
1



2

STRUKTUR ORGANISASI

Pemimpin Redaksi
Ivan Tjahja Pranata

Sekretariat 
Wiwi Sepriani

Kabag Litbang 
Chrismita Budi Lusihanne

Kabag Publikasi 
Dicky Finus Natawijaya

Jurnalis Foto 
Hermanto

Rinto Harahap Udiata

Jurnalis Tulis
Luciana Melissa Putri
Devita Putri Christy

Excelindo Krisna Putra
Fahmi Al Achmed Bachtiar

Tito Alfa Krisputra
David Richard Hendarto

Elisa Esterlita

Staf Litbang
Vianey Lisari

Danada Adita Putri

Ilustrator
Toni Malik Santosa

Tata Letak
Toni Malik Santosa

Editor Tamu 
Excelindo Krisna Putra



3

SEMINAR PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS UKSW

16 MARET 2018

‘’STRATEGI PENGEMBANGAN HASIL PERTANIAN 
BERDAYA SAING GLOBAL DALAM MEWUJUDKAN 

KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA”
Liputan dikerjakan oleh: Destamia Melinda, dan Mesiastri Prisnia.

	 Kedaulatan	 pangan	 adalah	 sebuah	 fi-
losofi	 bahwa	 satu	 negara	 harus	 bisa	 mengu-
rusi	 negaranya	 sendiri.	 Kedaulatan	 pangan	 itu	
memproduksi	sendiri	tanpa	ada	campur	tangan	
orang	lain.	Kedaulatan	pangan	sangat	berbeda	
dengan	ketahanan	pangan	karena	jika	ketahan-
an	 pangan	 harus	 selalu	 ada	 dan	 tersedia	 dari	
manapun.	 Ketahanan	 pangan	 itu	 sendiri	 lebih	
tertuju	 pada	memproduksi	 sendiri	 tanpa	 keter-
gantungan	dari	pihak	lain.	Isu	yang	saat	ini	ter-
jadi	 ada	 3	 hal	 adalah	 kemiskinan,	 daya	 saing,	
dan	 ketahanan	 pangan.	 Isu	 kemiskinan	 terus	
berlanjut	karena	sesuai	dengan	 tingkat	kemak-
muran.	Ada	beberapa	cara	untuk	mengatasi	ke-
miskinan	itu,	antara	lain:	yang	pertama	kewirau-
sahaan,	 hal	 ini	 dimulai	 dengan	 cara	 memulai	
suatu	usaha	dari	masyarakat,	 yang	kedua	ada	
efisiensi	 yang	 bermanfaat	 untuk	meningkatkan	
mutu	 dan	 produktifitas	masyarakat,	 ketiga	 ada	
kedaulatan	pangan	dengan	memanfaatkan	sum-
ber	daya	untuk	ketahanan	pangan,	masyarakat,	
dan	penganekaragaman	pangan.	Kemudian	ada	
3	 potensi	 yaitu	 lahan	 pertanian.	 Indonesia	 itu	
merupakan	negara	agraris	dimana	memiliki	leb-
ih	dari	1000	lahan	pertanian	yang	berkelanjutan	
1.202.200	hektar,	 tanah	sawah	990.000	hektar,	
sisanya	merupakan	lahan	bukan	sawah.	Namun	
saat	ini	lahan	pertanian	tersebut	digunakan	atau	
dipakai	untuk	membangun	waduk,	jalan	tol,	dan	
perumahan.	Yang	kedua	ada	waduk	yang	cukup	
besar	untuk	menghidupi	masyarakat	di	sekitaran	
Jawa	 tengah.	 Yang	 ketiga	 ada	 potensi	 tenaga	
kerja	yang	banyak	tetapi	peminatnya	tidak	ban-
yak	sehingga	menjadikan	potensi	dalam	bidang	
pertanian	itu	tidak	produktif	dan	efisien.	Pening-
katan	daya	saing	produk	di	Indonesia	berband-
ing	 terbalik	dengan	kapasitas	produk	yang	ada	
saat	ini.	Indonesia	belum	mampu	mengolah	pro-
duk	yang	memiliki	daya	saing	yang	tinggi.	Untuk	
menunjang	 peningkatan	 efisiensi	 produk	maka	
diperlukan	 adanya	 peningkatan	 produktivitas.	

Dari	 tahun	 ke	 tahun	 upah	 peningkatan	 tena-
ga	kerja	terus	meningkat	berarti	biaya	semakin	
meningkat	padahal	ketersediaan	produk	kurang	
mencukupi	 ketergantungan	 pada	 suatu	 produk	
dapat	membuat	masyarakat	menjadi	malas	un-
tuk	melakukan	hal	sesuatu.	Ada	kebijakan	untuk	
mengatasi	 ketergantungan	 produk	 antara	 lain:	
meningkatkan	 potensi	 sumber	 daya	 dengan	
varietas	 berpotensi	 produksi	 tinggi,	 pemben-
ah	 tanah	dan	nutrisi	atau	hara,	penerapan	 	 te-
knologi	 budidaya,	 alsintan,	 dan	 pemberdayaan	
dan	 pendampingan;	 menambah	 luas	 pertana-
man	dan	penganekaragaman	yang	mempunyai	
tujuan	 meningkatkan	 indek	 pertanaman	 dan	
pemanfaatan	 lahan	 pekarangan	 atau	 hutan;	
subsistem	 hilir	 yang	 mempunyai	 nilai	 tambah	
seperti	 panen,	 processing/handling,	 distribusi,	
stok	 (masyarakat,	 swasta,	 pemerintah),	 ser-
ta	 masyarakat.	 Adapun	 rancangannya	 dalam	
pengembangan	agribisnis,	peningkatan	kapasi-
tas	 SDM	 penyuluh	 dan	SDM	 penyuluh.	 Faktor	
pendukungnya	 terdiri	 atas	 infrastruktur	 yang	
meliputi	 jaringan	 irigasi,	 simpanan	 air,	 prasa-
rana,	 dan	 sarana	 transportasi;	 inovasi	 pasca-
panen	 dan	 pengolahan	 hasil;	 sertifikasi	 mutu.
	 Diadakannya	 seminar	 pertanian	 ada-
lah	kunci	utama	 tahap	awal	keberhasilan	pem-
bangunan	 suatu	 negara.	 Hal	 ini	 dikarenakan	
sebagaimana	 hierarki	 Maslow	 bahwa	 tingkat		
kebutuhan	pertama	sumberdaya	manusia	“phys-
ical	 needs”	 yang	 termasuk	 diantaranya	 adalah	
kebutuhan	akan	makanan,	air,	 dan	 lainnya	un-
tuk	 hidup	 sehat	 dan	produktif.	Pemenuhan	 ke-
butuhan	ini	ada	di	sektor	pertanian	yang	memi-
liki	 dimensi	 produksi	 yang	 diharapkan	 mampu	
melakukan	 perbaikan	 efisiensi	 secara	 berke-
lanjutan	(precision	and	sustainable	agriculture).	
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Workshop dan Business Plan 
“THINK IT, MAKE IT” – 

