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Suatu sore di sebuah pasar ritel modern di Jakarta Selatan, Hypermart.   

“Kantong belanjaannya ada?” 

“Maksudnya?” tanya saya.   

“Sesuai dengan peraturan pemerintah Pemrov DKI Jakarta, maka kami mulai memberlakukan diet 

kantung plastik” 

Saya mengernyitkan kening.  “Diet plastik?” Sebagaimana orang Indonesia lain pada umumnya, kata “diet” 

yang saya pahami adalah menurunkan berat badan.    

Menangkap ekspresi bingung saya, kasir Hypermart tersebut memberikan penjelasan tambahan.     

“Kami tidak lagi memberikan kantung plastik secara gratis seperti biasa, sudah beberapa minggu ini 

semenjak peraturan tersebut berlaku kami mengenakan biaya Rp. 200 untuk setiap kantung plastik.  Atau 

pelanggan diharapkan membawa kantung belanjaannya sendiri” 

Saya memperhatikan belanjaan saya yang tersusun rapi di meja kasir.   Setengah kg telur, satu kg ayam, 

satu pack jamur portabella, satu kotak susu, dan banyak lainnya. Saya memiliki satu kantung belanja yang 

saya simpan di tempat penitipan barang, tetapi kantung tersebut sudah terisi dengan belanjaan lainnya 

sehingga belanjaan saya yang baru tidak mungkin muat. 

“Tidak. Saya tidak bawa kantung belanja” Saya menggeleng lemah.  Aneh, saya merasa tidak rela 

kehilangan Rp. 200, padahal di zaman sekarang yang mana inflasi relatif tinggi, Uang 200  rupiah hampir 

tidak lagi memiliki nilai. Pengamen di metromini akan memberi wajah masam dan cemberut jika kita 

memberi mereka 200 rupiah, mereka berharap setidaknya Rp.2.000, iya, uang 2.000 sudah dianggap  

sebagai nominal terkecil.   

Kehilangan 200 rupiah membuat saya berpikir untuk membawa kantung belanjaan sendiri di kunjungan 

belanja saya berikutnya.  Hanya 200 rupiah, tetapi efek psikologis dan mentalnya sangat terasa.  200 

rupiah ternyata mampu mengubah perilaku saya dan banyak orang lainnya, kami menjadi lebih “ramah 

lingkungan”.   



Artikel ini tidak akan banyak membahas mengenai kantung plastik dan lingkungan, sebaliknya fokus dari 

tulisan ini adalah memperbaiki situasi dan nasib petani kecil.  Diet kantung plastik yang sedikit saya 

singgung diatas menjadi inspirasi bahwa sebuah perubahan itu mungkin. Bahwa dengan sebuah 

perubahan perilaku, kita bisa memperbaiki situasi petani kecil yang tengah menghadapi berbagai macam 

permasalahan dan terus bertani untuk bisa bertahan hidup di tengah gempuran para pemilik modal.  

 

BERAWAL DARI DIET KANTUNG PLASTIK 

 

Tidak hanya Hypermart, semua toko ritel modern di Jakarta mengenakan biaya Rp.200 kepada pelanggan 

untuk setiap kantung plastik, hal ini sesuai dengan Perda Pemprov DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 

mengenai pengelolaan sampah.  Bagi perusahaan ritel modern yang melanggar bisa dikenakan denda 

mulai dari Rp. 5 juta hingga 25 juta (Kompas, 2016).    Konon Rp. 200 tersebut nantinya akan dinaikkan 

menjadi Rp. 10.000. Secara umum publik menerima peraturan tersebut, meski mereka dipaksa tetapi 

mereka melakukannya dengan senang hati karena mereka tahu kalau peraturan tersebut adalah untuk 

kebaikan lingkungan tempat tinggal mereka juga.   Indonesia bukan negara pertama yang mengeluarkan 

kebijakan pengurangan sampah plastik, Bangladesh telah lebih dulu memulainya. Bahkan Bangladesh 

menjadi negara pertama di dunia yang melarang penggunaan kantung plastik  (Howell, 2015).   

