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Gema Desa adalah 
majalah  yang diterbitkan 

setiap bulan oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Provinsi Jawa Timur. 
Penerbitan majalah ini 

dimaksudkan untuk  memberikan 
informasi tentang 

pemberdayaan masyarakat 
di Jawa Timur 

secara lebih komprehensif. 
Gema Desa juga dimaksudkan 
sebagai media pembelajaran 
dan pemikiran yang kritis 
seputar pemberdayaan 
masyarakat dan gender.
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Surat  
Redaksi

Menjaga Nilai Menjaga Nilai 
Gotong RoyongGotong Royong

Dalam waktu dekat masyarakat Jawa 
Timur, Indonesia umumnya, akan 
mempunyai gawe, yaitu Bulan Bakti 
Gotong Royong Masyarakat (BB-

GRM). Tahun 2015 ini BBGRM memasuki ta-
hun ke XII. Rencananya pencanangan BBGRM 
XII, baik nasional maupun skala provinsi dan 
kabupaten, dilangsungkan Mei mendatang.

Saat ini persiapan-persiapan untuk me-
nyambut pencanangan BBGRM XII sudah 
dilakukan. Jika tidak ada perubahan, untuk 
tingkat Provinsi Jawa Timur, dilangsungkan di 
Kabupaten Pasuruan. Sedangkan untuk per-
siapan lomba Gotong Royong Masyarakat, 
mulai Maret 2015 Bapemas Provinsi Jawa Ti-
mur sudah melakukan penilaian administrasi, 
presentasi dan penilaian lapangan.

Gotong Royong Masyarakat perlu dipe-
ringati, atau dicanangkan setiap tahun, 
karena mempunyai arti yang penting dan 
strategis. Gotong royong sudah menjadi 
nilai masyarakat Indonesia, atau menjadi 
ciri khas bangsa Indonesia. Dengan gotong 
royong pekerjaan ringan menjadi berat. Go-
tong royong menyentuh berbagai sendi ke-
hidupan. Khawatir nilai-nilai adiluhung ter-
sebut luntur, maka masyarakat diingatkan 
melalui BBGRM. 

Gotong royong dapat diibaratkan sapu lidi. 
Sapu lidi dapat membersihkan kotoran apa-

bila terdiri dari banyak lidi yang diikat kuat, 
sehingga bisa bersama-sama menyingkirkan 
kotoran atau sampah. Namun, jika hanya ter-
dapat satu lidi dia tidak dapat dikatakan sapu 
karena tidak dapat digunakan membersihkan 
sampah atau kotoran. 

Dan tentunya harapan dan cita-cita kita 
semua adalah seluruh masyarakat Indonesia, 
seperti sapu lidi tadi yang dapat bekerjasama 
dalam segala hal, terutama dalam menjaga 
negeri ini. Dengan adanya watak dan sikap 
masyarakat, seperti ramah-tamah dan gotong 
royong bangsa Indonesia akan lebih mudah 
bersatu. Bahkan, menjadi pemersatu bangsa 
Indonesia yang banyak memiliki keragaman 
suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan lain 
sebagainya.

Gotong royong dapat kita wujudkan baik 
di dalam lingkup keluarga, sekolah maupun di 
masyarakat. Apabila gotong royong ini dapat 
terwujud dalam semua lingkup, dengan sen-
dirinya kesatuan dan persatuan di negara ini 
akan tetap terjaga. Meskipun di zaman yang 
serba modern, penuh dengan teknologi cang-
gih, teknologi digital, tetapi jangan sampai 
budaya gotong royong dan ramah tamah ini 
luntur, bahkan hilang dari kehidupan masya-
rakat Indonesia. Kita harus bisa menyatukan 
budaya leluhur, termasuk gotong-royong dan 
ramah tamah ini. (*) 
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Laporan
Utama

Melalui Bulan Bakti Go-
tong Royong Masyara-
kat (BBGRM), yang di-
selenggarakan setiap 

tahun, nilai-nilai kegotongroyongan 
yang cukup adiluhung itu dilestari-
kan. Pencanangan BBGRM XII 
tahun 2015 secara nasional akan 

dilaksanakan di Kota Manado, 
Mei mendatang. Sedangkan pen-
canangan BBGRM XII di Provinsi 
Jawa Timur akan dipusatkan di Ka-
bupaten Pasuruan, Mei 2015. 

Menurut Drs Zarkasi, M.Si, Ke-
pala Badan Pemberdayaan Ma-
syarakat Provinsi Jawa Timur, ke-

giatan BBGRM dimaksudkan untuk 
meningkatkan integrasi sosial guna 
memperkuat persatuan bangsa 
serta memperkokoh Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia (NKRI). 

Secara umum dengan diada-
kannya BBGRM akan menjadi 
ikhtiar untuk meningkatkan parti-
sipasi, rasa memiliki dan rasa tang-
gung jawab masyarakat dalam 
pembangunan  melalui pelibatan 
lembaga kemasyarakatan. Dengan 
demikian akan menjadikan gotong 
royong masyarakat dan pember-
dayaan kesejahteraan keluarga 
sebagai momentum kebersamaan, 
kepedulian serta komitmen ber-
sama dalam menuju masyarakat 
yang sejahtera.

BBGRM diselenggarakan di se-

Jatim Bersiap 
Hadapi BBGRM XII

Nilai kegotongroyongan sudah menjadi ciri khas 
masyarakat Indonesia. Kegotongroyongan tidak 

hanya di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, 
meskinya nilainya tidak setinggi di pedesaan. Nilai 
kegotongroyongan yang sudah menjadi karakter 

bangsa Indonesia tersebut sudah seharusnya 
dilestarikan.

4 Edisi Februari 2015 
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Laporan
Utama

tiap desa dan kelurahan di seluruh 
wilayah NKRI. 

Diawali dengan Pencanangan 
BBGRM oleh Gubernur dan diha-
diri Bupati/Walikota, SKPD terka-
it, pengurus lembaga kemasyara-
katan, pemuka adat dan agama. 
“Kegiatan ini biasanya diakhiri 
dengan penutupan BBGRM oleh 
bupati/walikota di masing-ma-
sing kab/kota dihadiri oleh SKPD 
terkait, pengurus lembaga ke-
masyarakatan, pemuka adat dan 
agama.

Pencanangan BBGRM XII dan 
HKG-PKK ke-43 Tingkat Provinsi 
Jawa Timur dilaksanakan pada 
minggu kedua Mei. Jika tidak ada 
perubahan, pencanangan BB-
GRM di Taman Candrawilwatika, 
Pandaan, Pasuruan. Sedangkan 
pelaksanaannya berlangsung sela-
ma sebulan penuh pada Mei 2015. 
Sementara itu pencanangan kegia-
tan ini untuk tingkat kabupaten/kota 

dilaksanakan setelah pencanangan 
BBGRM XII dan HKG-PKK ke-43 
Tingkat Provinsi Jawa Timur dan dit-
utup pada masing-masing kab/kota. 