Artikel ini ditulis oleh Theresa Vinata Anui mahasiswi  Agroteknologi 2016, Efa Zuwandasari mahasiswi 
Agribisnis 2017dan Elisabeth grace mahasiswi Agribisnis 2017

	 Di	 indonesia	 banyak	 lulusan	 dari	 fakul-
tas	 pertanian	 yang	 bekerja	 diluar	 bidang	 per-
tanian,	 padahal	 dibidang	 pertanian	 itu	 sendiri	
memiliki	 potensi	 yang	 besar	 untuk	 dikembang-
kan	menjadi	 bisnis.	Selagi	manusia	masih	hid-
up	dan	makan,	bidang	pertanian	menjadi	bidang	
terpenting	 dan	 diramal	 akan	 menjadi	 prospek	
bisnis	 terbaik	 sepanjang	 masa.	 Namun,	 men-
gapa	 yang	 banyak	 terjun	 ke	 bidang	 pertani-
an	 justru	orang-orang	yang	bukan	dari	 sarjana	
pertanian?	 Apakah	 sarjana	 pertanian	 kurang	
percaya	dengan	prospek	kerja	dibidang	pertani-
an?	Untuk	membuka	wawasan	mahasiswa	FPB	
UKSW	tentang	dunia	pertanian	dan	juga	melihat	
ide	 kreatif	 mahasiswa,	 senat	 mahasiswa	 FPB	
UKSW	 memfasilitasi	 dengan	 mengagendakan	
kegiatan	 workshop	 dan	 business	 plan.	 Dalam	
acara	 ini	 diundang	dua	pembicara	yang	sudah	
meniti	karir	di	bidang	bisnis	pertanian	yaitu	ba-
pak	Eko	Setyo	Budi	produsen	wortel	dan	bapak	
Andika	P	Raharja	sebagai	General	Manager	Ci-
mory,	dan	sebagai	moderator	bapak	Hendrik	Jo-
hannes	Nadapdap,	SP.MP.	 dosen	FPB	UKSW.
	 Bapak	 Eko	 Setyo	 Budi	 adalah	 seorang	
produsen	wortel	dan	benih	wortel	yang	pasarnya	
sudah	nasional.	Benih	wortel	Bapak	Eko	Setyo	
Budi	dihargai	200.000/kg	dan	mendapat	predikat	
benih	wortel	 terbaik.	Untuk	harga	wortel	beliau	
menjual	dengan	harga	15.000/kg.	Beliau	hanya	
lulus	SMA	tetapi	beliau	sangat	ahli	dalam	meng-
hasilkan	 benih	 wortel	 kualitas	 tinggi.	 Dalam	
bisnis	kita	harus	memiliki	kreatifitas	dan	inovasi,	
begitulah	 yang	 disampaikan	 Bapak	 Eko,	 “	 kita	
harus	 pandai	 melihat	 pasar	 contohnya	 kema-
san	wortel	yang	dipasarkan	ke	Solo	dibuat	polos	
sedangkan	 kemasan	 yang	 di	 pasarkan	 ke	Bali	
kemasan	dibuat	menarik	karena	orang	bali	me-
lihat	 kemasannya	 dulu	 masalah	 rasa	 belakan-
gan”	 kata	 Bapak	 Eko.	 Anak-anak	 jaman	 now	
memiliki	kreatifitas	lebih	hebat	dari	pada	jaman	
dulu,	 hanya	 saja	 banyak	 yang	 tidak	 terealisasi	
karena	 takut	 gagal,	 seharusnya	 jangan	 takut	
gagal	karena	gagal	itu	adalah	proses	mencapai	
sukses.	Maka	dari	 itu	Bapak	Eko	berpesan	ke-
tika	 kita	mempunyai	 ide	 cepatlah	dilaksanakan	
jangan	banyak	pertimbangan	masalah	berhasil	
atau	 gagal	 itu	 jangan	 terlalu	 dipikirkan.	Apala-
gi	 sekarang	 ini	 segala	 sesuatu	 serba	 mudah,		

