
 

PETANI KUDU MAKMUR 

 

 
Merupakan impian, harapan, cita-cita, tujuan, guyonan, apakan 

bisa terjadi petani semua makmur ? 
 

Kenapa harus makmur ?’ 
Kenapa harus sejahtera ? 

LUAR BIASA..... 
Banyak yang mengharapkan makmur dan sejahtera. 

Caranya : 
Inilah yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan 

ditintaklanjuti bersama. 
 

Peningkatan mutu sumber daya alam dan mutu sumber daya 
manusia faktor utama yang harus ditata dan dijabarkan oleh kita 
semua. Kondisi sumber daya alam yang rusak menjadi salah satu 
sumber kesulitan petani dalam upaya menuju kesejahteraan yang 
bersumber dari alam. Yang kedua faktor sumber daya manusia 
yang kurang sekalipun sumber daya alamnya sangat bagus juga 
tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
Dibawah ini cuplikan salah satu upaya menuju kesejahteraan 
masyarakat : 
 

Deklarasi Assisi di Roma 1986 yang diprakarsai WWF : 
Agama Budha 

“Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari ketidaktaatan, 
keserakahan dan ketidakpedulian (manusia) terhadap karunia 

besar kehidupan” 
Agama Hindu 

“Kita harus mendeklarasikan sikap kita untuk menghentikan 
kerusakan, menghidupkan kembali, menghormati tradisi lama kita” 

Agama Kristiani 
“Kami melawan segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan 

kerusakan alam dan yang kemudian mengancam kerusakannya” 
Agama Islam 

”Manusia adalah pengemban amanah, berkewajiban untuk 
memelihara keutuhan ciptaanNya, integritas bumi, serta flora dan 

fauna baik hidupan liar maupun keadaan alam asli” 
 

Peran kita dalam hal menanam benar-benar menjadi kebutuhan 
yang harus dilaksanakan. Sebagai penikmat lingkungan apa 
yang telah kita dilakukan, apakah turut serta merusak ataukah 
terus melakukan pelestarian?. 
 
Bersama saudara-saudara kita, masyarakat, lembaga, perusahaan, 
instansi dan pemerintah terus berbuat untuk alam ini.  
Ketika kita merasakan lingkungan ini sebagai bagian dari hidup 
kita, tentunya merupakan kewajiban dalam menjaga 
kelestariannya. Perhatikan satu demi satu apa yang ada di sekitar 
kita sebagai kebutuhan tubuh kita. 
 
Nilai setetes air menjadi sangat mahal ketika pada saatnya kita 
membutuhkan dalam terikna matahari ditengah gurun pasir yang 
sangat luas. Menjadi nyawa setetes air yang apabila    kita tidak 
bisa mendapatkannya. 

 
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 
Kondisi lambaga pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat 
desa seperti : 

• Kelompok Tani (KT) 

• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

• Lembaga Masyarakat Desa Hutan (KMDH) 

• Kelompok Tani Hutan (KTH) 
 
Keterlibatan lembaga tersebut sangat dominant disamping pihak 
lain seperti pemerintahan desa, lembaga dan instansi terkait yang 
secara langsung sebagai pembina dan pelindung.  Kekuatan 
kelembagaan dalam hal ini kepengurusan yang kuat dalam 
mengendalikan system organisasi melalui pemilihan yang sesuai 
dengan fungsi dan jabatannya.  
Program kerja menjadi sangat penting ketika tujuan telah 
disepakati dan harus dijalankan dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reka :   LVTOP!
     www.maskusno.wordpress.com  

     Kader Lingkungan Banyumas  
     Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 
     Kader Konservasi Alam (KKA) Banyumas 

PEMBERDAYAAN  

DALAM PENINGKATAN 

Konsevasi Sumbar Daya Air dan Pengendalian 

Kerusakan Sumber-Sumber Air  