Pengalaman saya dengan diet kantung plastik dimulai semenjak minggu keempat bulan Februari 2016 

lalu.    Sebelumnya Hypermart bermurah hati memberikan banyak kantung plastik setiap saya berbelanja, 

dan saya dengan senang hati menerima, meski nantinya plastik tersebut akan berakhir di tempat sampah.  

Kalimat “kami sedang diet kantung plastik” terus memenuhi pikiran saya.  Begitu hebatnya sebuah 

peraturan hingga bisa mendorong sebuah perubahan dan berdampak pada setiap individu, yang dalam 

kasus ini adalah pelanggan toko ritel modern.  Dipaksakan atau pilihan sendiri, manusia bisa berubah, saya 

berubah: sekarang setiap berbelanja saya membawa kantung belanja sendiri.  Dengan membawa kantung 

belanjaan sendiri dan tidak lagi menggunakan kantung plastik maka saya telah berkontribusi mengurangi 

sampah plastik- sampai yang tidak bisa terurai dan akan mencemari tanah, sungai, laut dan lain 

sebagainya. Saya ikut mencegah terjadinya banjir yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran air 

dikarenakan tumpukan sampah plastik, dan banyak manfaat lain dari diet kantung plastik yang saya 

lakukan. Rasanya menyenangkan ketika mengetahui sebuah perubahan kecil bisa memberikan manfaat 

yang besar. 

Sayapun mulai berpikir mengenai perubahan lain yang bisa saya lakukan, perubahan yang akan 

menjadikan diri dan dunia di sekeliling saya menjadi lebih baik.  Saya merenung dan berpikir.   



 

MAKAN MAKANAN SEHAT DAN GIZI SEIMBANG 
 

Perubahan lain yang saya lakukan dari hasil renungan dan proses berpikir adalah mengonsumsi makan-

makanan sehat dengan gizi seimbang.   Ide ini sudah masuk dalam resolusi tahun 2016 saya, tetapi bulan 

Januari berlalu dan tidak ada perubahan, saya masih mengonsumsi junkfood dan processed food.  Setelah 

sukses menjalani diet kantung plastik, saya percaya kalau untuk perubahan pola makan ini saya juga pasti 

bisa.   

Tahun 2015 lalu,  kondisi tubuh saya lebih banyak “sakit” dibandingkan “sehat”. Bukan sakit parah, hanya 

flu, tetapi sakit flu sangat mengganggu dan menurunkan produktivitas.  Saya memperbaharui vaksin flu 

setiap tahunnya, saya juga tidak ragu untuk membayar gym memberships agar tubuh saya bisa sehat dan 

kuat, tetapi baik vaksin flu dan olahraga sama sekali tidak mengubah kondisi saya; saya mengalami flu 

sepanjang tahun dan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berobat ke dokter.   Dari diskusi 

seorang teman baik yang tinggal di Belanda saya memahami kalau terdapat hubungan yang sangat erat 

antara kesehatan dengan makanan.  Ungkapan yang mengatakan We are what we eat ternyata benar.  

Teman saya tersebut bertanya mengenai jenis makanan yang saya konsumsi sehari-hari? Dan ternyata 

saya banyak mengonsumsi makanan “sampah” makanan yang enak di lidah, tinggi lemak, tinggi kolesterol, 

tinggi garam, tinggi gula/kalori, tetapi rendah nutrisi.  Saya makan banyak tetapi saya justru kekurangan 

zat gizi.  Makanan cepat saji dan makanan olahan lebih banyak mengandung lemak, kalori dan dalam 

proses pengolahan makanan tersebut zat gizi terkikis.  Makanan tidak sehat mempengaruhi kerja otak 

dan tubuh kita, kita menjadi lebih gampang sakit dan stres.  

