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“ M e m b a n g u n Wa c a n a K r i t i s R a k y a t ”

TENTANG
KOMUNITAS AVERROES

Kehidupan sosial dan kebangsaan berubah seiring waktu. Begitu pula kehidupan
masyarakat. Di tengah perubahan yang cepat dan sering tak terduga, terdapat segolongan di
antaranya yang mengalami situasi tidak beruntung. Tidak jarang hal tersebut diakibatkan
karena kebijakan publik yang tidak adil, pengetahuan dan kemampuan memberdayakan diri
yang lemah, perilaku kekuasaan yang manipulatif, demokrasi yang tidak berjalan
sebagaimana mestinya, desakan aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol dan berbagai sebab
lainnya.
Komunitas Averoes berupaya untuk senantiasa mendampingi dan memperkuat
kedudukan masyarakat. Melalui visi dan misinya, perhatian utama terhadap berbagai isu
kemanusiaan, toleransi dan demokrasi selalu menjadi garis pokok dalam semua tema
kegiatan. Keyakinan ini tumbuh sangat kuat mengingat hanya melalui semangat demokrasi,
kemanusiaan dan toleransi, upaya menciptakan perubahan sosial yang lebih seimbang bisa
terwujud.
Komunitas Averroes (Akte Notaris H. Chusen Bisri, S.H. tanggal 28 Agustus 2015),
sebelumnya merupakan perkembangan dari lembaga bernama Yayasan Averroes (Akte
Notaris H. Chusen Bisri, S.H. Nomor 16, Tanggal 13 November 2001) dan Averroes Community
(Akte Notaris H. Chusen Bisri, S.H. Nomor 16, tanggal 16 Juni 2007), hadir di tengah
masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Didirikan oleh anak-anak muda
kreatif dan bersemangat tinggi, hingga kini Averroes masih digerakkan dan dikelola oleh kaum
muda yang berkepedulian sosial untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih demokratis,
berkemanusiaan, setara dan seimbang.

Visi
Misi

“Menjadi komunitas intelektual-pluralis yang senantiasa
berupaya mewujudkan masyarakat yang kritis, mandiri dan berjati diri”
“Melakukan serangkaian kegiatan kajian, penelitian, penerbitan,
pendidikan dan pelatihan, serta upaya lainnya dengan mengedepankan
intelektualitas dan penghormatan atas keberagaman untuk
mewujudkan anggota Komunitas Averroesdan masyarakat yang
berdaya, otonom, kritis, demokratis, humanis, mandiri dan berjati diri”

SAMBUTAN

KETUA UMUM

Perjuangan merebut kemerdekaan merupakan perjuangan rakyat
semesta. Karenanya, dalam mewujudkan kemerdekaan dari pewarisan
kemiskinan dan kesenjangan sosial kita juga perlu mendayagunakan
strategi pembangunan rakyat semesta. (HS Dillon)
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Cuplikan tulisan HS Dillon di atas menjadi tantangan bagi seluruh
komponen bangsa ini untuk terus berikhtiar dengan kesungguhan dalam
mengisi kemerdekaan. Ikhtiar ini bisa dengan melakukan proses pembangunan
yang ideal untuk kemakmuran seluas-luasnya kepada rakyat. Indonesia
menyatakan kemerdekaannya sejak 72 tahun lalu. Sampai saat ini masih
menyisakan pekerjaan rumah besar demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Masalah-masalah sosial masih terjadi di mana-mana. Mulai kemiskinan,
pengangguran, kriminalitas, hingga persoalan eksploitasi Sumber Daya Alam
(SDA) yang belum berpihak kepada masyarakat. Tidak jarang, masyarakat
hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan itu sendiri. Tentu, keberadaan
masalah-masalah tersebut juga berada di desa dimana mayoritas wilayah
bangsa Indonesia masih berada di desa.
Ada harapan besar dengan lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa. UU
ini telah ditetapkan sebagai dasar pengaturan desa. UU Desa tersebut
memberikan ruang dan peluang baru bagi desa untuk eksis dalam batas
kewenangannya dan batas yurisdiksinya. Desa sebagai ruang publik yang
memiliki keragaman dan ke-bhinneka-an adalah kodrat yang tidak dapat
dipungkiri. Namun desa juga harus membangun kesejahteraan masyarakat,
menata kehidupan dan melindungi sumber-sumber penghidupannya.
Sehingga, desa merupakan aset pembangunan yang harus bergerak aktif dan
mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI sebagaimana tujuan
konstitusi.