	 karena	 sudah	 jamannya	 smartphone	 menjadi	
sahabat	kita,	kita	sudah	bisa	melakukan	apap-
un	dengan	bantuan	smartphone	contohnnya	kita	
sudah	 bisa	 membeli	 dan	 memasarkan	 produk	
melalui	 internet.	 Seperti	 benih	wortel	 dan	wor-
tel	bapak	Eko	dijual	melalui	media	facebook.	Di	
dalam	jiwa	seorang	wirausaha	harus	ada	kreat-
ifitas,	 inovasi	 dan	 jiwa	 kewirausahaan,	 dimana	
seorang	 wirausaha	 harus	 memikirkan	 kreatifit-
as	dengan	memikirkan	hal-hal	 yang	baru	yang	
belum	pernah	dibisniskan	orang	 lain	 tetapi	ada	
manfaat	bagi	orang	lain,	sehingga	akan	menim-
bulkan	suatu	peluang	akan	dibeli.	Untuk	itu	perlu	
juga	dilakukan	inovasi,	yaitu	mengerjakan	hal-hal	
yang	 baru	 tersebut	 yang	merupakan	 hasil	 dari	
kreatifitas,	sehingga	menghasilkan	suatu	produk	
yang	 bermanfaat	 dan	 bisa	 menjadi	 konsumsi	
orang	lain.	Jiwa	kewirausahaan	harus	ada	agar	
dapat	melihat	prospektif	kedepan,	bisnis	apa	yang	
akan	 menghasilkan	 peluang	 dan	 keuntungan	
dengan	 memikirkan	 strategi-strategi	 penjualan	
dan	 pengembangan	 produk	 serta	 gagasan-ga-
gasan	 untuk	 memecahkan	 masalah	 bisnis.
	 Pembiacara	kedua	adalah	bapak	Andika	
P.	 Raharja,	 seorang	 General	 Manager	 Cimo-
ry	sebuah	perusahaan	yang	bergerak	dibidang	
protein.	Beliau	lulusan	teknik	industri	universitas	
swasta	di	Surabaya.	Beliau	menjelaskan	bahwa	
persaingan	 dunia	 kerja	 sangat	 sulit,	 sulit	men-
cari	orang	yang	benar-benar	berkualitas,	”untuk	
menghadapi	dunia	kerja	kita	hendaknya	meme-
gang	 PAKSA,	 ini	 singkatan	 dari	 pray,	 attitude,	
knowledge,	skill,	and	action”.	Selama	kita	hidup	
ada	dua	hal	yang	sangat	penting	dan	itu	menjadi	
kualitas	diri	kita	yaitu	pray	dan	attitude,	karena	
mudah	mencari	orang	pintar	 tetapi	susah	men-
cari	orang	yang	punya	attitude	baik,	sedangkan	
knowledge	 dan	 skill	 kita	 bisa	mendapatkannya	
dimana	 saja.	 Maka	 dari	 itu	 tempalah	 attitude	
baik	kita	dari	sekarang	agar	kita	tidak	tersingkir	
dipersaingan	dunia	kerja.	Ketika	kamu	memilih	
untuk	 menjadi	 wirausaha	 jangan	 terlalu	 ban-
yak	 pertimbangan	 ketika	 kamu	 sudah	 memili-
ki	 pemikiran	 tentang	 bisnis	 cepat	 kerjakanlah	
karena	kalau	terlalu	banyak	pertimbangan	akan	
keduluan	orang	lain,	 jangan	hanya	menjadi	an-
gan-angan	 belaka	 dan	 tetapkan	 terapkan	 kon-
sep	PAKSA	agar	dapat	berjalan	dengan	lancar.
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	 Agric	 Party	 merupakan	 pesta	 pertanian	
segenap	 civitas	 akademika	 Fakultas	 Pertanian	
dan	Bisnis	UKSW.	Tak	 terasa	 tahun	 ini	 adalah	
kali	ke-sepuluh	acara	ini	digelar.	Tanggal	2	April	
2018	 menjadi	 tanggal	 yang	 ditunggu-tunggu	
oleh	segenap	keluarga	FPB	karena	ditanggal	ini	
acara	 terbesar	 fakultas	 ini	 digelar.	 Tema	 yang	
diusung	 kali	 ini	 adalah	 ACTIONS	 “Awareness 
Of Cultural Differences To Increase Solidarity” 
melalui	 tema	 tersebut	 diharapkan	mahasiswa/i	
FPB	 dapat	 menyalurkan	 bakat	 dan	 minat	 di	
bidang	 seni	 dan	budaya	dan	 juga	dapat	mem-
bangun	 solidaritas	 dari	 setiap	 angkatan	 yang	
ikut	berpartisipasi	dalam	acara.	Selain	 itu,	dita-
mpilkan	 juga	 keberagaman	budaya	agar	dapat	
lebih	menghargai	perbedaan	bahasa	dan	kese-
nian	sehingga	terjalin	kebersamaan	dan	tali	per-
saudaraan	 sesama	mahasiswa/i	 dalam	 lingkup	
UKSW.	Serangkaian	dari	acara	ini	juga	memberi	
penghargaan	kepada	mahasiswa/i	dan	juga	per-
wakilan	petani	atas	prestasi	yang	sudah	mereka	
raih.	Berbagai	pertunjukan	juga	ditampilkan	da-
lam	kegiatan	 ini.	Pertunjukan	 yang	ditampilkan	
tidak	hanya	menghibur	 tapi	 sarat	akan	makna.	
Acara	ini	dibuka	dengan	parade	drumblek	yang	
mengalunkan	 berbagai	 macam	 lagu	 dan	 juga	
arak-arakan	 berupa	 gunung-gunungan	 dalam	
adat	jawa	menjadi	sebuah	simbol	dengan	berb-
agai	makna	yang	ada	didalamnya	dengan	susu-
nan	aneka	hasil	bumi	berupa	sayur	dan	aneka	
buah	 yang	 bukan	 hanya	menampilkan	 sebuah	
karya	 yang	 bernilai	 artistik.	 Nilai	 filosofis	 dan	
historis	 yang	 kuat	 didalamnya.	 Penggunaan	
bahan-bahan	alam	berupa	hasil-hasil	bumi	per-
tanian	menjadi	salah	satu	wujud	puji	syukur	ke-
pada	Tuhan	yang	telah	memberikan	hasil	panen	
yang	berlimpah.	Pada	pembukaan	acara	ini	juga	
ditampilkan	Tarian	Syukur	Ka Jubata Etnis	Ka-
limantan	 Barat	 Tarian	 Syukur	 etnis	 Kalimantan	
Barat	berupa	pelemparan	beras	kuning	menjadi	
sebuah	simbol	penghormatan	terhadap	para	le-
luhur	terdahulu.	Tarian	etinis	yang	memeriahkan	
acara	ini,	seperti	tari	–	tarian	dari	ujung	timur	In-
donesia	yaitu	Papua	yang	juga	memiliki	makna	
yang	sama	dengan	tarian	etnis	Kalimantan	Barat.

Tarian	 dari	 Papua	 Pangku	 Sagu	 merupakan	
simbol	 gotong	 royong,	 kebersamaan	 dan	 rasa	
syukur	 kepada	 Tuhan	 atas	 proses	 pembua-
tan	sagu	dari	penebangan	hingga	sagu	siap	di	
olah.	Hal	 ini	merupakan	salah	satu	wujud	nya-
ta	 keaneka	 ragaman	 budaya	 bangsa	 Indone-
sia,	kekayaan	adat	istiadat	yang	dimiliki	bangsa	
Indonesia	 dari	 sabang	 sampai	 meroke	 menja-
di	 kebanggaan	 bagi	 seluruh	 komponen	 mas-
yarakat	 dan	 juga	 termasuk	 kebanggaan	 bagi	
seluruh	 Civitas	 Akademika	 Universitas	 Kristen	
Satya	Wacana	yang	telah	mampu	mempersem-
bahkan	tarian	–	tarian	dari	beberapa	etnis	yang	
ada	di	 Indonesia.	Tarian	syukur	Ka	Jubata	dan	
Pangku	Sagu	yang	ditampilkan	oleh	mahasiswa	
Fakultas	Pertanian	dan	Bisnis,	diharapkan	ma-
hasiswa-mahasiswa	 sebagai	 generasi	 Milenia	
mendapatkan	sebuah	pelajaran	bahwa	budaya	
harus	tetap	lestari	dan	terus	berkembang	seiring	
perubahan	jaman	dan	perkembangan	teknologi	
yang	ada.	Acara	 ini	 juga	dimeriahkan	oleh	per-
wakilan	tiap	angkatan	aktif	dan	penampilan	dari	
beberapa	anggota	KBM	dari	Fakultas	Pertanian	
dan	Bisnis	seperti	Tari	Api	dan	Agrimusik,	yang	
diharapkan	dari	acara	Agri	Party	ini	dapat	mem-
pererat	kekeluargaan	antar	sesama	mahasiswa,	
dan	 tidak	 kalah	 menariknya	 penampilan	 band	
dari	dosen	–	dosen	Fakutas	Pertanian	dan	Bisnis,	
yang	selama	ini	terkesan	kaku,di	dalam	acara	ini	
menjadi	membaur	dengan	para	mahasiswanya.