Dikatakan oleh Ir Djoko Soe-
tiono, Kasub Bidang Kemandirian 
Sosial Budaya Masyarakat Bape-
mas Provinsi Jawa Timur, untuk 
persiapan Tingkat Provinsi Jawa 
Timur, pelaksanaan penilaian go-
tong royong terbaik tingkat kabu-
paten/kota dimulai pada Maret 
2015. Tepatnya, tanggal 9-10 Ma-
ret penyerahan administrasi dari 
masing-masing kab/kota di Jawa 
Timur. Pada tanggal 12-13 Maret 
presentasi dari masing-masing 
kab/kota. Sedangkan penilaian la-
pangan pada 17-24 Maret. 

“Terdapat sejumlah indikator 
penilaian gotong royong terbaik, 
di antaranya meliputi bidang ke-
masyarakatan, bidang ekonomi, 
bidang sosial, budaya dan agama, 
dan bidang lingkungan,“ tutur Djo-

ko Soetiono, mewakili Suriaman, 
SH, MSi, Kepala Bidang Sosial 
Budaya dan Partisipasi Masyara-
kat Bapemas Provinsi Jawa Timur.

Pemenang lomba Kegotong-
royongan Masyarakat akan me-
nerima dana pembinaan dari 
Pemprov Jawa Timur. Peme-
nang I untuk desa/kelurahan Rp 
25.000.000, juara II desa/kelura-
han Rp 20.000.000, dan juara III 
desa/kelurahan Rp 15.000.000.

Tim Penilaian Gotong Royong 
Terbaik tingkat Provinsi, antara 
lain dari Badan  Pemberdayaan 
Masyarakat, Tim Penggerak PKK, 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik, Dinas Kesehatan, Biro 
Administrasi Kesejahteraan Rak-
yat Sekdaprov, Dinas Pekerjaan 
Umum Cipta Karya dan Tata Ru-
ang, Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah, Di-
nas Sosial dan Dinas Pekerjaan 
Umum Pengairan. (res)
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Kabupaten Nganjuk ber-
hasil menerima penghar-
gaan di bidang penang-
gulangan kemiskinan 

"Pro Poor Award" 2014 kategori pe-
merintah, bersama lima kabupaten-
kota lain di Jawa Timur.  Hal ini tak 
lepas, dari peran berbagai bidang 
di jajajaran pemerintah setempat, 
termasuk Badan Pemberdayaan 
Masyarakat yang cukup aktif mela-
kukan berbagai ikhtiar dalam mem-
berdayakan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan itu ditunjang 
dengan pembentukan Tim Koordi-
nasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (TKPKD), diketuai lang-
sung Bupati Nganjuk Drs. H. Tau-
fi qurrahman. Tentu saja, tim ini me-
libatkan Bappeda dan Bapemas, 
serta pihak terkait lainnya.

Sejak awal, Pemkab Nganjuk 
memang mengincar adanya ke-
sempatan meraih penghargaan 
Pro Poor Award tersebut. Karena 
itu, dengan dibentuk tim khusus 
me ngagendakan bidang-bidang 
seperti ketahanan pangan terkait 
dengan masalah tunda jual, kelom-
pok usaha bersama (Kube), kelom-
pok program dan kelompok pem-
berdayaan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat (Bapemas) 
Kabupaten Nganjuk, Gunawan 
Widadgo, khusus untuk ketahan-
an pangan difokuskan pada ma-
salah tunda jual di Desa Sekarpu-
tih, dengan membentuk gabungan 
kelompok tani (Gapoktan), dengan 
base camp di kantor desa.

“Gapoktan itulah yang menga-
tur hasil pertanian agar melakukan 
ikhtiar untuk menunda jual ketika 
panen. Kita tahu, bila saat panen 
tiba tentu suplai gabah melimpah 
dan harga pasti turun. Maka hasil 
pertanian dimasukkan ke lumbung, 
diproses, dan pada saat harga mu-
lai membaik akan dijual. Tentu bisa 
diproses dengan dijadikan beras 
agar nilai tambah lebih memberikan 
manfaat bagi petani,” tuturnya pada 
Gema Desa.

Nah, bagaimana para pe-

Kabupaten Nganjuk Peraih Pro-Poor Award 2014

Bangkitkan Gerakan Industri Keluarga
Di antara keberhasilan program pemerintah yang bisa 

dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat 
adalah pengentasan kemiskinan. Dengan jalan 

membuka seluas-luasnya lapangan kerja.
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tani agar dapat uang setelah pa-
nen? “Kami kebetulan kerja sama 
dengan Bank Jatim. Sehingga, ke-
butuhan para petani setelah panen 
bisa tercukupi, tanpa harus menjual 
hasil panennya terlebih dulu karena 
ditunda penjualannya,”kata Guna-
wan. Gapoktan yang dinilai berhasil 
melaksanakan program tersebut, di 
antaranya Gapoktan Suburwindu di 
Kecamatan Brebek, dan Gapoktan 
Sri Makmur.

Selain itu, ada program yang 
disebut Gerinda (Gerakan Industri 
Keluarga). Khusus program ini di-
pusatkan di Desa Jetis, Kecamatan 
Pace. Penguatan ekonomi masya-
rakat dengan pemberdayaan di 
bidang ekonomi inilah yang justru 
membangkitkan kesadaran kepada 
warga, untuk bisa bersaing 
dengan daerah lain. Tentu 
saja, dengan menggali po-
tensi yang ada di masyarakat 
itu sendiri. Dengan program 
ini, Tim mempersiapkan te-
naga pendamping untuk 
melaksa nakan tugasnya 
dengan baik.

Sesungguhnya, program 
pengentasan kemiskinan 
tersebut telah menjadi kelan-
jutan bagi program sebe-
lumnya. Sesuai dengan visi 
dan misi Kabupaten Nganjuk 
tahun 2009-2013, dan dilan-
jutkan dengan visi dan misi 
tahun 2014-2019. Kebijakan umum 
peningkatan efektivitas penanggu-
langan kemiskinan, dengan jalan 
meningkatkan kegiatan ekonomi 
yang  pro rakyat miskin melalui per-
luasan cakupan progiat yang ber-
basis penciptaan kesempatan usa-
ha dan perluasan lapangan kerja 
bagi masyarakat miskin. Selain itu, 
pemberdayaan serta perlindungan 
sosial bagi masyarakat miskin khu-
susnya pendidikan dan kesehatan, 
serta peningkatan akses masyara-
kat miskin terhadap ketersediaan 

dan keterjangkauan  kebutuhan 
pangan pokok.    

Sementara itu, prioritas masalah 
kemiskinan dengan memperhatikan 
potensi yang dapat dikembangkan 
untuk mendukung penanggulangan 
kemiskinan. Seperti di bidang sum-
berdaya alam, pertani an, perkebu-
nan, peternakan/perikanan &  ke-
hutanan. Sumber daya ekonomi, 
seperti perdagangan dan industri.

”Masalah kemiskinan di Kabu-
paten Nganjuk terkait dengan 
penurunan produktivitas pertanian 
dan masih lemahnya kelemba-

gaan ekonomi pedesa-
an dalam mendukung 
pengembangan  sektor 
pertanian sebagai 
peng gerak perekono-
mian pedesaan. Ka-
rena itu, prioritas pe-
ningkatan efektivitas 
penanggulangan ke-
miskinan di Kabupaten 
Nganjuk difokuskan 
pada mendorong per-
tumbuhan yang berpi-
hak pada masyarakat 
miskin, bantuan reha-
bilitasi rumah keluarga 

miskin yang tidak layak huni,”kata 
Gunawan Widagdo.