Berpijak pada permasalahan dan harapan di atas, Komunitas Averroes
bersama masyarakat Pasuruan sejak tahun 2016 memulai proses belajar
bersama dalam menggali potensi desa. Hal ini sebagai salah satu upaya
Averroes dalam rangka turut membantu peningkatan kesejahteraan petani di
desa. Melalui Program Pendidikan Agrobisnis dan Agrowisata Desa Inovatif
(PADI), Averroes bersama dengan 6 Desa di Kabupaten Pasuruan merancang
pengembangan potensi agrobisnis dan agrowisata.
Melalui Program PADI, Averroes berhasil menumbuhkan optimisme
masyarakat, bahwa segala sesuatu yang ada di desa bisa dimanfaatkan
sebagai modal menciptakan kesejahteraan. Desa Jatiarjo kini menjadi desa
wisata edukasi kopi, Desa Kalipucang berhasil menjadi desa wisata alam dan
edukasi peternakan sapi perah. Masyarakat Kalipucang juga berhasil
mengembangkan produk unggulan berbahan baku pisang. Desa Podokoyo
berhasil memanfaatkan jalan setapak menjadi wisata tracking menuju Gunung
Bromo. Sedangkan Desa Jarangan menjadi desa penghasil olahan produk
kelautan.
Di akhir 2016 dan awal 2017, Averroes menginisiasi terbentuknya
Forum Demokrasi Nusantara, sebuah wadah komunikasi antar aktor demokrasi
lokal di wilayah Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan
Nusa Tenggara Timur. Pada perkembangannya, forum ini menjadi ortal online
berita demokrasi online bertajuk forumdemokrasi.com.
Merespon kelahiran UU Desa dan menanggapi permintaan dari desadesa, Averroes kemudian juga menyelenggarakan beberapa pelatihan seputar
tata kelola keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa. Di samping itu, kami
juga masih memelihara budaya intelektual kritis melalui forum rutin diskusi
reboan, Komunitas Averroes Ide (KAve Ide) dan short course penelitian
feminisme. Melalui forum-forum ini, kami berharap agar Averroes tetap menjadi
oase dan “kawah candradimuka” bagi generasi muda untuk menjaga
idealismenya.
Akhir kata, laporan tahunan ini menyajikan lingkup kerja kami
sepanjang tahun 2017, yang tentunya tak dapat tercapai tanpa dedikasi,
komitmen dan profesionalisme dari segenap keluarga Komunitas Averroes.
Kami bangga atas apa yang telah kami capai dan menantikan perjalanan kami
di masa mendatang.

Dr. Sutomo, M.Sos.
Ketua Umum
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Main Activities

FORUM
DEMOKRASI
NUSANTARA

Averroes bersama beberapa lembaga pelaksana
Sekolah Demokrasi telah menginvestasikan banyak sumber daya
ke dalam program pendidikan demokrasi. Output yang paling
penting dari investasi ini adalah lulusan program. Alumni ini telah
dilatih dalam hal nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan
demokrasi. Bekal tersebut telah melengkapi mereka untuk
menjadi aktor demokrasi sesuai dengan posisi dan hak masingmasing. Di seluruh Indonesia, mereka telah membentuk
organisasi alumni yang terlibat dalam inisiatif lobi dan advokasi,
bekerja sama dengan politisi, akademisi dan bisnis untuk
mengatasi masalah-masalah lokal, seperti kemiskinan,
kesehatan dan KKN.
Organisasi-organisasi alumni ini diorganisir di tingkat
lokal, tetapi belum ada organisasi nasional yang menyatukan
cabang-cabang lokal. Akibatnya, tidak ada kesempatan bagi
alumni sekolah untuk bekerja sama dalam isu-isu yang menjadi
perhatian nasional. Untuk melembagakan jaringan ini di tingkat
nasional, Averroes menginisasi terbentuknya Forum Demokrasi
Nusantara. Pada perkembangannya, forum ini menjadi portal
berita demokrasi online bertajuk forumdemokrasi.com.
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PENDIDIKAN AGROBISNIS &
AGROWISATA DESA INOVATIF
Terhitung sejak 2016, Averroes bekerjasama dengan PT HM
Sampoerna Tbk melaksanakan Program Pendidikan Agribisnis Desa
Inovatif (PADI). Program PADI berfokus pada pendampingan dan
pemberdayaan masyarakat desa khususnya berkenaan dengan dunia
pertanian. Dunia pertanian yang dimaksud ialah aktivitas pegolahan hasil
pertanian, dari hasil panen menjadi produk olahan yang memiliki nilai
tambah ekonomis.
Lokasi kegiatan tersebar di berbagai kecamatan yang termasuk
dalam wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan. Periode pertama (20162017), pelaksanaan program dilaksanakan di tiga kecamatan; Desa Jatiarjo
Kecamatan Prigen, Desa Kalipucang Kecamatan Tutur dan Desa Wonosari
Kecamatan Gondangwetan. Sementara itu, periode kedua (2017-2018),
dilaksanakan di enam kecamatan; Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen, Desa
Kalipucang Kecamatan Tutur, Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan,
Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi, Desa Jarangan Kecamatan Rejoso
dan Desa Podokoyo Kecamatan Tosari.
Hingga hari ini, desa-desa dan masyarakat dampingan telah
memiliki puluhan produk olahan yang sudah mendapatkan izin edar
Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Tidak hanya pada dunia pertanian
(agribisnis), potensi wisata yang ada di desa juga mulai digarap dan
menjadi salah satu usaha yang mampu menambah pendapatan desa.
Bahkan, tempat wisata di beberapa desa kini menjadi destinasi favorit baru
wisatawan.
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7 Desa Wisata
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Pelatihan Pengolahan