AGRIC PARTY “ACTIONS : AWARENESS OF 
CULTURAL DIFFERENCES  TO INCREASE

 SOLIDARITY” 
Liputan ini dikerjakan oleh: Pratitis Prasetyaning Utami, Yurin Bangun, dan Anselina Sima
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Matinya Otonomi Fakultas 
oleh Feodalisme Rektorat

Opini ini ditulis oleh Ivan Tjahja Pranata, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015. Konten ini berisi klari-
fikasi dari opini pada majalah Dewata edisi sebelumnya.

	 Beberapa	waktu	terakhir	yang	lalu,	mun-
cul	kesalahan	persepsi	pembaca	 terhadap	opi-
ni	yang	dipublikasikan	di	majalah	Dewata	edisi	
4	 halaman	 17.	 Dalam	 opini	 tersebut,	 penulis	
(anonim)	 mengutarakan	 pendapatnya	 menge-
nai	 kerugian	 mahasiswa	 ketika	 menerapkan	
perubahan	kurikulum	yang	baru,	bagi	dari	 segi	
kognitif	maupun	segi	finansial.	Yang	disalah	ar-
tikan	 oleh	 beberapa	 pembaca	 adalah	 penulis	
menyalahkan	 pihak	 dosen	 sebagai	 pihak	 yang	
korup,	padahal	tidak	demikian	maksud	dari	opi-
ni	tersebut.	Saya	juga	mendapat	kabar	dari	staf	
redaksi	 saya	 bahwa	 ada	 banyak	 alumni	 yang	
sudah	 membaca	 konten	 tersebut	 dan	 mem-
berikan	 respon	 yang	 sama,	 yaitu	 penulis	 opini	
menyalahkan	dosen.	Sekali	lagi	tidak	demikian.
	 Pada	 tanggal	 9	April	 2018,	 saya	 selaku	
perwakilan	 redaksi	 mengadakan	 wawancara	
dengan	salah	satu	dosen	FPB	yaitu	Hendrik	Jo-
hannes	Nadapdap,	M.EP.	untuk	menggali	infor-
masi	secara	mendalam	mengenai	keadaan	se-
sungguhnya	di	fakultas	ini.	Setelah	mengetahui	
banyak	hal,	 akhirnya	 saya	berkeputusan	untuk	
menyampaikannya	dalam	tulisan	ini.	Adapun	tu-
lisan	ini	tidak	akan	membahas	siapa	yang	salah	
dan	siapa	yang	benar,	tetapi	saya	sekedar	men-
yampaikan	secara	terbuka	apa	saja	yang	perlu	
diperhatikan	 mahasiswa	 dan	 pembaca	 lainnya	
selaku	bagian	dari	Fakultas	Pertanian	dan	Bisnis.

Warisan Rektor JT
Problematika	 besar	 yang	 belum	 diketahui	 se-
bagian	 mahasiswa	 di	 FPB	 (bahkan	 di	 UKSW)	
adalah	masalah	“program	warisan”.	Perubahan	
kurikulum	2016	yang	silam	sebenarnya	adalah	
warisan	 dari	 rektor	 JT	 (John	 Titaley)	 sebelum	
beliau	 lengser.	 Konsep	 dari	 program	 ini	 sendi-
ri	 adalah	 mutlak	 harus	 dilakukan.	 Jadi	 sema-
cam	 “sabda”	 rektor,	 lalu	 fakultas	 hanya	 tinggal	
menyusun	 bagaimana	 pembentukan	 kurikulum	
yang	 baru	 dengan	 berpatok	 pada	 pembagian	

bobot	sks	yang	sudah	ditetapkan	oleh	JT	yaitu		
skripsi	12	sks,	PKL	24	sks,	mata	kuliah	108	sks.	
Neil	Rupidara	Samuel,	Ph.D	sebagai	pengganti	
dari	JT	bahkan	tidak	berani	(atau	mungkin	tidak	
bisa)	 mengganti	 program	 ini	 karena	 memang	
program	 ini	 adalah	 program	 bawaan	 yang	 su-
dah	 terlanjur	 berjalan	 setahun	 sebelum	 beliau	
naik	 sebagai	 rektor.	 Jadi,	 bukan	 dosen-dosen	
FPB	 yang	 merancang	 pergantian	 kurikulum,	
melainkan	mereka	hanya	melaksanakan	perin-
tah	 dari	 JT	 pada	 tahun	 2016	 untuk	mengganti	
konsep	 kurikulum	 yang	 lama.	 Fakultas	 sama	
sekali	 tidak	 memiliki	 kuasa	 ataupun	 kewenan-
gan	 untuk	 melakukan	 pergantian	 kurikulum.