Sementara itu, hal lain juga 
mendapat perhatian, seperti 
penyempurnaan dan perluasan 
cakupan program pembangunan 
berbasis masyarakat miskin kepada 
pelayanan dasar dengan memperha-
tikan daerah-daerah tertinggal, dan 
perlindungan sosial bagi masyara-
kat miskin. Bahkan, tak ketinggalan 
pemberdayaan kelembagaan dan 
peningkatan kesejahteraan masy-
arakat  di tepi hutan. (suroto/yad)

Pembinaan petani bunga.

Pemberdayaan petani jahe.
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Pemkab Nganjuk menyadari, du-
kungan terhadap penanggulangan 
kemiskinan harus diikuti dengan le-
galisasi hukum yang dapat dijadikan 

pedoman dalam melangkah. Dalam rangka 
turut serta aktif dalam penanggulangan ke-
miskinan dan melaksanakan mandat terse-
but, dibentuklah Tim Koordinasi Penang-
gulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten 
Nganjuk berdasarkan SK Bupati Nomor 188 
/145/K/411.013/2010. Dari sinilah, maka Pem-
kab Nganjuk menyusun dokumen Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabu-
paten Nganjuk (SPKD). 

Lalu strategi apakah yang dilakukan ke 
arah penanggulangan kemiskinan daerah?

“Perluasan kesempatan kerja  melalui penciptaan 
lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masya-
rakat miskin  yang memungkinkan dapat meningkatkan 
taraf hidup berkelanjutan. 

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui 
penguatan partisipasi masyarakat miskin dalam me-
nentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan 
mengambil keputusan secara terbuka, melaksanakan, 
mengevaluasi dan menindaklanjuti dalam bentuk pe-
lestarian dan pengembangan terhadap hasil-hasil yang 
telah dicapai. Dengan demikian, peningkatan kapasitas 
melalui peningkatan kemampuan usaha masyarakat 
miskin,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyara-
kat (Bapemas) Kabupaten Nganjuk Gunawan Widadgo 
pada Gema Desa.

Lalu langkah lain yang telah ditempuh? “Perlin-
dungan Sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar 
dan memberikan perlindungan rasa aman bagi kelom-
pok masyarakat miskin. Kebijaksanaan penanggu-
langan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi 
dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah,” tu-
turnya. 

Dari tim kerja tersebut dapat diketahui dampak 
nyata dan aspek peningkatan pendapatan. Seperti, 
meningkatkan produksi usaha tani baik usaha padi po-
lowijo, ternak besar dan unggas  bagi petani di desa. 
Juga menumbuhkan industri rumah tangga (industri 
tahu) dan pemanfaatan limbah industri rumah tangga 
(bio gas), pupuk kompos. 

Aspek perluasan lapangan kerja. LKM memanfaat-
kan tenaga kerja dari karang taruna dalam pemberda-
yaan keluarga miskin dalam kegiatan pelatihan ketram-
pilan bagi keluarga miskin. 

Pemanfaatan tenaga terdidik untuk mengelola 
layan an keuangan bagi pedagang mlijo, petani kecil, 
wira usaha baru, usaha jajan anak sekolah, usaha 
pangan olahan. “Yang lebih terlihat juga bagaimana te-
rasa di masyarakat, menumbuhkan  usaha-usaha mikro 
baru  (pedagang sayuran keliling/ethek, usaha pangan 
olah an, pangan jajan anak sekolah). Dengan demikian, 
menciptakan lapangan kerja di bidang usaha pertanian 
utamanya bagi buruh tani,” kata Gunawan Widadgo. 

Sementara itu, aspek kapasitas organisasi dan 
manajemen usaha, akhirnya dapat menumbuhkan se-
mangat untuk berwira usaha bagi masyarakat miskin. 
Dengan langkah memberi stimulan pengembangan 
usahanya dengan memberi kredit modal, dan menam-
pung tabungan bagi warga desa untuk menambah 
modal bagi Lembaga LKMA dengan memberi jasa ke-
pada penabung. Tak ketinggalan juga memberi pen-
dampingan kemitraan kepada anggota dalam hal pe-
masaran produk yang dihasilkan, serta memberikan 
pendampingan sosial bagi warga desa,” kata Gunawan 
Widadgo. 

Dengan berbagai usaha tersebut, akhir Kabupaten 
Nganjuk berhasil meraih penghargaan Pro Poor Award 
tahun 2014 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Se-
dang lima daerah lain yang masuk adalah Kabupaten 
Pacitan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Banyu-
wangi, Kabupaten Bondowoso dan Kota Mojokerto. 

Pro poor Award adalah bentuk pemberian penghar-
gaan terhadap upaya nyata dan praktik-praktik terbaik 
dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan 
oleh pemerintah kabupaten dan kota lembaga non pe-
merintah dan perseorangan. Kegiatan pro poor award 
ini, dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, 
pengiriman profi l peserta, penilaian dokumen profi l, pe-

Komitmen Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja

Jasa Servis, salah satu industri rumah tangga.
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Profil 
UPKu

Keberadaan Waduk Widas 
di Dusun Petung Desa 
Pajaran Kecamatan Sa-
radan Kabupaten Madi-

un, ternyata memberikan manfaat 
bagi kehidupan warga. Bukan ha-
nya sebagai tujuan wisata, melain-
kan secara langsung memberikan 
keuntungan bagi warga untuk men-
cari ikan. Bahkan, dalam kesehari-

an dengan keberadaan lokasi yang 
dikenal dengan Waduk Bening itu, 
menjadikan warga sebagian besar 
sebagai nelayan dan pertanian.

Dari hasil olah ikan itu, warga 
desa tersebut berjualan di lokasi 
taman rekreasi Waduk Widas, di 
warung-warung dan rumah makan. 
Di lokasi ini menjadi daya tarik ma-
syarakat di sekitarnya. Pada area 
Waduk Bening tersedia beberapa 
wahana menarik seperti, danau 
buatan, pemancingan, hutan alam, 
perkemahan, kios makan, gedung 
pertemuan, mainan anak-anak ba-
hkan juga tempat out bond.

“Jadi, hasil olahan ikan berupa 
nugget, sosis, ikan goreng, menjadi 
menu di warung-warung di lokasi 
ini,” kata Noorlaily Rohma, petugas 
pedampingan masyarakat Desa 

Pajaran pada Gema Desa.
Sementara hasil-hasil aktivitas 

para nelayan, berupa ikan dijual di 
tempat penjualan ikan (TPI) yang 
bisa diakses langsung para pe-
minat, khususnya dari jalan raya, 
yang aksesnya cukup ramai dile-
wati pengguna jalan. TPI tersebut 
bagian dari unit kegiatan UPKu 
”Mina Widas Makmur” di Desa Pa-
jaran, Kecamatan Saradan, Kabu-
paten Madiun. 

Ada sejumlah kelompok nela yan 
yang setiap hari mengumpulkan 
hasil kegiatannya di TPI Mina Wi-
das Makmur. Berbagai jenis ikan, 
mulai dari wader, nila dan jenis lain-
nya, yang bisa dimanfaatkan untuk 
makanan olahan. Seperti botok 
wader, pepes wader Widas, pepes 
nila Widas, nugget ikan Widas dan 

UPKu ”Mina Widas Makmur” Desa Pajaran, Kec. Saradan, Kab. Madiun 

Waduk Bening, Tingkatkan Taraf Hidup
Nelayan di Pinggir Hutan

Selain menjadi tujuan 
wisata tengah hutan, 

Waduk Bening menjadi 
oase kehidupan warga 
Desa Pajaran. Berbagai 

hasil ikan olahan, memacu 
peningkatan ekonomi 

warga.