Slurry

Sebagai desa dengan mayoritas bekerja sebagai peternak sapi perah,
Kalipucang menghasilkan hampir 12 ribu liter susu tiap harinya. Sejalan
dengan meningkatnya jumlah populasi hewan ternak sapi perah, kotoran
ternak dan limbah cair juga meningkat. Peningkatan jumlah kotoran ternak
yang cukup besar tanpa pengelolaan yang baik akan mencemari lingkungan
maupun sumber mata air. Penanganan pupuk secara konvensional
menghasilkan bau kotoran yang mengganggu lingkungan sekitar dan dapat
mengakibatkan konﬂik sosial.
Pada 2017 yang lalu, Averroes melaksanakan pengenalan dan
pelatihan teknologi biogas di Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur, Kabupaten
Pasuruan. Pelatihan ini melibatkan 50 orang dengan berbagai latar belakang,
dari peternak sapi perah hingga pemerintah desa. Selama dua hari, para
peserta diajak untuk mengenal manfaat pengolahan biogas hingga praktik
pembuatannya.
Dari pelatihan tersebut kini masyarakat Desa Kalipucang mulai
mengubah pola pembuangan kotoran sapi. Jika dahulu ditumpuk kemudian
dijual tebas kepada para tengkulak, kini kotoran sapi tersebut dikumpulkan di
tempat penampungan untuk diolah menjadi pupuk organik padat dan cair yang
dapat menyuburkan tanaman. Para peternak yang menyerahkan kotoran sapi
ke penampungan nantinya akan mendapatkan pupuk organik sesuai dengan
hitungan angka yang sudah ditentukan untuk dimanfaatkan di lahan rumput
gajah yang merupakan makanan pokok sapi perah.

picture source: biru.or.id

Main Activities

Pelatihan Tata Kelola
Keuangan Desa

Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa merupakan
pelatihan yang dilaksanakan oleh Averroes bersama dengan
Pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Gondangwetan,
Kabupaten Pasuruan. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai salah
satu bentuk upaya pembenahan sistem keuangan desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Selama
kurun waktu 3 bulan, pelatihan dilaksanakan dengan skema serial
sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa (Pemdes) Wonosari.
Materi yang diberikan selama pelatihan adalah mengenai
penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi Sistem
Keuangan Desa (Siskeudes). Secara umum, materi terbagi
menjadi tiga yaitu penyusunan laporan keuangan secara manual,
tata cara penggunaan aplikasi dan penyusunan laporan
keuangan menggunakan Siskeudes. Peserta dalam pelatihan ini
adalah aparatur desa khusunya bendahara dan sekretaris desa.
Hasil dari pelatihan ini ialah Pemerintah Desa Wonosari mampu
membuat laporan keuangan tepat waktu dan sesuai regulasi
pemerintah.
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Short Course
Penelitian Feminisme
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Kajian tentang keadilan dan kesetaraan merupakan salah
satu dari kesekian cara untuk menguji teori dan mengembangkan
ilmu pengetahuan. Faktanya, teori yang disampaikan dalam
perkuliahan akan menjadi menara gading saat tidak pernah
dibenturkan dengan data temuan yang diperoleh dari lapangan
dan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Tarik menarik
deﬁnisi tentang keadilan ini terus terjadi, namun permasalahan
keadilan tentang perempuan dan jenis gender
Masalah utama tentang keadilan ini seringkali terjadi karena
kekosongan pada peta pengetahuan tentang perempuan dan
gender rentan lainya, yang bersumber dari keadaan empirik dari
masyarakat Indonesia. Artinya persoalan perempuan maupun
gender rentan yang selama ini dikonsumsi sebagai pengetahuan
tentang gagasan kebersamaan, selalu berasal dari sebuah
pandangan orang lain, yang terkadang masih melekatkan unsurunsur patriarkis dan dominasi.
Dengan tujuan mempertajam analisa dan menguji teori yang
sudah di tempa inilah di butuhkan sekolah penelitian yang dapat
menjadi paradigma berpikir dalam melihat sebuah persoalan dan
menjadi pijakan bersama pada Komunitas Averroes dan
Komunitas Perempuan Bergerak untuk bergeliat dalam ranah
penelitian. Seorang peneliti dituntut untuk terus melakukan
proses aksi dan reﬂeksi dalam proses produksi maupun
reproduksi pengetahuan. Oleh karena itu, forum kajian berupa
short course sangat dibutuhkan untuk terus mempertajam Analisa
dalam penelitian. Selain mempertajam analisa, kegiatan ini juga
bertujuan menumbuhkan ethic of care pada sisi gender dalam
melakukan penelitian, sehingga peserta yang mengikuti kegiatan
ini mempu melihat pemaknaan keadilan dan permasalahan
dalam masyarakat yang seringkali tidak sensitive gender.

Diskusi Reboan
Diskusi Reboan merupakan program diskusi yang
bertemakan tentang isu kontemporer ataupun kajian
teoritis. Program ini bertujuan untuk mengembangkan
wacana kritis anggota komunitas dan peserta. Melalui
proses diskusi yang dialektif diharapkan para peserta
dapat memahami secara utuh terkait materi yang
diberikan dengan menimbang pada dua sisi positif
maupun negatif.
Diskusi ini dilaksanakan pada hari rabu di waktu
malam hari sehingga dinamakan Diskusi Reboan. Ratarata peserta yang hadir sejumlah 15 orang yang terdiri dari
mahasiswa, anggota komunitas, dan para praktisi. Hasil
diskusi dipublikasi ke beberapa media komunitas, seperti
Instagram dan Facebook Avepress.

kAve Ide
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Komunitas Averroes Ide (Kave Ide) merupakan
salah satu wahana diskusi yang membahas konsep
konsep kreatif dan inovatif. Generasi millenal merupakan
sasaran dari program ini. Dimana saat ini kalangan muda
semakin dituntut untuk memiliki inovasi yang mampu
mengkombinasikan konsep ilmiah dan teknologi. Oleh
sebab itu, Kave Ide seringkali mengundang pemateripemateri yang telah sukses di bidang akademik, bisnis
wirausaha, ataupun pegiat sosial.

Ramadhan Peduli

Ramadhan Peduli Averroes merupakan
kegiatan tahunan yang diadakan oleh Averroes
setiap bulan ramadhan. Kegiatan ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap
masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini
dilaksanakan dengan swadaya para anggota
Averroes dan donatur dari luar.
Ruang lingkup Ramadhan Peduli Averroes
ditujukan untuk masyarakat sekitar yang ada di
Malang Raya. Adapun rangkaian kegiatan berupa
buka bersama dengan santri yayasan panti
asuhan, penyerahan bantuan pengelolaan
pembangunan, serta doa bersama yang terdiri dari
khataman Al-Qur'an, tahlil, dan istighotsah.
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Publication
Gerakan politik desa ini akan terus bergulir dan makin kuat sebagai
sumber pendekatan baru pembangunan. Ragam keberhasilan sudah mulai
dapat dicatat melampaui hambatan yang mendatang.
Salah satu dinamika yang terjadi bisa dilihat dari inisiasi yang
dikerjakan oleh Averroes untuk memberikan dampingan tiga desa di
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pengelolaan Averroes menyadari
sepenuhnya bahwa pemberdayaan ujungnya adalah ekspansi
keberdayaan komunitas untuk mengurus dan mengembangkan dirinya.
Para petani tidak hanya diajak untuk memikirkan kenaikan produksi
dan produktiﬁtas, namun juga diajari berpikir menyusun nilai tambah
komoditas, termasuk strategi bisnis maupun pemasaran. Model-model
semacam inilah yang sekarang bergulir dan menjadi frasa baru
pemberdayaan, tidak dibebani dengan target massif dan penyeragaman
akut.
Tepat pada titik inilah buku ini memberikan sumbangan besar pada
aras tersebut.
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Prof.ahmad Erani Yustika, Ph.D
Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kemendes PDTT

DAFTAR PENGURUS KOMUNITAS AVERROES

Tanggung Jawab
Ketua
Sekertaris Umum
Sekertaris
Bendahara Umum
Bendahara
Ketua Bidang I (Organisasi)
Div. Kerumahtanggaan
Div. Pengembanagn Organisasi
Ketua Bidang 2 (Program)

Divisi Kajian

Divisi Riset

Divisi Pemberdayaan dan Advokasi
Ketua Bidang III (Media dan Jaringan)

Divisi Jurnalistik dan Publikasi

Divisi Kerjasama dan Jaringan
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