Menafikan Konsep KKNI
	 Penulis	 opini	 “Fakultas	 Perlu	 Reshuffle	
Kurikulum”	tersebut	sebenarnya	menafikan	satu	
hal,	yaitu	konsep	KKNI.	Konsep	KKNI	sendiri	se-
benenarnya	 seperti	 level	 yang	 berjenjang.	 Un-
tuk	 masuk	 ke	 “jenjang”	 berikutnya	 mahasiswa	
harus	 melewati	 beberapa	 rangkaian	 proses	
magang	 (sekarang	 disebut	 PKL)	 dengan	 bo-
bot	 sks	 yang	 sudah	 ditentukan.	 Meskipun	 bo-
botnya	 berbeda-beda	 di	 tiap	 kampus,	 namun	
sebenarnya	 itu	 sudah	 sejalan	 dengan	 yang	
ditetapkan	 pemerintah	 ketika	 menyusun	 KKNI.	
	 Dosen-dosen	FPB	sendiri	sebenarnya	su-
dah	membuat	kebijakan	yang	terbaik	yaitu	dengan	
mengalokasikan	24	sks	tersebut	sekecil	mungkin	
menjadi	 3	 PKL	 dan	 1	 KKN.	 Beberapa	 fakultas	
lain	ada	yang	mengalokasikan	proporsi	magang	
tersebut	hanya	menjadi	2	PKL	dengan	bobot	12	
sks.	Sebagai	mahasiswa	sebenarnya	kita	paling	
diuntungkan	karena	pembayaran	biaya	24	SKS	
didapatkan	3	pengalaman	PKL	dan	1	pengala-
man	KKN,	 sementara	mahasiswa	 dari	 fakultas	
lain	hanya	menikmati	pengalaman	2	PKL	saja.
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Dosen Lebih Rugi dalam Hal Alokasi Waktu
	 Berdasarkan	opini	yang	tercantum	di	ma-
jalah	Dewata	 edisi	 4,	 disitu	 penulis	menyebut-
kan	 sebuah	 fakta	 dari	 hasil	wawancara	Scien-
tiarum	 kepada	 dosen	 Fiskom	 yang	 kemudian	
berpendapat	 bahwa	pergantian	 kurikulum	ditu-
jukan	untuk	mencegah	adanya	pembengkakan	
jam	 kerja	 dosen.	 Hal	 ini	 ternyata	 tidak	 terjadi	
di	 Fakultas	 Pertanian.	 Berdasarkan	 keteran-
gan	 yang	diperoleh	 dari	Pak	Hendrik,	 rupanya	
jam	 kerja	 dosen	 justru	 semakin	membengkak.	
Diasumsikan	 jika	 satu	 dosen	 berkurang	 bob-
ot	pengajaran	1	mata	kuliah,	alokasi	waktunya	
ternyata	 ditukar	 dengan	 waktu	 pembimbingan	
untuk	PKL	yang	sampai	24	sks.	Dengan	banyak	
mahasiswa	yang	harus	dibimbing,	maka	sebe-
narnya	lebih	enak	mengajar	mata	kuliah	daripa-
da	 harus	melakukan	 bimbingan	 terhadap	 ban-
yak	mahasiswa	 yang	mana	 itupun	 tidak	 sekali	
dua	kali	pertemuan	langsung	selesai	tetapi	ha-
rus	melewati	serangkaian	proses	yang	panjang.

Biaya finalisasi kelulusan tidak satupun 
diberikan pada dosen
	 Ketika	saya	berbincang	dengan	Pak	Hen-
drik,	 ada	sebuah	 informasi	menarik	 yang	saya	
dapatkan.	 Rupanya,	 pada	 kurikulum	 baru	 ini	
dosen-dosen	sama	sekali	tidak	mendapat	upah	
pembimbingan	PKL	dari	uang	yang	dibayarkan	
mahasiswa.	Jadi	alokasi	biaya	24	sks	PKL	ma-
hasiswa	 langsung	 diatur	 oleh	 rektorat,	 bukan	
oleh	 fakultas.	 Pak	 Hendrik	 selaku	 koordinator	
magang	 (PKL)	 tahun	 ini	 pun	 tidak	mengetahui	
keluar	 masuknya	 uang	 yang	 dibayarkan	 oleh	
mahasiswa	karena	memang	pembagiannya	di-
tentukan	oleh	universitas,	 bukan	oleh	 fakultas.
	 Dari	 sini	 saya	 langsung	 tahu,	 rupanya	
dosen-dosen	 FPB	 tidak	 diberikan	 keleluasaan	
untuk	mengatur	anggarannya	sendiri.	Informasi	
ini	semakin	menarik	lagi,	ketika	saya	diberitahu	
bahwa	 sistem	 ini	 hanya	diterapkan	pada	FPB.	
Dosen-dosen	 fakultas	 lain	 ternyata	 ada	 yang	
diberikan	 anggaran	 upah	 pembimbingan	 PKL,	
sedangkan	 dosen-dosen	 FPB	 tidak	 mendapat	
anggaran	 biaya	 pembimbingan	 oleh	 rektorat.

Anak Tiri di Tingkat Universitas
	 Saya	 kemudian	 juga	 mendapat	 beber-
apa	 informasi	 tambahan	 lagi.	 Selama	 ini	 FPB	
dipandang	sebagai	anak	tiri	di	mata	pejabat	rek-
torat.	FPB	adalah	salah	satu	fakultas	yang	keti-
ka	mengajukan	permintaan	gedung	baru	selalu	
ditolak,	padahal	tahun	kemarin	FPB	surplus	1,2	

milyar.	 Uang	 surplus	 ini	 tidak	 boleh	 digunakan	
untuk	anggaran	 fakultas	selanjutnya,	 tetapi	 “di-
paksa”	harus	disetorkan	ke	dalam	kantong	uni-
versitas	 (dengan	 dalil	 peraturan	 dan	 berbagai	
macam).	Berdasarkan	peraturannya,	 uang	dari	
fakultas-fakultas	 yang	 surplus	 dipakai	 untuk	
membantu	 fakultas-fakultas	 yang	 defisit	 (seti-
daknya	ada	3	fakultas	yang	defisit	seperti	FSM,	
FB,	FTEK,	bahkan	unit	SMA	Lab	juga	defisit	dan	
uang	penutupnya	diambilkan	dari	uang	surplus	
tadi).	Meskipun	 demikian,	 tetap	 saja	 tidak	 ada	
yang	tahu	pasti	alokasi	biaya	surplus	ini	dipakai	
untuk	 apa	 saja	 oleh	 pejabat	 rektorat	 dan	 yang	
jelas	FPB	rugi	besar	atas	hal	tersebut.	Saya	kira	
ini	juga	tidak	fair	mengingat	uang	surplus	1,2	mi-
lyar	 tersebut	 seharusnya	menjadi	 hal	FPB	dan	
defisit	fakultas	lain	mungkin	saja	masih	bisa	di-
tutup	oleh	alokasi	anggaran	dari	pihak	YPTKSW	
yang	 sudah	 sejak	 lama	 jadi	 pengurus	 UKSW.