UPKu Mina Widas Makmur, Kabupaten Madiun 
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wader chrispy.
Warga yang meningkatkan nilai 

tambah dari hasil ikan tersebut, di-
tunjang adanya pembelian alat pro-
duksi nugget dan sosis didanai dari 
APBD Kabupaten Madiun. Realisa-
si kegiatan ini dilakukan pada Okto-
ber 2014. Tingkat kesulitan pembe-
lian alat ini cukup tinggi, pengurus 
dan pendamping harus mencari 
alat yang dibutuhkan dengan dana 
minim (cukup kecil). ”Akhirnya un-
tuk efi siensi dan penjaminan ke-
layakan barang, seluruh pembe-
lian alat diorderkan pada bengkel 
wirusaha yang beralamat di Desa 
Dagangan, Kabupaten Madiun, 
pimpinan Yunus Puji Wibowo,” kata 
Noorlaily.

Untuk kebutuhan itu, dilengkapi 
juga alat cetak sosis, mixer daging 
(grinder|), yang berfungsi untuk 
pencacah dan pencampur adonan 
daging, serta frezer dan pres mika. 
“Dengan alat-alat ini, dikelola oleh 
kelompok nelayan perempuan yang 
dikoordinir oleh Ny Anik. Kelemba-

gaannya masih di bawah kelemba-
gaan UPKu. Sehingga kelompok 
nelayan perempuan wajib mela-
porkan kegiatannya kepada UPKu 
Mina Widas Makmur,” tuturnya.

UPKu Mina Widas Makmur, da-
lam tahun 2014. Memperoleh hibah 
dana dari Pemkab senilai Rp20 juta, 
serta dari Provinsi Jawa Timur seni-
lai Rp 50 juta, yang dimanfaatkan 
untuk berbagai kegiatan dan sara-
na penunjang kegiatan perekono-
mian anggota UPKu tersebut. Dari 
Pemkab setempat, dana hibah pro-
gram Pengembangan Desa Man-
diri Berbasis Kawasan Perdesaan 
(PDM-BKP) dari APBD Kabupaten 
Madiun 2014. Sedang Dana Ke-
giatan Pengembangan Desa Man-
diri Berbasis Kawasan Perdesaan 
(PDM- BKP) Provinsi Jawa Timur 
tahun 2014 yang dipergunakan un-
tuk toko peralatan nelayan sebesar 
Rp 38.000.000. 

“Realisasi toko peralatan nela-
yan ini dilakukan dalam bulan Sep-
tember 2014. Pembelian peralatan 

nelayan melalui distributor dari Se-
marang. Berdasarkan survei harga 
yang dilakukan pengurus, harga 
barang lebih murah daripada pem-
belian dari distributor Surabaya. 
Selisih harga tiap paketnya sekitar 
Rp 18.000,- sehingga pengurus 
memutuskan pembelian barang 
melalui distributor semarang. 

”Pembelian dilakukan secara te-
lepon. Sejumlah dana ditransfer ke 
distributor dan jangka waktu sekitar 
seminggu kemudian barang telah 
sampai kedesa. Cara pembelian ini 
lebih murah, sering digunakan oleh 
nelayan di Desa Pajaran, Dusun 
Petung dan dinilai lebih praktis,” 
kata Suyadi, Ketua UPKu Mina Wi-
das Makmur, pada Gema Desa.

Toko Peralatan Nelayan, se-
bagai bagian unit usaha UPKu ini, 
sangat menguntungkan lembaga. 
Dalam jangka waktu 3 bulan hingga 
bulan Desember 2014, pengurus 
sudah melakukan 2 kali pembelian 
barang dengan keuntungan bisa 
mencapai Rp7.000.000.

Hasil tangkapan ikan anggota UPKu Mina Widas.
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Selain sebagai taman rekrea-
si, Waduk Bening ini juga seba-
gai tempat menampung air hujan. 
Maka jangan heran ketika musim 
penghujan,waduk ini akan dipenuhi 
air, namun ketika musim kemarau 
air waduk akan surut dan terka-
dang dimanfaatkan sebagai lahan 
pertanian atau ladang oleh warga 
sekitar.

Lokasi Desa Pajaran terletak 
42.5 kilometer sebelah utara kota 
Madiun. Desa Pajaran  merupa-
kan wilayah desa pinggiran hutan 
dimana hampir 80% wilayahnya 
berbatasan dengan hutan. Sebelah 
barat berbatasan dengan Desa Klu-
mutan, sebelah timur berbatasan 
Desa Bandungan, sebelah utara 
berbatasan dengan Desa Klangon 
dan sebelah selatan berbatasan 
dengan Desa Sugihwaras. 

Desa Pajaran Terdiri dari  
5 Dusun, 13 RW; dan 38 RT 
dengan Jumlah Penduduk 
adalah : 6.6067 Orang. Se-
bagian besar penduduknya 
mempunyai mata pencaha-
rian petani sawah dan pe-
tani tegal dengan meman-
faatkan potensi desa KPH 
Saradan. Potensi lain yang 
tidak kalah penting adalah 
Waduk Widas atau dikenal 
dengan waduk bening, di-
mana sekitar 210 nelayan 
menggantungkan hidupnya dari ha-
sil waduk ini sebagai nelayan tang-
kap.

Desa Pajaran dengan jumlah 
penduduk 6191 jiwa dimana 1057 
jiwa diantaranya termasuk dalam 
data PPLs`08. Penduduk dengan 
kategori RTHM, RTM maupun 
RTSM merupakan salah satu sasa-
ran atau calon pemanfaat dari ke-
giatan Pengembangan Desa Man-
diri Berbasis Kawasan Pedesaan 
(PDM-BKP). Rencana pemanfaat 
lainnya diambil dari penduduk yang 
berpotensi untuk pengembangan 

usaha kelompok.
Sebagian besar penduduk Desa 

Pajaran memiliki mata pencaharian 
sebagai petani sawah dan tegal 
dengan memanfaatkan lahan hutan 
di sekitar Desa Pajaran. Selama ini 
usaha tersebut tidak memiliki ak-
ses ke lembaga keuangan untuk 
mendapatkan modal kerja. Hal ini 
dikarenakan mereka tidak memiliki 
jaminan/agunan untuk mendapat-
kan modal. Ini berakibat sulitnya 
pengembangan usaha yang me-
reka tekuni. 

Namun begitu, dengan ada-
nya UPKu Mina Widas Makmur, 
warga merasakan manfaatnya 
se cara langsung. Baik untuk pe-
nambahan modal usaha bagi ma-
syarakat, khususnya RTM berpo-
tensi mutlak, maupun untuk dapat 

mengembangkan usahanya yang 
secara lang sung agar meningka-
tan pendapatan mereka. “Melalui 
kegiatan Pengembangan Usaha 
Ekonomi Produktif (PUEP), maka 
UPKu memberikan bantuan pinjam-
an modal dan alat penunjang pro-
duksi. Kegiatan ini diharapkan agar 
mereka dapat mengembangkan 
usaha dan meningkatkan pendapa-
tan keluarga. 

