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EMANSIPASI WARGA

Mondiri dan Sejahtero deltgon Tradisi Jimpitan...
Puluhan tahun tinggal.

di kawasan terpencil
dekat hutan serta nyaris
terab;aikan secara eko-

nomi dan infrastruktut;
warga Srimenanti di
Kabupaten Lampung
Barat, Lampung, mampu
mandiri dan menggapai

kesejahteraan. Modal
sosra/ berupa tradisi
jimpitan menjadi
kuncinya.

Oleh WLWANUS

- 
HARJONO

radisi tua yang terlahir di
Pulau Jawa tetapi mulai
luntur dipraktikkan di

tempat asalny4 sejatinya berupa
kegiatan rutin warga mengum-
pulkan beras sejimpit (segeng-
gam). Setiap minggu, didorong
kesamaan nasib dan impian,
warga mantan buruh tani dan
perambah ini rutin mengumpul-
kan 25O gram beras panehan
untuk disimpan dan dikelola
bersama- Dalam setahurl beras
yang terkumpul.bisa mencapai
400 kilogram.

"Awalny4 belasan tahun IalU
hal itu kami lalnrkan sebagai
tindakan berjaga-jaga dari pa-
ceklik Warga yang terkena gagal
panen bisa meminjam dulu be-
ras simpanan agar mereka tidak
kelaparan " ujar Dwi Nurhayati
(41), Ketua Kelompok Wanita

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

Sejumlah perempuan yang tergabung dalim Kelompok Wanita Tani Melati Mekarsari di Pekon @esa)
Srimenanti, Kecamatan Air Hitam, Lampung Baial Provinsi Lampung men$anyam bambu untuk
dljadikan alat-alat rumah talgga
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Mondiri dan Sejahtera dengan Tradisi Jimpitan...
(Sambungnn dari halaman I)

Tani (KWT) Melati Mekarsari di
Pekon @esa) Srimenanti, Keca-
matan Air Hitam, Lampung Ba-
rat beberapa saat lalu. Wilayah
ini terletak sekitar 2OO kilome-
ter dari Bandar Lampung ibu
kota Provinsi Lampung.

Lambat laun, tradisi jimpitan
yang dikelola ibu-ibu anggota
KWT Melati Mekarsari itu di-
modifikasi dan dikembangkan
menjadi kegiatan simpan pin-
jam. Bentuloaya tak melulu be-
ras, tetapijuga uang. Iuran po-
kok minimal Rp 3.OOO per pe-
kan per keluarga. Semangatnya
supaya mereka terbebas dari je-
ratan pinjaman ijon dengan bu-
nga mencekik.

Di desa itq mayoritas warga
yang merupakan pendatang dari
Jawa mengandalkan penghidup-
an dari menanam kopi, yang di-
panen rata-rata setahun sekali.
Dahulu setiap panery uang hasil
penjualan kopi yang didapat da-
ri hasil maro (bagi hasil dengan
pemilik kebun) kebanyakan ha-
bis hanya untuk membayar
utang dan bunga dari pengijon.

Berawal dari sejimpit beras,
dana dan aset bersama yang di-
kelola warga yang bermukim di
dekat kawasan hutan.lindung
Register 45B Bukit Rigis itu kini
mencapai Rp 60 juta-

"Uang dipinjamkaa kepada
mereka yang membutirhkan. Bi-
asanya untuk bayar biaya sbko-
lah anak Jadi, uang keluarga ti-
dak lagi habis untuk membayar
utang ijon yang bunganya bisa
dua kali lipa!" kata Listyani
pengurus KWT Melati Mekar-
sari.

Setiap peminjaman dana
simpan pinjam itu hanya dike-

nai bunga 3 persen. Pokok pin-
jaman bisa diangsur dalam wak-
tu setahun. Dari jumlah bunga
pinjdman itu,4O persen masuk
ke kas bersam4 4O persen lain-
nya untuk bagi hasil (dibagikan
setiap tahun), dan 20persen
untuk administrasi Qronor
pengurus).

Modal usaha
Dana simpan pinjam itu pun

lambat laun berkembang men-
jadi modal usah4 seperli alat
masak dan prasmaxan yang bisa
disewakan untuk hajatan serta
modal usaha kecil berskala
rumah tangga KWT Melati Me-
karsari, yang kini beranggotakan
42 wanita petani, membu4t pula
kerajinan anyamar bambu, ke-
riprJ<, kerupuk opa! dan madu
alam hasil penangkarqn.

Itugiatan produkLif ini gencar
dilakukan ketika sarana air ber-
sih mulai mengaJir ke rumah
warga. Sebelum pipa air bersih
sampai ke rumah, warga terpak-
sa menghabiskan walitu untuk
mengambil air dad mata air dan
sungai yang berjarak sekitar 1

kilometer dari tempat tinggal
mereka. Meski tingglal di pegu-
nungan, air bersih sulit mereka
dapaL "Saat musim kemarau, air
di sumur kering. Padahal, sumur
dalamnya sekitar 16 meter," ujar
Mijem (53), warga-

Lagr-lagi bermodalkan jimpit-
an yang beberapa tahun lalu ha-
nya terkumpul Rp 8 jut4 warga
berinisiatif membangun bak pe-
nampungan dan saluran air ber-
sih kolektif. Dana ternyata tidak
cukup. Biaya untuk membangun
infrastruktur pemipaan air ber-
sih itu masih kuang. Sempat
menemui bupati, tetapi hanya
janji yang didapat.

Tahun 2012, mereka menda-
patkan dana hibah Rp 23 }uta
dari Program Penguatan Penge-
Iolaan Hutaa dan Daerah Aliran
Sungai Berbasis Masyarakat
(SCBFWI\O -Program Pemba-
ngunan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNDP). Dara itu di-
gunakalr untuk meningkatkan
infrastruktur bendungan, bak
penampungalh, dan pipa air. Saat
ini air bersih sudah mengairi 38
rumah dipekon tersebul

Air yang mengalir, tetapi tak
habis terpakai, dimanfaatkan
untuk mengisi kolam il<al mas
atau nila Hasilnya bisa dikon-
sumsi sendiri atau dijual.'Iil'ak-
tu yang dulu dihabiskan hanya
untuk mengambil air bersih kini
bisa dimanfaatkan kaum ibu un-
tuk membuat opak dan anyam-
an bambu. Penghbsilan keluarga
pun meningkag" ujar Listyani.

Setiap rumah tangga menda-
patkan penghasilan tambahan
setidalmya Rp 2OO.OOO dari ke-
giatan produktif itu. "Lumayan,
uang itu bisa untuk memenuhi
kebutuhan harian, yaitu makan.
Jadiny4 uang hasil panen bisa
disimpan untuk keperluan lain,
bangun rumah atau menyeko-
lahkan anal" kata Dwi lagi.

Kekuatan guyub
Berkat kekuatan guyub yang

termanifestasi dalam tradisi be-
ras jimpitah itu, penghidupan
maatan buruh tani ifu perlahan
membaik Mayoritis warga su-
dah memiliki kebun kopi. "Jadi,
naik status dari dulunya bumh
tani. Tidak ada lagi yalg terjerat
rentenir. Anak-anak kami juga
banyak yang bisa sekolah sam-
pai kuliah. Hampir IOO persen
anak-anak di sini lulusan SMA
Padahal, ibu bapalmya hanya lu-

lusan SD" ujar Sumini (39),
warga lainny4 semringah.

Modal sosial serupa juga di-
optimalkan warga Pekon Sim-
pang Sarr, Kecamataa Sumber
Jay4 untuk mengatasi ketiadaan
layanan listrik dari PT PLN
(Persero). Secara swadaya, war-
ga pun "patungan" membangun
pembangkit listrik mikrohidro.

"Kami patungan membuat
milrrohidro dengan dana Rp 16
juta- Yang tidak mampu (bayar
iuran patungan), tetap kami aliri
Iistrik Kuncinya itu kebersama-
an" ujar Sunyoto (52), warga
Sumbersari.

Di tempat lainny4 di Pekon
Tribudisyukur, Sumber Jay4
tradisi jimpitan biji kopi dan
simpan'pinjam I(WI Melati
Mekarsari bahkan menjelma
menjadi industri skala mene-
ngah. Dibantu LINDP dan pe-
merintah, ibu-ibu dari KWf
Melati Mekarsari memproduksi
kopi bubuk kemasan. Modal dan
aset mereka kini mencapai
Rp 25Ojuta dengan omzet per
tahun hingga Rp I,t() juta.

Menurut Zainal Abidin,
Koordinator Fasilitator
SCBFWM-LINDP Regional
Lampung tradisi jimpitan ada-
Iah mekanisme gotong royong
masyarakat madani atau komu-
nitas dalam upaya bertahan hi-
dup dan saling menyejahtera-
kan. "Kuncinya adalah kebersa-
maan, keterbukaan, dan keman-
dirian. Mereka tak hanya me-
nunggu ulwan tangan dari pe-
merintah dan mengeluh," ujar
dosen Uliversitas Larnpung itu.

Pada masa lalq prinsip go-
tong royong ini yang digadang-
gadang penggagas dasar negar4
Soekarnq sebagai kepribadian
bangsa.