Dilematika Seorang Dosen
	 Klarifikasi	 ini	 sesungguhnya	 saya	 tulis	
untuk	 meluruskan	 beberapa	 pandangan	 yang	
salah	 dari	 mahasiswa	 terhadap	 dosen-dosen,	
terkhusus	pada	masalah	keuangan.	Sejak	adan-
ya	 ricuh	 dari	mahasiswa	 2015	 terkait	magang,	
mulai	muncul	 banyak	 persepsi	 buruk	 terhadap	
dosen	tentang	tata	kelola	alokasi	biaya	magang.	
Dosen-dosen	dalam	suatu	rapat	di	internal	fakul-
tas	pernah	sempar	berkata	“Kita	(para	dosen)	ini	
di	 tingkat	 universitas	 dianak	 tirikan,	mau	minta	
fasilitas	 tidak	 diberi,	 uang	 surplus	 diambil	 uni-
versitas,	 tetapi	 oleh	 mahasiswa-mahasiswa	
kita	justru	dituduh	korupsi”.	Hal	seperti	ini	sam-
pai	 terpikir	 oleh	 para	 dosen	 karena	 memang	
mereka	 tidak	 punya	 kekuasaan	 untuk	 mengu-
bah	 sistem	 yang	 bukan	mereka	 buat	 tersebut.
	 Sebagai	tambahan	informasi,	tahun	2018	
ini	pusat	studi	unggulan	 fakultas	kita,	yaitu	Pu-
sat	 Studi	 Gandum	 Tropis,	 juga	 diakuisisi	 oleh	
universitas.	 Dengan	 proses	 akuisisi	 ini,	 pihak	
fakultas	 sudah	 tidak	 memiliki	 keberhakan	 lagi	
terhadap	 pusat	 studi	 tersebut,	 kecuali	 seke-
dar	membantu	merawat	dan	mengembangkan.	
Mirisnya,	setelah	belasan	 tahun	dikembangkan	
tanpa	 bantuan	 dari	 universitas,	 rektorat	 justru	
mengakuisisi	secara	sepihak	pusat	studi	 terse-
but.	 Dalam	 hal	 ini,	 mungkin	 saja	 FPB	 sudah	
tidak	 bisa	 membawa	 pusat	 studi	 tersebut	 se-
bagai	bahan	promosi	formal	ke	luar	universitas.
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Kesimpulan
Opini	 yang	 tercantum	 di	 majalah	 dewata	 edi-
si	 4	 hal	 17	 tersebut	 sebenarnya	 adalah	 false	
flag	 (yang	 tidak	 disengaja),	 yang	 seharusn-
ya	 diarahkan	 ke	 pejabat	 rektorat	 universitas,	
bukan	 ke	 pejabat	 fakultas.	 Namun,	 memang	
sudah	 dijelaskan	 oleh	 penulis	 opini	 tersebut	
bahwa	 fokus	dari	 tulisannya	adalah	sistem	bu-
kan	pelaku.	Penulis	bahkan	 juga	menyebutkan	
bahwa	 dirinya	 tidak	 menuduh	 dosen	 sebagai	
dalang	 dibalik	 perubahan	 kurikulum	 tersebut.	
Adapun	 sebagai	 mahasiswa,	 saya	 berharap	
kepada	adik	 tingkat	saya	untuk	nantinya	mem-
bantu	 meneruskan	 perjuangan	 fakultas	 dalam	
memperoleh	keadilan.	Kita	tidak	bisa	terus	me-
nerus	 tunduk	pada	sistem	 feodal	 yang	ditetap-
kan	 oleh	 para	 pejabat	 universitas.	 Mana	 bisa	
1,2	milyar	 surplus	 yang	 sudah	 kita	 kumpulkan	
di	akhir	 tahun	 lalu	dengan	paksa	diambil	untuk	
kepentingan	 yang	 bukan	 untuk	 fakultas	 kita.
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Maja (Aegle marmelos), Buah Tak 
Populer Kaya Manfaat Bagi Pertanian

artikel ilmiah ini ditulis oleh Nova Tri Surya Perdana Putra dan Indrabayu keduanya adalah mahasiswa 
agroteknologi 2016

Apa Itu Buah Maja?
	 Buah	maja	adalah	buah	yang	cukup	unik,	
buah	 ini	 mempunyai	 sejarah	 sebuah	 kerajaan	
besar	 di	 Indonesia	 yaitu	Majapahit.	 Konon	 da-
hulu	 kala	 pada	 saat	 Raden	Wijaya	 yang	 mer-
upakan	pendiri	kerajaan	Majapahit	membangun	
tempat	 itu	ada	seorang	prajurit	yang	memakan	
buah	maja,	dan	ternyata	buah	yang	dimakan	itu	
terasa	 pahit.	 Kemudian	 Raden	 Wijaya	 mena-
makan	wilayah	itu	nama	Majapahit.	Dari	situlah	
awal	mula	nama	kerjaan	besar	 tersebut.	Kera-
jaan	 Majapahit	 ini	 sendiri	 pada	 zamanya	 san-
gatlah	 terkenal	 di	 seluruh	 dunia.	 Itulah	 kaitan	
buah	maja	dengan	sejarah	kerjaan	di	Indonesia.	
Sekarang	mari	 kita	 bahas	 sebenarnya	 adakah	
manfaat	dari	buah	yang	berbentuk	bulat,	hijau,	
mempunyai	rasa	yang	sangat	pahit	dan	bahkan	
semua	orang	tidak	mau	untuk	mencicipi	buah	ini.
	 Setelah	 mengenal	 sejarah	 buah	 maja,	
mari	 kita	 mengenalnya	 secara	 ilmu	 pengeta-
huan.	 Aegle	 marmelos	 (L.)	 Corr.merupakanta-
naman	yang	biasa	dikenal	sebagai	Maja	memi-
liki	sebutan	beragam	di	tiap	daerah,	antara	lain	
:	Mojo	 atau	Mojo	 legi	 (Jawa),	Maos	 (Madura),	
Bilak	 (Melayu),	 dan	 Kabila	 (Alor,	 Nusa	 Teng-
gara).	 Tanaman	 ini	 di	 klasifikasikan	 dalam	 Di-
visi	 Spermatophyta,	 Sub	 Divisi	 Angiospermae,	
Kelas	 Dicotyledoneae,	 Bangsa	 Rutales,	 Suku	
Rutaceae,	 dan	 Marga	 Aegle.	 Selain	 di	 Indo-
nesia,	 ternyata	 Maja	 juga	 dapat	 dijumpai	 di	
wilayah	Asia	Tenggara	lainnya	dan	Asia	Selatan.
	 Daerah	 penyebarannya	 terutama	 di	
dataran	 rendah	 hingga	 ketinggian	 ±	 500	 m	 di	
atas	permukaan	 laut	dengan	kondisi	 lahan	ba-
sah	seperti	rawa-rawa	maupun	di	 lahan	kering,	
dan	pada	suhu	49	°C	saat	musim	kemarau	atau	
-7	°C	saat	musim	dingin.	Pohon	Maja	dapat	tum-
buh	 sampai	 20	 m	 dengan	 tajuk	 yang	 tumbuh	
menjulang	ke	atas.	Bunganya	harum	hingga	aro-
ma	wanginya	bias	 tercium	dari	 jarak	yang	cuk-
up	jauh.	Tanaman	ini	mulai	berbuah	pada	umur	
5	tahun	dan	produksi	maksimal	dicapai	setelah	
umur15	 tahun.	 Satu	 pohon	 bisa	menghasilkan	
200	–	400	butir	buah.	Buah	Maja	biasanya	ma-
sak	 pada	 musim	 kemarau	 bersamaan	 dengan