“Alhamdulillah, dengan UPKu 
ini, merupakan jalan untuk mewu-
judkan kemandirian masyarakat 
pedesaan agar mampu mendaya-
gunakan dan mengoptimalkan po-
tensi sumber daya ekonomi, sosial, 
dan lingkungan hidup untuk kese-
jahteraan masyarakat. Lebih dari 
itu, meningkatkan partisipasi, daya 
kreasi dan inovasi masyarakat da-

lam mendayagunakan poten-
si ekonomi, sosial, dan ling-
kungan hidup di desa, serta 
mengembangkan kemandiri-
an dan kemampuan berusaha 
di berbagai bidang usaha di 
desa. Dalam pengembangan 
Sumber Daya Manusia 
(SDM), terdapat 2 kelompok 
masyarakat, dengan jumlah 
anggota 30 orang. (khairil 
anam/yad)

Toko UPKu Mina Widas Makmur.

Hasil produk usaha UPKu Mina Widas Makmur.
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Kelurahan Blandongan 
merupakan salah satu 
buah dari pemekaran 
wilayah. Dulunya masih 

merupakan desa, baru pada tahun 
2002 menjadi kelurahan. Meskipun 
demikian, nuansa di wilayah Kelu-
rahan Blandongan hingga kini ma-
sih kental pedesaan karena masih 
melekat dengan pembawaan yang 
lama dan juga karena  letak Kelu-

Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan

Bandeng Jelak Sulut 
Semangat Raih Prestasi

Warga Kelurahan Blandongan patut berbangga diri karena 
telah berhasil membuat nama Kota Pasuruan kembali 

bersinar. Menduduki  juara  IV dalam Lomba Kelurahan 
tingkat Provinsi merupakan hal yang mengharukan 

bagi Kota Pasuruan khususnya Kelurahan Blandongan. 
Bagaimana tidak, bahkan sudah sepuluh tahun Kota 
Pasuruan seolah mati suri menorehkan prestasi yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Profil 
Kelurahan

Lurah Blandongan saat tinjau lapangan produk Bandeng Jelak
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rahan Blandongan di perbatasan 
antara kota dan kabupaten.

Karmin, Lurah Blandongan, 
memaparkan potensi yang paling 
menonjol di Kelurahan Blandongan 
adalah produk perikanan, salah sa-
tunya Bandeng Jelak. Disebut de-
mikian karena berasal dari wilayah 
Jelakrejo. Bandeng Jelak sudah cu-
kup dikenal bahkan se-Jawa Timur. 
Tidak jarang orang dari wilayah lain 
di Kota Pasuruan justru ikut mena-
mai Bandeng Jelak juga.

“Keunggulannya ada pada 
daging yang nampak lebih putih 
mengkilat dan yang terpenting ti-
dak bau tanah seperti kebanyakan 
bandeng pada umumnya. Untuk 
pemasaran selain sudah ke seluruh 
wilayah Pasuruan, juga banyak 
tengkulak dari Malang yang ambil 
dari Jelakrejo Pasuruan ini,” ujar 
Karmin kepada tim Gema Desa ke-
tika mengunjunginya.

Selain Bandeng Jelak, ada juga 
Terasi Reket. Karmin mencerita-
kan bahan pembuat terasi tersebut 

adalah udang-udang kecil yang en-
demik di wilayah utara pasuruan. 
“Tidak bisa diproduksi secara terus-
menerus karena memang udang 
tersebut juga musiman,” katanya.

“Pembuatannya pun masih se-
cara tradisional, yaitu dengan dije-
mur terlebih dahulu, kemudian se-
telah kering baru ditumbuk. Hingga 
saat ini produk Terasi Reket bisa di-

temukan di depot-depot di seluruh 
wilayah Pasuruan,” imbuh Karmin.

Sebagian besar masyarakat Ke-
lurahan Blandongan adalah petani 
sawah dan petani tambak, sisanya 
pegawai. “Sehari-hari nampak 
sepi karena semua pada pergi ke 
sawah-sawah dan tambak,” cerita 
Karmin yang sudah 6 tahun men-
jadi Lurah Blandongan.

Profil 
Kelurahan

Karmin, Lurah Balndongan Kota Pasuruan

Aktivitas petani tambak bandeng.
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Untuk diketahui, persebaran 
kawasan produk dan ekonomi ma-
syarakat antara lain RW.1 Industri 
Pakaian jadi, Pertanian & Mebeler; 
RW.2 Pertanian Produk Padi, Sa-
yuran dan Hasil Industri  kerupuk, 
mebeler; RW.3 Persawahan Pro-
duk Padi dan Mebeler; RW.4 Per-
sawahan Produk Padi; RW.5 Per-
sawahan Produk Padi, Perikanan 
Produk bandeng, Kawasan rumah 
pangan lestari, ternak kambing dan 
Mebeler; RW.6 Persawahan Pro-
duk padi; Sayuran, Produk unggul-
an, Telor Asin, Terasi Reket; RW.7 
Persawahan Produk Padi, Industri 
Logam, Ternak Sapi perah.

Salah satu jenis kegiatan home 

industry unggulan di Kelurahan 
Blandongan, antara lain Usaha 
Pembuatan Telor Asin, peternak 
ayam ras petelur, peternakan kam-
bing, pemerahan susu sapi, usaha 
industri logam dan mebel. Untuk 
sektor pertanian di Kelurahan Bla-
dongan meliputi pertanian Padi, 
dan sayur sayuran  diantaranya pe-
tani kangkung, sawi, tomat, terong, 
cabe, mentimun.

Saat ini Kelurahan Blandongan 
juga sedang berjibaku dengan se-
gala pembangunan, baik fi sik dan 
non fi sik. Untuk pembangunan fi sik 
/lingkungan adalah pembangunan 
MCK plus, sanitasi langsung ber-
basis masyarakat (SBLM), rehab 

rumah tidak layak huni Th. 2013  
sebanyak 18 unit, serta pavingisasi 
jalan kampung.

Sedangkan untuk pembangu-
nan non fi sik antara lain santunan 
bagi janda terlantar dan warga tuna 
daksa, bantuan modal bagi lan-
sia yang masih produktif, bantuan 
RASKIN kepada 290 warga, ban-
tuan Jamkesmas 1286 warga Th. 
2013, bantuan Jamkesda 85, ban-
tuan Jamkesmas dan Jamkesda 
Th. 2014 diganti menjadi Badan 
Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS), 
bantuan dari Wahana Kesejahte-
raan Sosial Berbasis Masyarakat 
(WKSBM ) “ KHUSNUL AULAD “ di 
RW. II berupa dana untuk lansia /
janda dan anak yatim yang dilak-
sanakan rutin setiap bulan.

Karmin berharap untuk selanjut-
nya bisa menjadi dan meraih yang 
lebih baik lagi. Tidak hanya mening-
katkan pembangunan di segala sek-
tor namun juga bermimpi mewujud-
kan Kelurahan Blandongan sebagai 
sentra kuliner bandeng. “Karena wi-
layah ini sudah menjadi penghasil 
bandeng, nantinya pengembangan 
yang dilakukan bisa menyuguhkan 
produk yang sudah langsung bisa 
dinikmati,” tutup Karmin. (hpy)
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Kegiatan gotong royong warga Kelurahan Balndongan.

Telur asin, produk home industry warga Blandongan.Telur asin, produk home industry warga Blandongan.
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Adalah H. R. Murahanto, 
S.Sos., MM., mengawali 
karirnya sebagai seorang 
staf di Badan Kepegawai-

an Daerah di Pasuruan pada 1992 
– 1995 yang kemudian mendapat 
tugas belajar S1 di Lembaga Admi-
nistrasi Negara di Bandung.

Tidak sampai di situ saja, Mura-
hanto menapaki studinya hingga S2 
di Universitas Widyagama, Malang. 
Sederet posisi yang dilaluinya an-
tara lain Kasubag Mutasi,  Kasubag 
Kesra hingga Kabag Humas Pem-
kot Pasuruan.

Murahanto dilantik sebagai Ke-
pala Bapemas Kota Pasuruan pada 
3 Juni 2013. Selang tidak jauh dari 
waktu tersebut merupakan bulan-
bulan yang sibuk dalam persiapan 
berbagai lomba. Melihat peluang 
tersebut, Murahanto tidak tinggal 
diam, bahkan langsung terjun la-
pangan.

“Saya bertekad Bapemas harus 
bangkit untuk Kota Pasuru-
an, dengan mengantongi 

ilmu dan pengalaman selama di 
Kabag Humas, saya mengetahui 
sedikit banyak celah mana saja 
yang harus saya tangani berkaitan 
dengan pemberdayaan masyara-
kat,” aku ayah tiga putra itu.

“Bahkan saya ke Malang, seba-
gai kota yang langganan menang 
lomba. Saya belajar dan saya amati 
bagaimana bisa menang, ternyata 
salah satunya ternyata ada war-
ganya yang bernama Agus di dae-
rahLowokwaru, menemukan pro-
gram septitank komunal, sehingga 
membawa kemenangan bagi kota 
malang,” imbuhnya.

Menghadapi masyarakat 
dengan bermacam karakter bukan 
hal baru bagi Murahanto. Tidak ja-
rang juga dibentak orang, namun 
hal tersebut bukan kendala yang 
kemudian menyurutkan langkah-

nya. Ia mengaku senang apa-

H. R. Murahanto, S.Sos., MM., Kepala Bapemas Kota Pasuruan

Baru Sebulan Dilantik, 
Langsung Borong Prestasi

Greget yang begitu 
memuncak dirasakan 

oleh pria asal Ponorogo 
ini ketika diamanahkan 
jabatan sebagai kepala 

Bapemas Kota Pasuruan. 
Bagaimana tidak, 

sejak tahun 2003 Kota 
Pasuruan seolah mati 

suri, tidak menorehkan 
sebuah prestasi 

sekali pun di bidang 
kemasyarakatan.

1515Edisi Februari 2015Edisi Februari 2015
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lagi ketika apa yang diusulkannya 
kepada masyarakat bisa mengena 
dan berjalan sukses. Melihat masy-
arakat sejahtera memberikan kepu-
asan tersendiri bagi pria kelahiran 
23 Juni 1966 silam ini. “Dan itu ti-
dak bisa ditukar atau dinilai dengan 
uang,” katanya.

“Mengetahui Kelurahan Blan-
dongan juara baru-baru ini saja 
membuat saya terharu dan me-
nangis. Bayangkan saja selama 
10 tahun ini Kota Pasuruan benar-
benar vakum. Jangankan juara, 
menjadi nominator saja tidak. Oleh 
karenanya, saya bisa benar-benar 
senang ketika berhasil meraih ke-
berhasilan Lomba Kelurahan Juara 
IV (Juli 2013), serta Juara III Nasio-
nal untuk lomba Lingkungan Ber-
sih dan Sehat (LBS) pada Oktober  
2013,” tuturnya kepada tim Gema 
Desa ketika mengunjunginya.

Murahanto mengaku keber-
hasilan yang berhasil diraihnya 
merupakan penghargaan bagi 
warga Kota Pasuruan. Hal terse-

but menjadi motivasi sendiri untuk 
lebih meningkatkan kesejahtera-
an. “Semuanya untuk masyarakat 
dan semua reward yang diperoleh 
tentu akan kembali ke masyarakat 
sebagai hasil jerih payah bersa-
ma,” ucapnya.

“Ini nanti saya ingin mengang-
kat salah satu kelurahan yang me-
nemukan tentang akuapower oleh 
seorang yang bernama Suji Kuswa-
hjudi. Beliau pernah menang lomba 
TTG juara I. akuapower merupakan 
penggerak kapal tanpa listrik dan 
solar, melainkan menggunakan in-
dikator komponen garam, mengha-
silkan kecepatan maksimal 70 km/
jam. Penemuannya yang lain juga 
ada penemuan lampu penerangan 
jalan tanpa aliran listrik. Itu yang 
menjadi pilot project lomba di ting-
kat provinsi kemudian,” ujar Mura-
hanto.

Disinggung mengenai hara-
pan tentu apa pun yang ada bisa 
menjadi lebih baik. Demikian juga 
dengan Murahanto. Secara pribadi, 

Murahanto memiliki keinginan yang 
hingga kini belum terlaksana dan 
kedahuluan daerah lain.

“Saya inginnya memiliki pro-
gram one village one product, di 
mana di setiap kelurahan, setiap 
wilayah memiliki produk unggulan, 
nantinya bisa terbagi sentra-sentra 
UKM yang menunjukkan ‘rasa Pa-
suruan’, jadi jika ada yang berkun-
jung ke Pasuruan sudah ada tujuan 
sentra sendiri-sendiri. Sementara 
ini sudah ada Batik Tembok,” kata 
Murahanto.

“Saat ini pelan-pelan untuk se-
tiap kelurahan masih ada bantuan 
pengembangan usaha ekonomi, 
contohnya daerah pesisir (utara) 
sudah mulai memproduksi abon 
ikan (produk ikan), sedangkan wi-
layah selatan yang sesuai dengan 
kultur selatan. Salah satunya me-
bel, ada juga tahu sehat, yang 
mana produk tahu tersebut tidak 
menghasilkan limbah,  ampasnya 
bisa dimanfaatkan dan tidak dibu-
ang,” jelasnya. (hpy)

Kepala Bapemas Kota Pasuruan bersama lurah Blandongan dan Ketua  UPKu Sunan Ampel.
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Melalui Perempuan

Dampak Ganda 
Penanggulangan Kemiskinan

Pancasila dan UUD 45 mengamanatkan 
penanganan kemiskinan kepada negara. 
Negara dituntut komitmennya untuk me-
ngurus masalah kemiskinan, sehingga ke-

hadiran negara di tengah-tengah masyarakat terasa 
nyata. Amanat negara dalam konstitusi kepada pe-
merintahan untuk mengurus rumah tangga miskin 
melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertu-
juan untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga 
akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran ra-
kyat yang sesungguhnya.

Demi terwujudnya hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan 
berkelanjutan yang berpusat pada rakyat yang inklusif 
dan mengedepankan partisipasi rakyat, pertumbuhan 
ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin dan 

pengarus u tamaan gender.
Sebagai manifestasi dari visi dan misi dimaksud Pe-

merintah Provinsi Jawa Timur menjalankan Program 
Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) 
bantuan RTSM (Rumah Tangga Sangat Mis kin). Dam-
pak dari berbagai program penanggulangan kemisk-
inan, angka kemiskinan di Jawa Timur terus menga-
lami penurunan. Pada tahun 2009 penduduk miskin di 
Jawa Timur 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada 
Maret tahun 2014 menjadi 4.786.790 jiwa (12,42%). 
Ini berarti selama kurun waktu lima tahun telah terjadi 
penurunan sebanyak 1.235.800 jiwa (4,26%).

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam upaya un-
tuk menumbuhkembangkan modal dasar capaian 
pembangunan pada periode pertama, maka pada 
periode kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul 
2014-2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan 
memperluas program penanggulanagan kemiskinan. 
Perwujudan dari Komitmen tersebut adalah dengan 
mengembangkan Program Jalan Lain Menuju Mandiri 
dan Sejahtera (Jalin Matra).

Program Jalin Matra merupakan program yang 
didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat 
yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya 
(wong cilik) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 
Tim Nasional percepatan Penanggulangan Kemis-
kinan (TNP2K) Program Perlindungan Sosial Tahun 
2011 dengan status 30% kesejahteraan terendah. 
Program Jalin Matra Memiliki tiga kegiatan unggulan 
yang secara spesifi k berbeda dari segi sasaran, yaitu 
Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat 
Miskin dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Mis-
kin dengan kesejahteraan 1 – 5% terendah (Desil 1), 
Program Jalin Matra Penganggulangan Feminisasi 
Kemiskinan dengan sasaran Kepala Rumah Tangga 
Perempuan dengan status kesejahteraan 1 – 10% 

Drs. Zarkasi, M.Si bersama penerima bantuan. 
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terendah (Desil 1) dan Program Jalin Matra Penanggu-
langan Kerentanan Kemiskinan dengan sasaran Rumah 
Tangga Rentan Miskin dengan status kesejahteraan 11 
– 30% terendah (Desil 2 dan 3).

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan men-
jadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun 
secara khusus saat ini mencermati adanya peningkat an 
populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemis-
kinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala ru-
mah tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal 
sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang se-
makin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya 
khusus dalam rangka penanganannya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statisk (BPS) 
menunjukkan jika jumlah penduduk wanita di Jawa Ti-
mur ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Sensus 
penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Timur se-
banyak 37,47 juta, terdiri atas 18,5 juta laki-laki (49,37%) 
dan 18,97 juta perempuan (50,63%). Hal tersebut di-
perkuat oleh rilis data Tim Nasional Percepatan Penang-
gulangan Kemiskinan (TNP2K) Juli 2012, menunjukkan 
bahwa jumlah rumah tangga dengan kepala rumah 
tangga perempuan dengan status kesejahteraan 3% te-
rendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 2.864.364 
Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Provinsi 
Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah 
KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4% (Sumber: Basis 
Data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, Juli 
2012. www.tnp2k.go.id).

Kerentanan kemiskinan yang dialami oleh perempuan 
juga ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistika (BPS) 
tahun 2012, antara lain dari bidang pendidikan yang dilihat 
dari persentase nasional penduduk 10 tahun ke atas yang 
tidak/belum pernah sekolah menurut jenis kelamin. Per-
sentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang 
tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2012 lebih besar 
daripada laki-laki, persentase penduduk perempuan usia 
10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah secara 
nasional tahun 2012 yaitu sebesar 7,37% sedang laki-laki 
lebih sedikit yaitu hanya 3,10%.

Di bidang ketenagakerjaan, angka partisipasi kerja 
kepala keluarga perempuan secara nasional menunjuk-
kan bahwa dari persentase kepala rumah tangga dengan 
jenis kelamin perempuan sebanyak 14,2% ternyata ha-
nya 60,67% saja yang bekerja. Sedangkan untuk kepala 
rumah tangga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 
85,58% yang bekerja sebanyak 93,19% atau ham-
pir seluruhnya. Data lain terkait tingkat pengangguran 
terbuka penduduk berumur 15 tahun ke atas me nurut 
kelompok umur dan jenis kelamin, tahun 2012 adalah 
sebesar 6,77%, sedangkan pengangguran terbuka pen-

duduk laki-laki nasional berumur 15 tahun ke atas yaitu 
sebesar 5,75%, atau lebih rendah 1,02% dibanding pe-
rempuan.

Berdasarkan analisa terhadap beban kerja, kemis-
kinan telah menyebabkan perempuan menanggung 
beban yang lebih berat dibading laki-laki. Selain mem-
berikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin ha-
nya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 
1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50 persen lebih 
panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pe-
kerjaan yang dibayar maupun yang tidak dibayar, diban-
dingkan dengan laki-laki pada usia yang sama (Cahyono 
2005). Hal tersebut disebabkan karena selain bekerja 
untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarga juga ma-
sih harus bekerja di sektor domestik dalam keluarga.

Menurut Moghadam 2005 : 7, feminisasi kemiskinan 
adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di 
bawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi 
kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan 
tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau 
kepala rumah tangga perempuan. Chant (2006) me-
nambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya 
konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga 
hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender 
yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah, serta 
juga akibat meningkatnya insiden “ibu” sebagai kepala 
rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rumah 
tangga perempuan karena meskipun seorang laki-laki 
dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu di-
sebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang 
berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalam 
menghadapinya. 

Perempuan mengalokasikan sebagian besar peng-
hasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluaga dan 
lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya di-
bandingkan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar 
penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan 
anak-anak menderita kekuarangan gizi. Dengan kata 
lain, apabila berhasil untuk menanggulangi kemiskinan 
perempuan maka akan memiliki dampak ganda dan le-
bih besar (multiplier effect).

Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani 
kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga 
dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) me-
lalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. 
Program tidak hanya sebagai upaya jangka pendek un-
tuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih 
daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan 
dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap 
kemiskinan (poverty trap) pada KRTP.  (*)
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Usai Jalan Lain Menuju 
Mandiri dan Sejahtera 
(Jalin Matra) diluncur-
kan Desember 2014, 

Bapemas Provinsi Jawa Timur 
pada 26 Januari sd 11  Februari 
2015 melakukan monitoring 
dan evaluasi (monev) penerima 
bantuan pilot project Jalin Ma-

tra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan Tahun 2014 di 10 
kabupaten, yaitu Banyuwangi, 
Situbondo, Jember, Probolinggo, 
Pasuruan, Pamekasan, Tulunga-
gung, Kediri, Bojonegoro dan 
Ngawi.

Monev ini bertujuan untuk 
memastikan proses pelaksana-
an program Jalin Matra Bantuan 
RTSM sesuai dengan mekanis-

me dan aturan yang berlaku, se-
bagaimana yang tertuang dalam 
pedoman umum dan PTO.  Monev 
dilakukan secara berjenjang oleh 
pendamping desa, pendamping 
kabupaten/kota, sekretariat desa/
kelurahan, sekretariat kabupa-
ten/kota, pendamping provinsi, 
dan sekretariat provinsi.

