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[Catatan Editor: Artikel ini berupaya menjawab beragam tantangan ketahanan pangan di lingkungan kamp pengungsi, yang banyak 
terdapat di Asia, di wilayah kami, sekaligus menawarkan opsi-opsi praktis yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan akan 
keragaman nutrisi di lingkungan yang menantang ini. Untuk pertanyaan atau umpan balik lebih lanjut, jangan ragu menghubungi 
penulis melalui etf26@cornell.edu] 

Pengungsi, Pencari Suaka, dan Pengungsi Lokal 
Di seluruh dunia, kekuatan-kekuatan yang mengakibatkan seseorang tercabut dari tempatnya sehingga harus melarikan diri dari 
bahaya terus meningkat. Rata-rata setiap hari, 44.000 orang melarikan diri, mengungsi dan mencari perlindungan, baik di negara 
mereka sendiri, di negara-negara tetangga, atau bahkan di benua lain. Pada tahun 2017 saja, ada 1,2 juta pengungsi yang melarikan 
diri dari Myanmar, 6,3 juta melarikan diri dari Suriah, dan 2,6 juta melarikan diri dari Afghanistan. Pada akhir tahun 2017, jumlah 
total orang yang mengungsi akibat konflik sipil telah melebihi angka 68 juta. Jumlah ini termasuk 25,4 juta pengungsi (yaitu, mereka 
yang melintasi perbatasan nasional suatu negara), 3 juta orang pencari suaka resmi di negara lain (juga disebut pengungsi politik), dan 

40 juta pengungsi lokal yang harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Delapan 
puluh lima persen dari pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan ini pindah ke 
negara-negara berkembang atau wilayah-wilayah yang penduduknya juga sedang 
berjuang menghadapi kerawanan pangan dan kemiskinan. Lebih dari setengah 
pengungsi juga masih berusia di bawah 18 tahun (UNHCR, 2018). 
 
Parahnya krisis migrasi ini sebenarnya jauh melampaui jumlah 68 juta orang yang 
diklasifikasikan sebagai pengungsi, pencari suaka, dan pengungsi lokal karena 
jumlah ini belum mencakup migrasi regional dan internasional yang diakibatkan 
oleh kelaparan, kemiskinan, dan kurangnya kesempatan. Angka ini juga masih 
mengecualikan orang-orang yang melarikan diri dari kejahatan dan kekerasan geng 
di negara asal mereka, kekeringan dan kelaparan, perampasan tanah dan relokasi 
paksa, serta bencana alam dan bencana lingkungan (FAO dkk., 2018). Ratusan juta 
orang sedang bergerak mencari keamanan, makanan, dan kesempatan. Menurut 
Organisasi Internasional untuk Migrasi, pada akhir tahun 2017, jumlah total migran 
internasional mencapai lebih dari 257 juta orang (International Organization for 
Migration). 
 
Kota-Kota Dadakan di Pinggiran 
Kamp pengungsian hampir selalu terletak di lahan “terlantar” yang jarang dihuni 
penduduk. Penempatan ini dilakukan supaya negara-negara tuan rumah tidak perlu 
menggusur populasi penduduknya dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, 
laporan-laporan menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh mungkin berencana 

untuk menampung 400.000 pengungsi Rohingya di Pulau Hatiya — pulau sungai tak berpenghuni yang rawan banjir dan badai 
(bdnews24.com). Tanah terlantar ini biasanya panas, kering, berdebu, dan penambahan ribuan keluarga di pemukiman dengan 
  

	

Gambar 1. Kamp Pengungsi Za'atari di Jordan. Sumber: UNHCR Photo Unit, Creative Commons Attribution License 

	

Gambar 2. Ransum keluarga di Kamp Kawrgosk di Bagian 
Utara Irak,Sumber: IHH Humanitarian Relief		



kepadatan tinggi tanpa adanya sistem pembuangan limbah yang memadai akan menciptakan sebuah lingkungan yang keras. 
Lingkungan kamp atau “Kota Dadakan” ini merupakan sebuah mikrokosmos dari kondisi-kondisi daerah kumuh perkotaan tempat 
para migran nonpengungsi menetap di negara mereka sendiri dan di negara-negara lain (Gambar 1). 
 