daun-daunnya	yang	meluruh	Bentuk	buah	seper-
ti	bola	voli	memiliki	diameter	5	–	12	cm,	kulit	buah	
berwarna	hijau	dan	keras,	dagingnya	putih	dan	
berbau	harum	serta	manis	rasanya.	Buah	ini	ser-
ing	kali	dianggap	sama	dengan	Berenuk	(Cres-
centia	 cujete	 L.)	 yang	 juga	memiliki	 kulit	 buah	
berwarna	 hijau	 namun	dagingnya	 berasa	 pahit
Kandungan dalam Buah Maja
	 Menurut	 Hariana	 (2008),	 beberapa	 ba-
han	 kimia	 yang	 terkandung	 dalam	maja	 di	 an-
taranya,	 zat	 lemak	 dan	 minyak	 terbang	 yang	
mengandung	 linonen.	Daging	 buah	Maja	men-
gandung	 2-furocoumarins-psoralen	 dan	 mar-
melosin	 (C13H12O3).	 Buah,	 akar,	 dan	 daun	
Maja	 bersifat	 antibiotik.	 Selain	 itu,	 akar,	 daun,	
dan	ranting	digunakan	untuk	mengobati	gigitan	
ular.	 Akar	 Maja	 mengandung	 psoralen,	 antho-
toxin,	o-methylscopoletin,	scopoletin,		ecursinol,	
haplonine,	dan	aegelinol.	Daun	Maja	mengand-
ung	 a-limonene,	 56	 %	 phellandzene,	 sineol,	
17%	 cyrnene,	 citonellol,	 citiol,	 5%	 cumin	 alde-
hyde,	 alkaloids,	 o-(3,3-dimethylallyl)-halfordi-
nol,	 n-2-ethoxy-2-(4-methoxyphenyl)	 ethylcin-
namide,	 n-2-methoxy-2-[4-3,3-dimethyalloxy)	
phennyl],	 ethylcinnamide,	 dan	 n-2-me-
thoxy-2-(4-methoxyphenyl)-ethylcinnamamide
Sedangkan	 menurut	 Rismayani	 (2013),	 buah	
Maja	selain	mengandung	marmelosin	juga	min-
yak	atsiri,	pektin,	 saponin,	dan	 tanin.	Senyawa	
saponin	 merupakan	 glikosida	 yang	 memiliki	
aglikon	berupa	steroid	dan	triterpenoid.	Saponin	
steroid	 tersusun	atas	 inti	 steroid	 (C27)	dengan	
molekul	karbohidrat.	Steroid	saponin	dihidrolisis	
menghasilkan	suatu	aglikon	yang	dikenal	sebagai	
saraponin.	Saponin	triterpenoid	tersusun	atas	inti	
triterpenoid	dengan	molekul	karbohidrat	dan	apa-
bila	dihidrolisis	menghasilkan	suatu	aglikon	yang	
disebut	 sapogenin.	 Molekul	 yang	 dimiliki	 oleh	
senyawa	saponin	inilah	menyebabkan	buah	Maja	
berbusa,	mempunyai	sifat	antieksudatif,	inflama-
tori,dan	haemolisis	(merusak	sel	darah	merah).
	 Buah	 maja	 mengandung	 komponen	
tanin	 9%,	 sedangkan	 pada	 kulit	 buah	 men-
capai	 20%.	 Komponen	 kimia	 tanin	 yang	 ter-
dapat	 pada	 kulit	 buah	 maja	 dapat	 dimanf
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aatkan	 sebagai	 obat.	 Tanin	merupakan	 senya-
wa	 aktif	 metabolit	 sekunder	 golongan	 senya-
wa	 fenol	 yang	 diketahui	 mempunyai	 bebera-
pa	 khasiat	 yaitu	 sebagai	 astringen,	 anti	 diare,	
anti	bakteri	dan	antioksidan	(Hagerman,	2002).
	 Astringen	 dapat	 mengendapkan	 protein	
selaput	 lendir	 di	 permukaan	 usus	 halus	 dan	
membentuk	suatu	lapisan	yang	melindungi	usus,	
sehingga	menghambat	penyerapan	glukosa	dan	
laju	peningkatan	glukosa	darah	tidak	terlalu	ting-
gi,	oleh	karena	itu	kadar	glukosa	darah	menurun.	
Selain	menghambat	penyerapan	glukosa,	 tanin	
juga	dapat	menurunkan	daya	cerna	dengan	cara	
mengikat	protein	di	 intestinum	 (Widodo,	2005).

Maja Bagi Pertanian
	 Buah	 maja	 dapat	 digunakan	 sebagai	
bahan	 pestisida	 alami.	 Menurut	 Rismayani	
(2013),	 Indonesia	 sangat	 kaya	 dengan	 ane-
ka	 ragam	 tanaman	 yang	 mempunyai	 peranan	
penting	sebagai	insektisida	nabati	yang	khasiat-
nya	tidak	kalah	saing	dengan	insektisida	kimia,	
contohnya	 adalah	 buah	 maja	 (Aegle	 marme-
los).	Buah	maja	merupakan	 tanaman	yang	ke-
beradaannya	kurang	dipedulikan,	padahal	buah	
ini	memiliki	kandungan	saponin	dan	tanin	yang	
tidak	 disukai	 oleh	 hama	 tanaman	 perkebunan,	
salah	 satu	 contohnya	 hama	 wereng	 coklat.