Untuk bisa beraktivitas secara optimal tubuh kita membutuhkan zat gizi makro dan mikro dan jenis atau 

sumber makanan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan mikro tersebut akan 

mempengaruhi tingkat kesehatan kita, sebagai contoh, mengkonsumsi ubi rebus lebih baik dibandingkan 

dengan sepotong cheese cake, atau ayam segar utuh lebih baik dibandingkan dengan ayam olahan seperti 

nugget.  

Saya mulai melakukan perubahan dengan mulai mengurangi konsumsi daging dan produk olahan daging 

lainnya, meningkatkan konsumsi serat, meningkat variasi dan jenis makanan, mengonsumsi buah-buahan, 

mengganti beras putih dengan beras merah, mengganti gula putih dengan gula merah, mengonsumsi 

berbagi jenis kacang, legum, dan biji-bijian, dan semaksimal mungkin mengonsumsi produk organik.  

Perubahan pola makan saya juga membuat saya lebih menghargai makanan  dan ternyata selain terdapat 

hubungan yang erat antara kesehatan dengan makanan, juga terdapat hubungan yang kuat antara 



makanan/pangan dengan petani yang menanam tanaman pangan tersebut.   Saya menjadi lebih 

menghargai keduanya.  

Banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi lebih makanan yang berasal dari 

tumbuhan dibandingkan hewan, risiko untuk terkena kanker, kolesterol, tekanan darah tinggi akan  

menjadi lebih rendah.    Makanan  alami yang saya makan menjadikan saya kuat dan sehat.  Petani 

menanam tanaman pangan untuk menjadi sumber energi dan menjadikan tubuh orang sehat sehingga 

orang bisa melakukan berbagai macam aktivitas, tetapi tujuan mulia petani tersebut tergerus ketika 

perusahan besar nasional atau multinational mulai mengambil alih.  Mereka menghasilkan pangan atau 

makanan hanya untuk mengejar keuntungan.  Dengan berbagai cara perusahaan tersebut memaksa orang 

untuk terus makan sehingga makanan tidak lagi berfungsi menyehatkan tubuh  tetapi malah menjadikan 

orang sakit.  Ironisnya ketika banyak orang kelebihan makan, seperti orang-orang yang tinggal di Amerika 

Utara, banyak juga orang yang kekurangan makanan, mereka tidak memiliki akses terhadap makanan, 

mereka kelaparan, mereka rawan pangan.    Perilaku konsumsi makan kita perlu dirubah, karena jika tidak, 

pangan yang dihasilkan tidak akan pernah cukup untuk 7 milyar lebih penduduk di Bumi ini.  Mahatma 

Gandhi pernah berkata “Sumberdaya di dunia cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan semua orang 

tetapi tidak akan cukup memenuhi keserakahan beberapa orang” (Shiva, 1997, p.7).   Dengan kata lain, 

ketahanan pangan tidak akan pernah bisa dicapai jika masih ada orang yang mengonsumsi makanan 

secara berlebihan atau membuang makanan.     

 

BELANJALAH DI PASAR TRADISIONAL 

  

Selama ini saya belanja di pasar ritel modern. Adapun beberapa alasan saya berbelanja disana adalah 

seperti halnya yang disampaikan oleh Prayogo (2011, p.30), pertama harga beberapa produk yang 

ditawarkan lebih murah, kedua, kualitas produk terjamin, ketiga, kenyamanan berbelanja, keempat 

banyaknya pilihan cara pembayaran.   Saya mulai sering berkunjung ke pasar tradisional karena saya tidak 

menemukan beberapa jenis sayuran dan kacang-kacangan yang saya ingin di Hypermart (bagian dari 

perubahan makanan sehat dan gizi seimbang).   Kunjungan saya beberapa kali ke pasar tradisional 

membuat saya berpikir akan nasib petani kecil yang menjadi bagian erat dari rantai perdagangan di pasar 

ini.   Selama ini saya tidak pernah berpikir mengenai dampak dari kehadiran pasar modern bagi pasar 

tradisional.  Seperti halnya kebanyakan orang, saya berpikir kalau segmentasi  pasar ritel modern dan 

pasar tradisional berbeda, tetapi ternyata saya salah.  Menurut beberapa penelitian segmentasi pasar ritel 

modern tidaklah berbeda dengan pasar tradisional, mereka memiliki target market yang sama dan mereka 



bersaing secara bebas (Prayogo, 2011).   Lebih lanjut, Prayogo yang melakukan penelitian mengenai 

kehadiran pasar ritel modern Carrefour di kota pekalongan menemukan bahwa semenjak adanya pasar 

ritel modern tersebut terjadi penurunan pendapatan pada pedagang pasar tradisional meski jumlah 

pedagang tersebut tidak banyak.    

Oleh karena itu saya semaksimal mungkin membiasakan berbelanja di pasar tradisional.  Berikut adalah 

beberapa alasan kenapa harus berbelanja di pasar tradisional.  

 

Jenis sayur di pasar tradisional lebih beragam 
 

Variasi sayuran di pasar tradisional jauh lebih banyak dibandingkan dengan Hypermart atau beberapa 

pasar ritel modern lainnya, terutama untuk beberapa jenis sayur lokal, seperti saya menemukan daun 

kenikir, pepaya muda,  dan beberapa jenis sayur daun lain yang tidak begitu saya kenal.   Saya bisa 

membeli kelapa parut atau santan segar yang tentu saja rasanya lebih enak dibandingkan dengan santan 

kemasan.  

 

Rasa beberapa jenis sayuran lokal lebih enak  
Beberapa jenis sayuran lokal juga lebih manis dari beberapa jenis sayuran impor yang saya beli di 

Hypermart.  Sebagai contoh wortel impor dan wortel lokal.  Memang benar kalau wortel impor terlihat 

lebih cantik dan menarik dengan warna merah cerahnya, tetapi bagi saya wortel lokal yang cenderung 

lebih kurus dan berwarna oranye dominan lebih renyah dan enak.   Jenis kemangi yang saya dapatkan di 

pasar tradisional juga lebih pas di selera saya dibandingkan dengan jenis yang dijual di Hypermart, 

demikian halnya juga dengan tomat atau kentang.  

 

Sentuhan dan interaksi dengan manusia  
 

Setiap saya belanja di Hypermart saya disambut dengan senyum ramah dan sopan, senyum standar 

sesuai dengan SOP.  Tetapi interaksi dengan staf Hypermart hanya sebatas itu saja.  Berbeda dengan 

berbelanja di pasar tradisional.   Saya juga mendapatkan senyuman, tetapi saya merasakan jenis 

senyuman yang berbeda, senyuman yang lebih tulus dan juga wajah yang lebih jujur meski terlihat lelah.  

Jika sudah belanja dua atau tiga kali di pedagang yang sama, dan sudah terjadi sedikit obrolan, pedagang 

tersebut akan ingat dengan Anda dan tak jarang mereka juga ingat dengan jenis sayuran apa saja yang 

biasa Anda beli, dan meski mereka hanya pedagang kecil ketika mereka sudah merasa akrab dengan 



pembeli mereka tak segan memberikan bonus, jika Anda membeli cabai, mereka akan menambahkan 

segenggam cabai sebagai bonus tambahan.  Mereka bersikeras untuk tetap memberi bahkan disaat Anda 

mencoba untuk menolak.  Tentunya pengalaman ini tidak akan Anda temui di supermarket.   

Interaksi saya dengan pedagang di pasar membuat saya kembali berkunjungan ke pasar tersebut, dan saat 

ini saya justru lebih sering berbelanja di pasar tradisional dibandingkan dengan Hypermart.  Di pasar, para 

pedagang kecil banyakan perempuan dan saya menyukai perbincangan singkat dengan mereka.  Di pasar 

tentunya kita bisa menawar, tidak seperti ketika berbelanja di supermarket, tetapi ketika saya merasa 

harga yang ditawarkan masuk akal saya mencoba untuk TIDAK menawar.  Tetapi menariknya justru ketika 

saya tidak menawar para pedagang kecil tersebut menawarkan bonus sehingga jadinya saya tetap 

membeli lebih murah meski saya tidak menawar.  Seribu atau dua ribu bagi saya hanya seperti diet 

kantung plastik ketika berbelanja di Hypermart tetapi bagi ibu-ibu yang menjual sayur di pasar tradisional 

tersebut dua ribu tersebut akan menentukan apakah dia beserta anak dan keluarganya harus mengurangi 

porsi makan atau tidak, mereka berjualan dengan keuntungan yang tipis, belum kalau dagangan mereka 

tidak laku.  Di mayoritas pasar tradisional di Jakarta yang berjualan adalah pedagang bukan lagi petani.  

Pedagang kecil membeli dari pedagang besar. Rantai perdagangan dari petani hingga akhirnya tiba ke 

konsumen di pasar bisa sangat panjang, setiap pedagang kecil mengambil keuntungan tipis, keuntungan 

tipis yang akan menopang kehidupan mereka hari itu.  Sudah bukan rahasia lagi banyak pedagang kecil 

yang hidup dari gali lubang dan tutup lubang untuk bertahan hidup.  

 

Harga lebih murah   

Beberapa jenis sayuran memang lebih murah dari pada sayuran di pasar ritel modern, tetapi ada juga yang 

harganya sama, dan ada juga yang lebih mahal, tetapi secara umum, berbelanja di pasar tradisional tetap 

lebih murah.  Berbelanja di pasar tradisional membuat saya lebih merasa bahagia.  Saya menyukai 

kesibukan para pedagang dan pembeli di pasar.  Berkunjung ke pasar tradisional dan melihat bagaimana 

pedagang kecil berjuang untuk bisa bertahan hidup menjadi inspirasi bagi saya.   Ketika saya berbelanja 

di pasar tradisional, uang yang saya belanjakan masuk ke kantung para pedagang kecil, pedagang besar 

dan tentu saja petani lokal.  Tetapi ketika saya berbelanja di supermarket, uang yang saya belanjakan 

masuk ke perusahaan asing, atau ke perusahaan agribisnis besar yang hanya menguntungkan pengusaha 

atau investor yang sudah kaya raya.  Ketika saya berbelanja di pasar tradisional saya ikut menggerakkan 

perekonomian lokal.    Harga lebih murah tentu saja karena para pedagang di pasar tradisional tidak harus 

membayar karyawan dengan gaji UMR atau membayar fasilitas pendingin dan penerangan yang mahal, 



sayuran yang dijual oleh pedagang kecil di pasar tradisional terbebas dari pajak (paling mereka hanya 

membayar retribusi pasar yang relatif murah).   

Waktu buka lebih pagi dan produk lebih segar  
 

Dini hari penjual dipasar tradisional sudah dengan lincah dan gesit melayani pembeli, berbeda dengan 

supermarket dimana kita harus menunggu hingga jam 10 pagi atau kita sudah tidak lagi bisa berbelanja 

diatas jam 10 malam. Berbagai produk sayuran dari berbagai daerah di pinggiran Jakarta berdatangan di 

malam hari,  sayuran tersebut masih dalam keadaan segar karena mungkin baru dipetik pagi atau sore 

hari dari kebun petani.  Sayuran di transportasikan di malam hari untuk menjaga kesegaran karena 

terhindar dari panas dan cahaya langsung matahari.   Semua sayuran dan buah tersebut biasanya habis di 

hari yang sama sehingga dapat dipastikan setiap harinya sayuran dan buah yang dibeli berada dalam 

keadaan segar.   Jika Anda insomnia, Anda tidak bisa tidur tetapi ingin melakukan hal yang produktif, Anda 

bisa datang ke pasar tradisional.  Pedagang yang sedang mempersiapkan bahan dagangannya yang tengah 

sibuk memilah dan mengikat sayuran menjadi ukuran yang lebih kecil tetap akan siap melayani pembeli.  

Membantu petani kecil secara langsung  

Banyak petani dan pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari pasar tradisional.  Sehingga jika kita 

belanja di pasar tradisional artinya kita secara langsung ikut mendukung mereka.  Uang yang kita 

belanjakan akan sampai ke tangan mereka.  Tetapi jika kita belanja di pasar ritel modern besar apalagi jika 

pemilik modalnya adalah asing maka bisa dipastikan uang yang kita belanjakan akan lari keluar.   Terdapat 

hubungan yang erat antara pedagang kecil di pasar tradisional dengan petani kecil di desa.  Jika omset 

pedagang turun artinya petani kecil juga akan terkena dampak.  Jika kita membeli kentang lokal di pasar 

tradisional artinya produk kentang yang ditanam oleh petani tersebut terjual, yang akan menjadi 

pendapatan bagi petani, dan uang yang dia dapat tersebut akan kembali digunakan untuk menanam 

kentang selanjutnya atau jenis sayuran lainya.    Pedagang kecil juga menjadi perpanjangan dari petani.  

Jika harga produk sayuran tertentu mahal, pedagang tersebut akan menjelaskan kepada pembeli.  Misal, 

saat ini sedang musim kering sehingga produksi tomat rendah dan harga menjadi naik, atau penjual akan 

menjelaskan kalau bawang terkena banjir, cabai diserang hama, dan lain sebagainya.  Informasi tersebut 

tidak akan kita dapatkan jika kita berbelanja di toko ritel modern.   Berbelanja di pasar tradisional 

mendekatkan kita dengan petani.   Dan ketika kita mengetahui situasi petani dan situasi pertanian secara 

umum, kita mungkin akan berpikir dua kali ketika akan membuang makanan; petani telah bersusah payah 



menanam sedangkan pedagang tidak tidur semalaman untuk memastikan agar kita bisa mendapatkan 

produk pertanian/ makanan kita dalam keadaan segar.    

 

PETANI KECIL DAN KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN  
 

Petani kecil bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan meningkatkan kualitas dari produk, dan dijual 

ke pasar ekspor.   Tetapi hal ini akan menjadi tantangan sendiri bagi petani kecil yang pada umumnya 

berpendidikan rendah.   Aturan ekspor tidak mudah, dan banyak petani takut jika harus berurusan dengan 

membaca atau menulis, apalagi jika harus menggunakan komputer dan internet.    

Sayuran dan buah-buahan adalah satu produk yang memiliki peluang ekspor yang tinggi.  Perdagangan 

buah-buahan dan sayuran merupakan salah satu area dinamis dalam perdagangan internasional produk 

pertanian, yang didorong oleh meningkatnya pendapatan dan meningkatnya minat konsumen terhadap 

keanekaragaman produk, kesegaran, kenyamanan, dan ketersediaan sepanjang tahun.   Suplier dari 

negara-negara berkembang meski sudah mulai merambah ke pasar ini tetapi baru sedikit yang berhasil 

yang disebabkan oleh industri buah dan sayur yang sangat kompetitif dan cepat berubah (Diop & Jaffee, 

2005, hal. 237).   Tidak hanya petani yang memiliki tantangan jika harus berurusan langsung dengan pasar 

ekspor, bahkan suplier/ perusahaan besar pun banyak menghadapi berbagai macam kendala ketika 

melakukan ekspor.    Melihat dari situasi yang ada, suplier dan petani buah dan sayur di Indonesia masih 

memiliki PR yang panjang untuk meningkatkan daya saing sehingga bisa berkompetisi di pasar 

internasional.    Negara-negara berkembang yang berhasil dalam pasar ekspor buah dan sayur masih 

sedikit. Secara keseluruhan, negara berkembang hanya menguasai sekitar 36 persen pangsa pasar ekspor 

buah dan sayur dunia (di tahun 2001).   Negara seperti Chili, China, Thailand, dan Turki digabung 

menguasai 58 persen dari total pasar ekspor buah dan sayur negara berkembang  (FAO, 2003 dalam Diop 

& Jaffee, 2005, p.244).  Indonesia masih belum termasuk didalamnya, kita masih jauh tertinggal dari 

Thailand yang konon menjadi maju dan berkembang dikarenakan bantuan tenaga ahli teknologi pertanian 

dari Indonesia.  

Berbicara mengenai petani kecil di Indonesia tidak akan lepas dari permasalahan lahan yang sempit, 

pendidikan rendah, informasi terbatas, teknologi rendah, akses terhadap bibit dan pupuk berkualitas 

terbatas, fluktuasi harga pasar, tekanan harga dari tengkulak, infrastruktur terbatas, kebijakan yang tidak 

berpihak pada petani, ketimpangan gender, regenerasi, dan berbagai permasalahan lainnya.  Ketika 

begitu banyak permasalahan,  dan kita ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, dari mana kita harus 

memulainya? Apa yang harus kita lakukan? 



 

PERUBAHAN DIMULAI DARI HAL KECIL DAN DIMULAI DARI DIRI KITA 

Kita menginginkan banyak pihak berubah. Kita ingin agar pemerintah lebih serius bekerja dalam 

mengubah nasib petani.  Kita ingin agar pihak swasta dan investor asing bekerja sama dengan petani; 

sehingga usaha yang mereka kembangkan dengan modal besar dan manajemen profesional mereka tidak 

mematikan usaha petani dan menjadikan petani terpuruk lebih dalam lagi dalam kemiskinan.  Kita ingin 

agar pihak NGO/LSM untuk lebih aktif lagi menyuarakan ketimpangan pembangunan, kita ingin agar LSM 

tersebut aktif membuka ruang dialog dengan berbagai pihak untuk memperhatikan nasib petani kecil, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara atau kebijakan global yang mempengaruhi nasib 

petani kecil didunia.  Kita ingin berbagai pihak melakukan perubahan. Artinya apa? artinya perbaikan nasib 

petani kecil tergantung dari perubahan yang dilakukan oleh banyak stakeholder tersebut.   

Mungkin kita bisa mempengaruhi pemerintah untuk mengalokasikan dana lebih banyak untuk 

membangun kapasitas petani, membangun motivasi dan keseriusan pemerintah untuk memperjuangkan 

nasib petani tetapi bagaimana jika pihak swasta tidak peduli? Mungkinkah perubahan yang kita inginkan 

tercapai? Memikirkan hal ini tentunya membuat kita sakit kepala.  Jika kita renungkan lagi benarkah 

bahwa kita sudah melibatkan semua pihak guna mendukung nasib petani? Bagaimana dengan ibu rumah 

tangga? Mereka tidak bekerja di lembaga pemerintah, mereka tidak bekerja di private sectors, mereka 

bukan pengusaha, mereka bukan staf NGO, apakah mereka tidak bisa ikut berkontribusi dalam 

memperbaiki nasib petani kecil? Atau bagaimana dengan anak sekolah, mahasiswa? Bisakah mereka ikut 

berkontribusi melakukan perbaikan nasib petani ditengah kesibukan menimba ilmu? Tetapi tunggu dulu, 

berbagai pihak yang kita sebutkan diatas adalah pihak eksternal, pihak yang mungkin bisa kita pengaruhi 

tetapi kita tidak memiliki kontrol secara langsung untuk memaksa mereka berubah. Bagaimana dengan 

kita sendiri, bisakah kita melihat kita sebagai individu, manusia biasa, anggota masyarakat yang 

melakukan perubahan tersebut? Bisakah kita sebagai individu secara langsung memberikan dukungan 

kepada petani kecil? Kembali merujuk ke Mahatma Gandhi “Be the change you wnat to see in life”.  Kita 

harus menjadi perubahan yang kita inginkan. Ban Ki-Moon, Sekjen PBB, juga mengatakan hal yang kurang 

lebih sama dengan yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi “there is enough food in the world, yet millions 

are still starving – and unless we take action, it will devastate our planet”  (Juul, 2014).  Pangan kita cukup, 

tetapi orang harus melakukan perubahan perilaku yaitu untuk tidak makan berlebihan dan juga untuk 

tidak membuang makanan.  

Perubahan harus dimulai dari diri kita, sekecil apa pun itu, dan dengan demikian dunia juga akan ikut 

berubah.  Kita lebih memiliki kontrol terhadap perubahan diri kita.  Kita bisa mulai mengurangi belanja di 



pasar ritel modern dan mulai belanja di pasat tradisional, kita bisa mulai mengonsumsi kopi lokal, buah 

lokal, sayur lokal dan banyak produk lokal lainnya. Kita juga bisa mengganti konsumsi oatmeal dengan 

makanan sehat kaya serat-rendah kalori lainnya yang tersedia banyak dan murah di negara kita, seperti 

dengan mengonsumsi beras merah, atau menambahkan sedikit bekatul dalam beras putih yang kita 

masak.  Banyak hal kecil lainnya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nasib petani kecil, dan kabar 

baik lainnya adalah kita bisa melakukannya dari sekarang.  Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di 

dunia, dan mulailah dari hari ini.  

 

MANFAAT  

 

Saya memulai beberapa perubahan penting di awal tahun ini yang terinspirasi dari diet kantung plastik 

ketika berbelanja di pasar ritel modern di Jakarta.  Manfaat apa yang saya dapat? Mengenai perubahan 

sikap dan perilaku pertama, diet kantung plastik, saya telah ikut menjaga kelestarian alam, dan 

mengurangi kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari sikap dan perilaku saya sehari-hari baik 

yang saya sadari atau tidak, kedua, diet pangan sehat dan gizi seimbang menjadikan saya lebih bugar dan 

tubuh terasa lebih ringan, saya menjadi lebih produktif, dan yang terpenting, semenjak saya melakukan 

perubahan pola makan saya tidak pernah lagi terkena flu.  Makanan yang berasal dari tanaman/nabati 

lebih sehat dan lebih cocok ditubuh saya dibandingkan dengan makanan berbasis hewani.  Imunitas saya 

meningkat. Perubahan ketiga saya adalah berbelanja di pasar tradisional, manfaat yang saya rasakan 

adalah pengeluaran saya menjadi lebih berkurang sehingga saya bisa lebih hemat.  Dari perubahan dua 

dan tiga saya mendapatkan surplus.   Dan surplus tersebut saya manfaatkan untuk membantu proyek 

sosial yang dikembangkan oleh seorang kawan di Lumajang, Jawa Timur, dia dengan sumberdaya 

seadanya secara sukarela membantu mengembangkan potensi perempuan petani di desanya.  Beberapa 

waktu lalu dia menghubungi saya lewat what’s up, dia menceritakan kalau dia bersama beberapa 

kelompok perempuan didesanya akan mengembangkan usaha budidaya cacing1 dan menanyakan apakah 

saya bersedia ikut mendanai? dengan “surplus” yang saya miliki tentu saja saya berkata bersedia.   Saya 

pernah mendengar “Do more with less”, dulunya saya termasuk orang yang skeptis, tetapi sekarang saya 

percaya ternyata dengan diet (less) yang saya lakukan, saya justru bisa membuat saya melakukan lebih 

banyak (more).  Sekarang bayangkan jika setiap orang juga melakukan hal yang sama, kita bisa membantu 

petani kecil dengan melakukan berbagai macam jenis “diet”.  

                                                        
1 Jika tertarik mempelajari  mengenai proyek sosial yang ia lakukan, dapat mengunjungi website mereka di: 
http://omahsinau.wix.com/omahsinau 
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