Tempat-tempat pengungsi dan pemukiman-kembali (resettlement) biasanya dibebani oleh kesulitan-kesulitan yang menumpuk 
termasuk persediaan makanan yang tidak memadai, kualitas dan kuantitas air yang buruk, lingkungan yang keras, dan kebencian serta 
ketakutan yang menghantui populasi tuan rumah. Selain itu juga berbagai masalah emosional dan psikologis akibat trauma yang juga 
mengganggu banyak orang, bahkan mungkin sebagian besar pengungsi. Para pengungsi ini tidak hanya menderita akibat kekurangan 
makanan dan tempat tinggal, tetapi mereka juga telah kehilangan jaringan kekerabatan, ikatan budaya, dan keakraban geografis. 
Deforestasi yang disebabkan oleh pengumpulan kayu bakar dan kerusakan padang rumput akibat kawanan ternak juga menciptakan 
konflik dengan masyarakat tuan rumah. (Adam-Bradford dkk., 2009). Semua faktor ini membuat para pengungsi merasa tidak 
merupakan bagian (terasing) dari lingkungannya.  
 
Artikel ini menunjukkan bagaimana perkebunan, pertanian, dan restorasi lahan dapat diintegrasikan ke dalam kamp-kamp pengungsi 
untuk menyediakan sumber daya, memanfaatkan keahlian para pengungsi, membangun keterampilan dan mata pencaharian, dan 
mengatasi berbagai masalah fisik dan psikologis yang dihadapi oleh komunitas-komunitas yang membutuhkan ini. 
 
Berbagai Kebijakan dan Keterbatasan Sekarang Ini  
Sejak tahun 1970-an, jatah makanan untuk pengungsi di kamp-kamp telah mengalami perubahan untuk melindungi pengungsi dari 
defisit kalori dan mengurangi tingkat kematian pengungsi yang tinggi pada dasawarsa tersebut. Ransum diubah dari tingkat "bertahan 
hidup" 1200-1800 kkal/orang/hari menjadi ransum "minimum" 1900 kkal/orang/hari dan kembali dinaikkan ke tingkat saat ini yang 
setidaknya 2.100 kkal (Mason, 2002). Ransum tersebut terdiri dari gandum atau jagung, minyak sayur, garam, dan gula. Kadang-
kadang ditambah dengan kacang-kacangan, campuran kedelai-jagung yang diperkaya dengan vitamin, selai kacang, dan pasta tomat 
(Gambar 2). Semuanya adalah barang yang tidak mudah rusak. Sayangnya, makanan dengan kandungan pati yang banyak ini tetap 
kekurangan zat gizi mikro dan mengakibatkan terjadinya epidemi penyakit skorbut (kekurangan vitamin C) dan pellagra (WHO dan 
UNHCR 1999; 2000). 
 
UNHCR dan Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) menyadari kebutuhan akan makanan yang lebih beragam dan 
bergizi tetapi terhambat oleh defisit anggaran dan kurangnya pangan yang tersedia. Konflik yang berkepanjangan dan berbagai 
bencana lingkungan yang sering terjadi, diikuti dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang diakui oleh para donor dan para 
penyandang dana sebagai penambahan dengan rekor tertinggi. Namun pada tahun 2018 anggaran yang tersedia adalah 25% di bawah 
angka proyeksi kebutuhannya (Columbus, 2018).  
 
Pada tahun 2007, UNHCR telah memutuskan untuk 
mempromosikan sayuran dalam pola makan pengungsi dan 
memulai beberapa proyek percontohan untuk berkebun (Adam-
Bradford dkk., 2009). Tujuannya adalah untuk memasukkan 
kebun-pekarangan/kebun rumahan ke dalam strategi nutrisi dan 
mata pencaharian bagi para pengungsi, tetapi kendala anggaran 
dan meningkatnya permintaan akan pendirian kamp-kamp baru 
telah memperlambat penerapan rencana ini. Hal lain yang 
memperburuk masalah adalah kebijakan pertanahan dari 
sebagian besar negara tuan rumah yang tidak mengizinkan 
pengungsi bertani di luar batas tanah yang ditujukan untuk 
kamp. Bertambahnya jumlah pengungsi dan krisis para migran 
yang semakin meningkat membuat badan-badan bantuan tetap 
berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar tempat tinggal, air, 
perawatan medis, dan jatah makanan pokok, dan tidak dapat 
beralih ke fase pemulihan atau rehabilitasi yang biasanya terjadi 
setelah bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. 
Konstruksi yang lebih permanen untuk perumahan dan klinik 
yang dibutuhkan untuk menanggapi krisis yang berkepanjangan 
juga menjadi tertunda. 
 