Hagerman A.E. (2002). Tannin Handbook. Department of Chemistry and Biochemistry. Miami University.
Hariana, Arief. 2008. Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri 2. Depok : Penebar Swadaya.
Rismayani. 2013. Manfaat buah maja sebagai pestisida nabati untuk hama penggerek buah kakao
   (Conopomorpha cramerella). Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri 19 (3):  
  24-26.
Widodo W. (2005). Tanaman Beracun Dalam Kehidupan Ternak. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
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	 Modernisasi	 pertanian	 telah	 terjadi	 di	
berbagai	 negara,	 termasuk	 Indonesia.	 Proses	
sosial	 ini	 berdampak	 terhadap	 kehidupan	 para	
petani	baik	dari	sisi	positif	maupun	negatif.	Saat	
ini,	pertanian	Indonesia	berada	di	era	moderni-
sasi.	 Dampak	 positifnya	 adalah	 masyarakat	
dapat	menggunakan	peralatan	–	peralatan	per-
tanian	yang	canggih,	bahan	–	bahan	penunjang,	
dan	teknik	–	teknik	budidaya	yang	lebih	modern	
untuk	meningkatkan	kualitas	dan	kuantitas	pro-
duksi.	 Sedangkan	 dampak	 negatifnya	 antara	
lain	 penggunaan	 bahan	 –	 bahan	 kimia	 sintetis	
yang	dapat	mengganggu	keseimbangan	ekologi	
dan	mengurangi	kesuburan	tanah,	hilangnya	tra-
disi	–	tradisi	masyarakat	agraris	warisan	leluhur.
	 Semakin	 berkembangnya	 pertanian	
mengakibatkan	 beberapa	 budaya	 leluhur	 dari	
bangsa	 Indonesia	mulai	ditinggalkan	salah	sat-
unya	adalah	Tradisi	Wiwitan.	Kehidupan	agrar-
ia	 tradisional	 Indonesia	 mempercayai	 adanya	
kekuatan	 alam	 yang	 mengatur	 semua	 aspek	
kehidupan	 manusia.	 Tradisi	 Wiwitan	 dikalan-
gan	petani	daerah	Jawa	sangat	populer,	karena	
sebagai	wujud	syukur	kepada	Tuhan	atas	hasil	
panen	 yang	 memuaskan	 serta	 bumi	 sebagai	
‘sedulur	sikep’	yang	harus	dilestarikan	dan	dija-
ga.	Namun	di	era	modernisasi	pertanian,	tradisi	
Wiwitan,	upacara	panen	di	tanah	Jawa	khusus-
nya	 di	 Yogyakarta	 ini	 makin	 jarang	 dilakukan.
	 Penyebab	mulai	hilangnya	tradisi	ini	bisa	
dilihat	 dari	 sisi	 agamis,	 sisi	 ekonomis,	maupun	
praktis.	 	 Sebagian	 orang	 dengan	 pemahaman	
keislaman	memandang	 bahwa	 Tradisi	Wiwitan	
dan	Tradisi	Mêthil	ini	cenderung	mengarah	pada	
perbuatan	syirik	karena	memberikan	sesajian	ke-
pada	roh	halus.	Beberapa	masyarakat	desa	juga	
memandang	bahwa	tradisi	ini	membutuhkan	bi-
aya	yang	besar	terkait	penyiapan	sesaji	–	sesaji	
yang	sangat	beragam	dan	kerepotan	masyarakat	
untuk	mempersiapkan	 sesaji	 –	 sesaji	 tersebut.
	 Faktor	 lain	 yang	menyebabkan	 semakin	
tergerusnya	Tradisi	Wiwitan	dan	Tradisi	Mêthil	ini	
adalah	karena	tidak	terjadi	regenerasi	pada	pe-
maknaan	komponen	–	komponen	kedua	tradisi

ini,	maka	 sebagian	 besar	 generasi	muda	 tidak	
memahami	makna	 yang	 terkandung	 dan	men-
jadi	 tidak	 mau	 ikut	 melestarikan	 kedua	 tradisi.
	 Namun,	 beberapa	 daerah	 yang	 masih	
menjalankan	tradisi	ini	membantah	hal	tersebut	
dengan	tetap	melaksanakan	Tradisi	Wiwitan	dan	
Tradisi	Mêthil,	karena	kedua	tradisi	 ini	mempu-
nyai	makna	 sebagai	 wujud	 syukur	 kepada	Tu-
han	Yang	Maha	Esa.	Untuk	permasalahan	ses-
aji,	masyarakat	desa	yang	masih	melaksanakan	
kedua	 tradisi	 ini	 menganggap	 hanya	 sebagai	
kebudayaan	leluhur	dan	sama	sekali	bukan	sy-
irik.	Mereka	melihat	dari	 sisi	budaya,	dan	mer-
eka	 juga	 mempercayai	 bahwa	 keselarasan	
hidup	 dengan	 alam	 semesta	 dapat	 seimbang.
	 Masyarakat	 desa	 yang	 masih	 melak-
sanakan	 Tradisi	 Wiwitan	 dan	 Tradisi	 Mêthil	
tersebut	 melakukan	 upacara	 adat	 ini	 den-
gan	 semangat	 gotong	 royong	 antar	 mas-
yarakat,	 sehingga	 biaya	 untuk	 menyiapkan	
sesaji	dapat	ditekan	serta	dapat	menggunakan	
dana	 desa.	 Pembuatan	 sesaji	 juga	 dilaku-
kan	 bersama	 –	 sama	 dengan	 seluruh	 war-
ga	 desa	 sehingga	 dapat	 cepat	 terselesaikan.	
	 Sebagai	 wujud	 pelestarian	 budaya	 le-
luhur	serta	mempererat	tali	persaudaraan	antar	
warga	 desa,	 mereka	 melaksanakan	 tradisi	 ini	
tanpa	 memandang	 resiko	 –	 resiko	 baik	 dalam	
pembiayaan	 maupun	 waktu.	 Masyarakat	 juga	
mengharapkan	agar	generasi	muda	dapat	men-
genal	 tradisi	 ini	 dan	 melanjutkan	 pelaksanaan	
tradisi	 ini	 pada	 masa	 mendatang.	 Pemerintah	
juga	turut	campur	dalam	pelestarian	Tradisi	Wi-
witan	 dan	 Tradisi	 Mêthil	 dengan	 memberikan	
dana	desa	lebih	untuk	menunjang	pelaksanaan	
tradisi	 ini.	Selain	 itu,	pemerintah	daerah	beker-
jasama	dengan	perangkat	 desa	 serta	generasi	
muda	desa	menciptakan	Kelompok	Sadar	Wisa-
ta	 /	Pokdarwis.	Melalui	Pokdarwis,	masyarakat	
desa	dapat	mengemas	dengan	lebih	meriah	Tr-
adisi	Wiwitan	 dan	Tradisi	Mêthil	 sebagai	 salah	
satu	daya	tarik	wisata	budaya	di	desa	tersebut,	
serta	dapat	menambah	Pendapatan	Asli	Daerah.

EKSISTENSI TRADISI WIWITAN DI 
ERA MODERNISASI PERTANIAN

Oleh : Foe Jose Amadeus Krisna dan Yurin Bangun
Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana


