleh 
pemerintah, selalu tampil dalam 
setiap event festival ataupun bazar 
pameran yang dilakukan oleh 
pemerintah ataupun pihak swasta, 
telah mulai dikenal di beberapa 
kalangan masyarakat, khususnya 
perkotaan provinsi Jambi dan telah 
diperkenalkan untuk menjadi salah 
satu pilihan makanan oleh-oleh.
Usaha kecil tempoyak ini telah 
memproduksi tempoyak rata-
rata 70-100 botol setiap bulannya, 
dengan harga bervariasi Rp. 25.000 
dan Rp. 35.000.

Tak hanya tempoyak, musim 
banjir menjadi berkah juga bagi 
masyarakat Desa karmeo, ikan 
melimpah, berbagai jenis seperti 
gabus, betook, sepat, seluang dan 
lambak mereka olah menjadi 
kerupuk. Ternyata usaha rumahan ini 
cukup menggiurkan, KWT Sejahtera 
Bersama bisa mengantongi 
omset penjualan hingga 5 juta 
setiap bulannya. Usaha kecil ini 
merupakan usaha sampingan selain 
sebagai petani karet dan petani 
padi. Kegiatan usaha ekonomi kecil 
ini dirasakan sangat membantu 
penghidupan keluarga.

Semenjak lima tahun terakhir petani 
mengeluhkan serangan hama yang 
menyerang tanaman buah dan 

juga lahan persawahan. Ada kurang 
lebih 80 petani perempuan yang 
bergantung hidup dari  hasil panen 
padi, namun kondisinya berbeda 
tidak seperti dulu melimpah. Untuk 
bahan baku produksi tempoyak, 
Sumarni juga mengeluhkan karena 
keterbatasan buah durian yang 
musiman. Terkadang pesanan yang 
datang ditolak,karena kesediaan 
bahan baku. Begitu pun dengan 
kerupuk, namun ikan sebagai bahan 
baku tidak sesulit durian, usaha 
kerupuk mereka terbilang lancar. 

Kebutuhan air bersih juga menjadi 
masalah karena tingginya alih fungsi 
lahan. Kelembagaan BUMDes Desa 
Karmeo mengembangkan unit 
usaha penyediaan air bersih, air 

Mendorong Akses Legalitas
Produk UMKM
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minum dan penyewaan sarana-
prasarana untuk acara pernikahan.  
Telah mengalokasikan dana desa 
untuk sector pertanian dengan 
program pembuatan jalan usaha tani 
dengan dana desa Rp.500.000.000 
dan pelatihan pembuatan pupuk 
organic bagi 38 orang petani 
pangan.

Pada September 2018 Pemerintah 
Daerah Tingkat Provinsi menetapkan 
Desa Karmeo sebagai Desa kategori 
terbaik peringkat pertama untuk 
perencanaan dan pembangunan 
padat karya tunai.  Pada dasarnya 
upaya untuk meningkatkan 
produktivitas pertanian pangan dan 
mendorong inovasi untuk usaha 
kecil dilakukan sebagai upaya untuk 
menggali potensi SDA yang tersedia 
di tengah-tengah masyarakat 
agar terbangun kesadaran bahwa 
sesungguhnya terdapat banyak 
sekali potensi pertanian yang dapat 
dikembangkan untuk menjadi 
sumber pendapatan masyarakat 
pedesaan, tidak hanya kelapa sawit, 
seperti yang selama ini banyak 
diyakini. Dengan terbukanya 
pemikiran untuk menggali dan 
mengembangkan sektor pertanian 
dengan ragam komoditas 
diharapkan terciptanya penataan 
ruang kelola yang beragam 
dan seimbang. Karena desa 
adalah sejatinya tempat sumber 
tanaman, baik pertanian pangan 
maupun perkebunan. Saatnya 
membangun keterhubungan antar 
petani sebagai produsen dengan 
masyarakat luas sebagai konsumen 
tanpa ada jarak pembatas, rantai 

pasok yang panjang yang selama 
ini menjadi gap antar petani dan 
konsumen, sehingga tercipta marjin 
keuntungan yang tinggi yang hanya 
berpihak kepada pengusaha pemilik 
modal. Dengan terbukanya pintu, 
terjalinnya hubungan relasi yang 
baik antar produsen dan konsumen 
secara langsung khususnya dalam 
komoditas produk pertanian 
pangan, harapannya terbangun 
keselarasan, petani mampu 
memproduksi pangan yang sehat 
dan berkualitas  sesuai kebutuhan 
konsumen dengan harga yang baik 
dan masyarakat selalu konsumen 
mudah mendapatkan kebutuhan 
pangannya dengan kualitas dan 
harga yang terjangkau. Tentu tidak 
lah muda akan tetapi dengan 
inisatif kecil yang dilakukan oleh 
banyak orang secara konsisten tentu 
akan bermuara kepada perbaikan 
tata niaga dan tata kelola SDA yang 
lestari.

Karena usaha kecil yang dibangun 
berangkat dari hasil identifkasi 
potensi SDA yang tersedia dengan 
cara sederhana, karena itu 
kedepan dibutuhkan peningkatan 
pengetahuan tentang pengelolaan 
atau produksi pangan yang sesuai 
standar pengolahan makanan, juga 
dibutuhkan peningkatan kapasitas 
dalam strategi pemasaran dan 
managemen usaha yang baik. 
Sehingga usaha kecil benar-benar 
dapat berkembang dengan hasil 
yang signifikan dan menjadi contoh 
bagi banyak kelompok masyarakat 
lainnya.
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