Tanda-Tanda Harapan 
Tantangan terbesar yang harus diatasi ketika memulai program-
program berkebun/bertani adalah adanya pemikiran bahwa 
menanam tanaman pangan itu sama artinya dengan melepaskan 
harapan untuk kembali ke rumah atau dipindahkan ke 
pemukiman yang sifatnya lebih permanen. Salah satu cara 
untuk mengatasi kekhawatiran bahwa berkebun itu sama saja 
dengan menancapkan akar di tempat pengungsian tersebut adalah dengan menggunakan kebun sebagai alat pembelajaran di kelas 
pendidikan orang dewasa atau dalam proyek penyuluhan yang berfokus pada bagaimana teknik-teknik yang baru dipelajari ini 
nantinya dapat digunakan di tempat mereka yang lama. Memperoleh keterampilan ini di sebuah kamp sama halnya seperti bersekolah 
kemudian sesudah sekolah itu selesai maka mereka diminta untuk menerapkan teknik-teknik tersebut ke dalam situasi-situasi lain, 
termasuk teknik untuk berkebun di kawasan perkotaan dan di kawasan gedung-gedung dan bangunan tinggi di pusat-pusat kota. 
 
Sebuah langkah penting yang bisa dilakukan untuk menormalisasi berkebun bagi warga di pengungsian adalah dengan merekrut 
pengungsi yang memiliki pengalaman bercocok tanam dan orang-orang yang berminat menjadi pelatih bagi para pengungsi lainnya.  
  

	

Gambar 3. Ayesha Khatun adalah seorang petugas lembaga 
Multi-Purpose Women's Centre yang melayani kaum perempuan 
pengungsi Rohingya di Kamp Balukhali di Bangladesh. Dia  
sedang berdiri di depan sebuah kerangka bambu yang 
menyangga tanaman merambat. Sumber: UN Women/Allison 
Joyce, Creative Commons Attribution License 

 



Belajar dari orang lain yang berasal dari budaya mereka sendiri dan sama-sama mengalami penderitaan serupa, sering kali dirasa lebih 
mudah. Para “penggerak/mobilisator” ini dapat dianalogikan seperti tokoh-tokoh yang memimpin para petani dalam sebuah proyek 
utama di bidang pertanian (Gambar 3). Para mobilisator ini dipekerjakan sebagai guru yang sekaligus bertugas mendemonstrasikan 
bagaimana keluarga mereka berkebun bersama-sama sekaligus bertindak sebagai demo pertanian mini di berbagai area kamp. 
Anggota-anggota komunitas yang penuh dedikasi ini juga menjadi penghubung bagi orang-orang yang tinggal di kamp pengungsi 
sekaligus menjadi distributor alat-alat dan benih (Adam-Bradford dkk., 2009). 
 
Perencanaan Lahan 
Kebutuhan yang paling jelas terlihat dalam merencanakan pertanian di kamp-kamp pengungsian adalah bagaimana memperoleh izin 
supaya dapat mengalokasikan lahan/tanah bagi tujuan tersebut, dan bagaimana mengatur tata-letak bangunan serta tenda yang 
memungkinkan tersedianya ruang untuk berkebun. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan tentang bagaimana dan di 
mana letak penampungan air limbah serta tempat mana saja yang menjadi lokasi area tumbuh tanaman yang tidak bisa jauh dari 
sumber-sumber air ini. Sisa makanan dan limbah manusia dan ternak dapat digunakan sebagai pupuk jika fasilitas pengolahan limbah 
dan pengomposannya dirancang dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah untuk mengubah limbah tersebut menjadi sumber 
daya yang berharga. Pasokan energi untuk memasak dan menghasilkan panas juga harus direncanakan dan disediakan di ruang yang 
dapat diakses untuk pengumpulan dan produksi kayu bakar (Gambar 4). Kamp pengungsi perlu dengan cepat menanam spesies pohon 
penghasil kayu bakar guna mencegah konflik dengan para petani di sekitarnya dan para produsen arang. Perlu disediakan ruang untuk 
pembibitan guna dijadikan area percontohan dan untuk tujuan pelatihan (Corbett, 2009). Pengurus persemaian seringkali justru 
diperankan oleh anak-anak dan orang-orang yang sudah tua karena mereka dapat memelihara bibit di sekolah dan di pusat-pusat 
kegiatan yang memiliki infrastruktur yang sudah disediakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka.  
 
LSM dapat mengambil peran dalam menangani masalah-masalah pertanahan ini. The Border Consortium, sebuah LSM di Thailand, 
mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepemilikan lahan bagi masyarakat lokal dan bagi para pengungsi (TBC Strategy, 2017). 
Sebuah LMS lain di Thailand, sebuah lembaga Katolik yang ditujukan untuk menangani keadaan darurat dan pengungsi (Catholic 
Office for Emergency Relief and Refugees) melatih 
anggota masyarakat untuk mengatur sistem pengelolaan 
sampah mereka sendiri, termasuk gerakan menanam pohon 
untuk mencegah erosi tanah (COERR). 
 
Opsi-Opsi Praktis untuk Kamp-Kamp Pengungsi  
 
Kebun di depan pintu  
Kebun pribadi yang bisa menyediakan makanan bagi 
keluarga pengungsi dapat diadaptasi dari berbagai desain. 
Jenis kegiatan berkebun yang cocok untuk situasi ruang, 
tanah, air, dan tenaga kerja yang ada di kamp pengungsian 
biasanya tercakup di bawah beberapa istilah antara lain 
perkotaan, atap, wadah, atau berkebun di depan pintu 
(Price, 1996). Gambar 5 mengilustrasikan “ambang pintu” 
khas keluarga pengungsi. Gaya dan metode berkebun di 
depan pintu ini mengacu pada sejarah panjang pertanian 
perkotaan yang berkembang di seluruh dunia di mana pun ada kota-kota yang berkembang (Price, 2018). Kawasan metropolitan 
melahirkan berbagai bentuk favela, permukiman kumuh, atau gubuk-gubuk di sekitar pinggirannya yang sering kali menciptakan 
praktik-praktik baru untuk menghadapi kondisi yang lebih keras dan sumber daya yang lebih sedikit. Bentuk pertanian mikro ini 
menggabungkan bahan daur ulang untuk membuat kandang-kandang guna memelihara ternak berukuran kecil, bahan untuk wadah-
wadah tanam, dan untuk konstruksi bedengan-bedengan tanam. Sistem pengumpulan air yang baik dibuat dari sisa-sisa daur ulang 
yang digunakan untuk menyimpan maupun menyalurkan air hujan dan air limbah rumah tangga ke kebun. 
 

Ada berbagai metode inovatif lainnya yang dikembangkan 
sebagai tanggapan untuk menjawab kebutuhan orang-orang 
lanjut usia, mereka yang menderita sakit kronis, penyandang 
cacat fisik, dan yatim piatu. Metode ini antara lain keyhole 
garden (* disebut kebun lubang kunci karena bentuknya 
menyerupai lubang kunci—penerjemah) dan kebun rumahan 
yang dirancang untuk memudahkan orang-orang dengan 
mobilitas terbatas atau mereka yang harus tinggal di rumah 
untuk mengasuh anak-anak atau merawat orang tua (Merrey 
dan Langan, 2014). Kebun lubang kunci menggunakan sistem 
bedengan setinggi pinggang untuk menghasilkan sayuran. 
Konstruksi setinggi pinggang ini memudahkan mereka yang 
tidak dapat membungkuk, membutuhkan penyangga untuk 
berdiri, atau tunanetra tetapi dapat berjalan dengan meraba-
raba di sekitar bedengan yang ditinggikan itu. Kebun "di 
depan pintu" ini memungkinkan tersedianya sayuran segar 
dan bumbu-bumbu sehingga makanan menjadi jauh lebih 
mudah tersedia. 
 

Kebun Bertingkat  
Strategi lama namun baru dalam berkebun ini cocok dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengungsi yang tinggal di 
  

	

Gambar 4. Anakanak Rohingya mengumpulkan kayu bakar di luar kamp Balukhali, 
Bangladesh. Sumber: UN Women/Allison Joyce, Creative	Commons	Attribution	
License 

 

 

 

	

	

Gambar 5. Pintu masuk tenda di Kurdistan. Sumber: Mustafa 
Kyayat, Creative Commons Attribution License 



deretan tenda atau di gubuk atau tempat berteduh lainnya yang hanya mempunyai ruangan kecil di luar ruang tidur dan tempat 
memasak, yang bisa dipakai untuk produksi tanaman. Berbagai material daur ulang yang unik dari kamp-kamp pengungsi telah 
banyak menyumbang terhadap munculnya berbagai inovasi. Karung biji-bijian dan kaleng minyak goreng adalah produk limbah 
distribusi makanan curah di kamp-kamp yang biasanya digunakan untuk membuat kebun bertingkat (Global Service Corps). Karung 
dan kaleng diisi dengan batu, tanah, dan kompos yang dapat ditanam dan disiram dengan mudah. Wadah-wadah ini dapat diatur dalam 
banyak cara sehingga bisa memanfaatkan ruang secara efisien dan mudah diatur ulang agar sesuai dengan kebutuhan keluarga yang 
sering berubah.  
 
Proyek kebun bertingkat menawarkan diversifikasi makanan, pendidikan mengenai nutrisi, dan kemandirian pangan. Bekas karung 
sereal 50 kg yang kosong dan kaleng "jerigen" plastik atau logam 18 liter dapat memberikan ruang yang cukup untuk sistem perakaran 
bagi sayuran pada umumnya. Kaleng yang lebih kecil juga bisa digunakan sebagai saluran air yang diletakkan di dalam 
kantong/karung untuk memudahkan penyiraman dengan air limbah rumah tangga (Gambar 6). Kaleng itu diisi dengan batu dan 
disusun bertumpuk di tengah kantong/karung tegak yang bagian bawah dan sampingnya dilubangi untuk memungkinkan air bergerak 
lambat. Tanah di sekitar kaleng tersebut menerima kelembapan sepanjang hari.  
 
Benih ditanam di tanah yang ada di sekitar bagian atas kantong atau bibit ditransplantasikan ke tanah tersebut. Bagian samping karung 
tersebut diberi lubang-lubang, dan sebagian dari bibit-bibit tersebut di tanam di lubang-lubang ini untuk membentuk menara tanaman 
vertikal (Adam-Bradford dkk., 2009). Letak kebun bertingkat yang tidak jauh dari lokasi membuat perawatan menjadi lebih  

 mudah dilakukan, risiko pencurian dapat dikurangi, dan kebutuhan air dapat dipantau 
dari dekat. Kebun bertingkat ini juga bisa menjadi dekorasi indah yang membantu 
sebagai pembatas antara ruang dalam dengan bagian luar atau pembatas antara ruang 
hunian dengan kandang hewan. Kebun bertingkat ini telah terbukti berhasil dilakukan 
di kamp-kamp di Kenya, Ethiopia, dan Aceh- Indonesia. Sayuran yang umumnya 
ditanam dalam sebuah kebun bertingkat adalah ubi jalar, wortel, bit, kacang hijau, 
tomat, kol, sayuran hijau, okra, paprika, terong, bawang merah, bumbu masak, 
tanaman obat-obatan, dan tanaman hias (Tsadik, 2009). 
 
Kebun komunitas untuk keluarga-keluarga  
Di berbagai kota di Eropa, kebun komunitas yang digunakan untuk produksi bagi 
keluarga-keluarga dikelola di area tanam yang memang sesuai dengan sistem 
peruntukan lahan tersebut (Surls, 2001). Gaya berkebun berdasarkan peruntukan 
tanah ini menghasilkan keanekaragaman yang sangat besar karena setiap bedengan 
bisa ditanami tumbuhan yang berbeda Selain itu, kebun komunitas juga turut 
memfasilitasi pembelajaran antar para pengungsi serta membuat mereka saling 
bertukar dan berbagi benih dari berbagai varietas. Pembuatan bedengan, tumpukan 
kompos, pemagaran, dan pembangunan gudang seringkali dilakukan bersama-sama 
sebagai kegiatan kelompok sehingga menumbuhkan rasa kesatuan. Jenis kebun ini 
mempromosikan tindakan untuk berbagi alat, berbagi bahan-bahan untuk pot, dan 
saling mendukung dalam memelihara ternak. 
 
Kebun komunitas adalah tempat pengajaran dan demonstrasi yang baik untuk teknik 
pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman, irigasi tetes, tanaman pupuk hijau, 
mulsa, meningkatkan kesuburan tanah secara alami, dan teknik-teknik pengendalian 
hama (FAO, 2005). 
Metode ini dapat 
diperkenalkan saat 

persediaan dan bahan-bahan untuk berkebun dibawa masuk dari luar 
atau diproduksi. Selain berkebun di depan pintu, kebun berdasarkan 
sistem kapling ini memiliki manfaat kesehatan dan manfaat terapeutik 
karena menawarkan aktivitas sosial yang memberikan peluang untuk 
saling berbagi dan menjalin hubungan (Gambar 7) (Hawkins dkk., 
2013). Sekolah-sekolah atau pusat-pusat komunitas menjadi lokasi 
yang bagus. Jika tidak tersedia tempat untuk berkebun maka pada saat 
mendesain kamp perlu ada lahan yang disisihkan bagi kebun 
komunitas ini. 
 
Pertanian skala luas  
Menyusutnya anggaran dan bertambahnya populasi pengungsi 
membuat produksi tanaman skala besar menjadi kebutuhan yang 
semakin meningkat di berbagai kamp, dan tidak bisa menjadi sekedar 
sampingan atau sekedar tambahan. UNHCR, Palang Merah/Red Cross, 
Red Crescent, dan WFP tidak mempunyai mandat, personil atau dana 
untuk menciptakan sektor agraria di dalam kamp pengungsian. 
Pertanian skala luas akan membutuhkan adanya perencanaan dan desain pertanian di kamp-kamp baru serta upaya untuk 
memperkenalkan program-program pertanian ke dalam kamp-kamp yang ada. Badan-badan Multilateral dan LSM harus didorong 
untuk memulai atau meningkatkan program-program dengan menyediakan keahlian dan pendanaan yang diperlukan guna 
mempromosikan inovasi serta kemandirian para pengungsi (FAO dkk., 2018). 
 
Keterbatasan sumber daya dan masalah kesehatan yang umum ditemui pada saat kita berkebun juga terjadi di dalam kebun/pertanian  
  

 

Gambar 5. Menyiram kebun 
bertingkat yang terbuat dari karung di 
Haiti, Sumber: Colleen Taugher, 
Creative Commons Atributtion 
License  

	

Gambar 7. Kebun komunitas di Kamp Oure Cassoni, Chad. 
Sumber: UNHCR/F. Noy, Creative Commons Attribution	License	



di kamp-kamp pengungsian. Metode yang bebas racun, rendah biaya dan hemat sumberdaya perlu diupayakan entahkah dalam bentuk 
pertanian berkelanjutan, pertanian organik, ekologis, atau pertanian konservasi. Teknik-teknik yang dipakai mencakup tumpang sari, 
rotasi tanaman, pengomposan, tanaman penutup pupuk hijau, mulsa, lubang Zai, dan berbagai strategi penyiraman. Tanaman serealia 
yang paling umum ditanam di kamp-kamp UNHCR adalah jagung, gandum, juwawut/millet, dan sorgum (Gambar 8). Sayuran yang 

umum ditanam antara lain kangkung, bayam, labu, okra, 
paprika, tomat, bawang merah, dan kubis. Kacang-
kacangan dan biji-bijian termasuk kacang tanah, kacang 
tunggak, lentil, wijen, dan bunga matahari (Weimer, 
2008). 
 
Lansekap yang hijau dan berkelanjutan  
Membangun kamp pengungsian sebagai upaya 
menanggapi konflik sipil dan bencana melibatkan urusan 
pembersihan lahan, pemagaran, pendirian tenda, dan 
pembangunan jalan yang dilakukan secepat mungkin 
tanpa mempertimbangkan estetika. Keindahan kamp 
dapat diubah dari tahun ke tahun, selama bertahun-tahun, 
dan terkadang selama puluhan tahun. Tindakan 
membenahi tampilan lingkungan ini juga memberikan 
hasil-hasil lain yang sama bermanfaatnya. Pohon-pohon 
yang rindang akan mengurangi panasnya suhu, 
menurunkan kecepatan angin, dan mengurangi debu di 
udara. Pohon-pohon juga menyediakan buah-buahan, 
kacang-kacangan, obat-obatan dan ketersediaan pangan 
untuk lebah. Salah satu LSM yang bekerja melayani di 
kamp-kamp pengungsi menyebut lembaganya dengan 
nama Lemon Tree Trust karena mereka berupaya untuk 
mempromosikan produksi lemon di kamp-kamp 
pengungsi, selain sebagai kebun rumahan (Lemon Tree 
Trust). Pohon zaitun dan pisang dapat tumbuh subur 
dalam kondisi lingkungan pertumbuhan yang berbeda-
beda. Semak dan pagar hidup adalah pengganti yang baik 
untuk pagar kawat dan dinding semen yang jelek. Pagar 
hidup juga dapat menyediakan makanan, bunga, dan 
mengurangi debu. Tanaman obat dan bunga-bunga yang 
ditanam di pot, itanam sebagai tanaman pembatas, atau di 
tanam di sekitar bangunan-bangunan akan menambah 
keindahan dan dapat memasok bumbu masak dan bahan 
untuk membuat teh.  
 
Agroforestri--bukan sekedar kamp pengungsi 
Banyak kamp yang tidak dapat menyediakan arang atau 
gas untuk memasak sehingga para pengungsi harus keluar 
dari kamp untuk mengumpulkan bahan bakar. Kamp 
seringkali terletak di daerah yang sudah mengalami 
deforestasi, kekurangan kayu bakar, dan tanaman telah 
dijenggut oleh kawanan ternak secara berlebihan. 
Persaingan untuk mendapatkan bahan bakar dan padang 
rumput terkadang mengarah pada timbulnya konfrontasi 
dan kekerasan sehingga mengakibatkan negara tuan 
rumah menarik dukungan atau mengetatkan keamanan 
untuk menjaga agar pengungsi tetap berada di dalam 
lingkungan kamp (Adam-Bradford dkk., 2009). 
 
Dalam situasi yang seperti ini, upaya-upaya reboisasi 
tradisional menjadi tidak efektif karena spesies kayu yang 

biasa ditanam tidak memberikan banyak manfaat yang dibutuhkan oleh penghuni kamp dan penduduk setempat. Selain itu, 
penanaman pohon tentu akan dibarengi dengan upaya-upaya untuk melindunginya sehingga pohon itu tidak akan bisa dimanfaatkan 
untuk jangka waktu yang lama sampai mencapai kematangan ekonomi. Sistem agroforestri dapat menyediakan berbagai produk dan 
layanan yang diperlukan termasuk pakan ternak, habitat satwa liar, kayu bakar, tiang-tiang konstruksi, buah-buahan dan kacang-
kacangan, pengendalian erosi, serta ruang untuk tanaman pangan yang ditanam di antara bebagai spesies tanaman berkayu (UNHCR, 
2005). 
 
Strategi agroforestri untuk mengelola sumber daya alam di sekitar kamp juga memberikan peluang bagi para pengungsi untuk bekerja 
di tempat pembibitan guna menghasilkan bibit dari berbagai spesies, penanaman pohon, penjarangan pohon, pemanenan kayu bakar 
dan ranting secara terkontrol, serta sistem potong - angkut untuk pakan ternak (Martin dan Scott, 1992). (Gambar 9) Produksi ternak 
kandang secara intensif juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi tenaga-tenaga pemerahan susu, pengolahan pakan dan produksi 
kompos. Pembuatan kompor masak hemat bahan bakar di bengkel-bengkel kamp dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi 
total kebutuhan bahan bakar (UNHCR, 2005). Situasi pengungsian yang berlarut-larut tidak perlu harus menyebabkan degradasi 
  

	

Gambar 8. Di kawasan Sahel tanaman pokok yang ditanam di luar 
kamp adalah millet di bagian depan dan sorghum di bagian belakang. 
Sumber: EC/ECHO/Anouk Delafortrie, Creative Commons Attribution 
License 



 lingkungan. Sebaliknya hal ini justru dapat menjadi stimulus untuk restorasi lansekap dan pengembangan pertanian multi guna yang 
berkontribusi pada komunitas tuan rumah (Adam-Bradford dkk., 2009). Agroforestri dapat mengurangi erosi tanah, mengurangi siklus 
banjir dan kekeringan, dan menyediakan habitat bagi satwa liar untuk daging buruan. Pengungsi menghindari ketidakstabilan dan 
membutuhkan lingkungan yang aman untuk membangun kembali kehidupan mereka. Masyarakat tuan rumah juga menghadapi 
banyak tantangan sehingga sumber daya yang dimobilisasi oleh upaya-upaya internasional dapat turut memberikan manfaat bagi 
mereka melalui restorasi lahan. 
 
Sebuah model penyuluhan pertanian dan pengembangan komunitas 
Ada berbagai tantangan dan kondisi yang unik untuk kamp-kamp pengungsian. Tantangan dan kondisi yang terkait dengan tidak 
adanya pendidikan pertanian di komunitas asal. Meskipun demikian ada banyak masalah yang sama. Semua penyuluhan pertanian 
harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan dengan menghormati budaya. Pelajaran yang dipetik dari puluhan tahun layanan 
penyuluhan pertanian berbasis masyarakat dan dari petani-
ke-petani dapat diterapkan untuk bekerja dengan populasi 
kaum migran dan pengungsi. 
 
Strategi ketahanan dan mata pencaharian yang berkelanjutan 
memadukan pendidikan pertanian, kejuruan/vokasional, dan 
penyuluhan ke dalam kamp-kamp pengungsian, karena 
sayangnya, banyak kaum migran yang menghadapi bencana 
dan situasi permusuhan yang berulang, atau harus 
mempersiapkan perjalanan panjang sebelum dapat 
dimukimkan kembali (Adam-Bradford dkk., 2009). Kamp 
adalah tempat untuk mempersiapkan keluarga dalam 
menghadapi berbagai tantangan masa depan, bukan hanya 
sekedar melakukan intervensi krisis secara minimal. Kamp 
juga dapat berfungsi sebagai titik fokus untuk pelayanan 
penyuluhan bagi masyarakat sekitar. Banyak orang yang 
sebelumnya tidak memiliki akses masuk kepada penyuluhan. 
 
Sebuah kerangka ketahanan pangan menekankan pada 
tindakan menciptakan dan memfasilitasi kelompok 
pendukung yang bersifat swadaya, mau bekerjasama, 
membantu masyarakat, dan membentuk kelompok-kelompok dukungan. Keterampilan membangun jaringan bisa diterapkan untuk 
menangani berbagai tantangan pertanian, diterapkan pada komunitas berkebun, dan dalam mengelola agroforestri di dalam kamp-
kamp pengungsi. Keterampilan ini juga akan sangat bermanfaat pada saat kita membangun kehidupan baru di tempat lain. Jika 
pengungsi berkeinginan untuk menopang diri mereka sendiri dan menghadapi tantangan-tantangan yang menanti di masa depan maka 
mereka harus diberdayakan untuk bisa percaya kepada orang lain. 
 
Menanam, menumbuhkan, dan memanen adalah terapi yang bersifat memulihkan, sebuah aktivitas yang memperkaya, dan sebuah 
hobi praktis yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu. Memberdayakan dan melengkapi pengungsi untuk merawat tanah dan 
mendapatkan mata pencaharian dari tanah tersebut bukan hanya membantu pengungsi itu pulih dari kehilangan-kehilangan yang 
mereka rasakan, tetapi juga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat setempat. Berikut adalah kutipan dari Nohad Kalash, seorang 
pengungsi Suriah di Kamp Pengungsi Domiz di Kurdistan, “Tanpa ‘hijau’ dunia tidak berarti. Di mana ada ‘hijau’, di situ ada 
kebahagiaan” (Beck, 2017). 
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