Salah seorang penerima 
bantuan pilot project Jalin Ma-
tra Penanggulangan Feminisasi 
Kemiskinan tahun 2014 adalah 
Nawati (ibu) dan Agus Saputra 
(anak), warga Desa Karang Ba-
yat, Kecamatan Sumberbaru, Ka-
bupaten Jember. Bantuan yang 
diterima dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur digunakan untuk pem-
belian peralatan pertukangan kayu 
karena anaknya memiliki pengala-
man bekerja di perusahaan mebel. 

Peralatan tersebut terdiri atas ger-
gaji listrik sekuler, bor lis trik, gerinda 
listrik, profi l kayu, pasra listrik, mete-
ran, palu dan tatah. 

“Saya sangat bersyukur su-
dah mendapat bantuan dari pe-

merintah, karena anak saya bisa 
bekerja di rumah tanpa harus ikut 
orang,” kata Nawati yang sepuluh 
tahun menjanda dan bekerja se-
bagai buruh tani ini.

Hal yang sama juga 
disampaikan oleh Mina, 
warga Desa Yosorati, Kec. 
Sumberbaru, Kab. Jember. 
Bantuan yang diterima dari 
program Jalin Matra Penang-
gulangan Femininasi Ke-
miskinan digunakan untuk 
jualan rujak dan nasi. 

“Bantuan saya pakai 
untuk usaha rujak karena 
sebelumnya saya sudah 

membuka warung rujak,” ka-
tanya. Ditambahkan, bantuan 

itu digunakan untuk membeli 
meja jualan, kursi kayu, etalase 
aluminium, rak piring, cobek batu, 
kompor dan tabung gas dan mo-
dal usaha untuk membuat rujak 
dan masakan nasi. (res/*)

Monev Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan

Jual Rujak dan 
Alat Pertukangan Anak

Mina di depan warung rujaknya.

Nawati dan putranya, Agus Saputra.

Alat pertukangan hasil program 
Penanggulangan Feminisasi   Kemiskinan.
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Berbeda dengan tahu pada 
umumnya, tahu yang di-
produksi oleh anggota 
UPKu Sunan Ampel Se-

jahtera merupakan tahu nir limbah. 
Demikian mereka menyebutnya. 
Tahu yang diproduksi memiliki ke-
unggulan antara lain selama pro-

duksi tidak menimbulkan polusi 
bau, sedangkan limbah berupa air 
kedelai bisa diolah sedemikian rupa 
menjadi minuman, serta ampas ke-
delai dimanfaatkan menjadi kripik, 
botok dan aneka makanan lainnya.

“Sisa ampas dan airnya pun ti-
dak menjadi limbah yang sia-sia 

namun juga memberikan nilai eko-
nomis, diolah menjadi kue-kue, 
sedangkan airnya ditambahi jahe, 
pandan dan gula merah menjadi 
minuman semacam pokak yaitu se-
jenis minuman yang menghangat-
kan,” jelas Soeprijono, ketua UPKu 
Sunan Ampel Sejahtera.

Suryati Lanawati, bendahara 
UPKu Sunan Ampel Sejahtera me-
nambahkan untuk harga memang 
cenderung lebih mahal dari tahu 
pada umumnya. Sepotong saja di-
banderol harga 3500 rupiah, dengan 

Tahu, makanan berbahan dasar kedelai merupakan salah 
satu makanan yang akrab di lidah. Bagaimana tidak, 

selain sebagai lauk, tahu bisa diolah manjadi berbagai 
varian kudapan yang diminati banyak orang.

UPKu Sunan Ampel Sejahtera

Tahu Nigarin, 
Tahu Sehat Masa Kini

Profil 
UPKu

Soeprijono dan Suryati Lanawati menunjukan hasil produk UPKu Sunan Ampel.

Anekan Kudapan Tahu sehat Nogaring
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kemasan higienis dan proses pro-
duksinya juga tidak menggunakan 
bahan pengawet sama sekali.

“Harganya lebih tinggi karena 
tidak menggunakan cuka dalam 
proses pembuatannya melainkan 
menggunakan nigarin yaitu kom-
ponen garam dari larutan/air laut 
yang diambil di kedalaman tertentu, 
khususnya yang ini dari laut antara 
madura dan Kalimantan, sehingga 
tahu bisa lebih tahan lama dan bisa 
langsung dimakan ketika masih 
mentah,” ujarnya kepada tim Gema 
Desa ketika mengunjungi tempat 
produksi tahu sehat ini.

Untuk penjualannya pun masih 
terbatas di kalangan tertentu. Mena-
namkan sesuatu yang baru kepada 
masyarakat memang tidak semudah 
membalik telapak tangan, demikian 
juga dengan membiasakan masya-
rakat untuk mengonsumsi tahu sehat 
ini. “Sejauh ini masih dijual di ling-
kungan pagu yuban, kantor-kantor 
seperti Bapemas, Badan Lingkungan 
Hidup, BKKBN,” imbuh Suryati.

Berbicara mengenai proses pro-
duksi, Soeprijono mengungkapkan 
sekali produksi menghabiskan 8 
kilo kedelai dan bisa lebih dari itu 
jika ada pesanan. Produksi pun ti-
dak setiap hari, hanya hari tertentu, 
dalam satu pekan 3 kali produksi. 
“Kami membatasi produksi karena 
memang alat dan kemampuan 
SDM yang terbatas,” katanya.

“Sebenarnya kami juga tidak 
mengejar hasil produksi yang ba-
nyak, namun untuk menjaga perpu-
taran penjualan dari produksi kami. 
Lebih baik memproduksi secukup-
nya dan cepat habis terjual dari-
pada memproduksi banyak namun 
masih tersendat di pemasarannya,” 
tambah Soeprijono.

Untuk diketahui, usaha produksi 
tahu sehat di UPKu Sunan Ampel 
Sejahtera ini merupakan ide dari 
kelompok ibu-ibu di Kelurahan Pe-
tamanan, Kecamatan Panggungre-
jo, Kota Pasuruan yang mengi kuti 
pelatihan wirausaha pembuatan 
tahu di Universitas Merdeka, Pa-
suruan.Dalam proses pembuatan-
nya yang menggunakan mesin, 
diketahui bahwa usaha ini bakal 
menawarkan potensi yang luar bi-
asa dalam pengembangan kualitas 
ekonomi sebuah masyarakat.

Melalui kegiatan Pengem-

bang  an Usaha Ekonomi Produktif 
(PUEP), maka UPKu Sunan Ampel 
Sejahtera menyediakan pinjaman 
modal untuk usaha pembuatan 
tahu. “Dana bantuan melalui Bape-
mas Kota Pasuruan yang semula 
untuk kegiatan simpan pinjam, 
kami manfaatkan untuk dikumpul-
kan kembali sebagai modal mem-
produksi tahu,” papar Soeprijono.

“Karena untuk kegiatan simpan 
pinjam sendiri, kami sudah memiliki 
tiga jenis yaitu simpan pinjam PKK 
RW, simpan pinjam RW sendiri dan 
simpan pinjam RT. Kegiatan simpan 
pinjam sudah berjalan sejak 1980 
jauh sebelum terbentuk UPKu, se-
dangkan UPKu Sunan Ampel Se-
jahtera ini sendiri baru terbentuk 
Februari 2014 dan mendapat SK 
pada November 2014,” ujar Suryati.

Ada tiga kelompok dalamt 
enaga produksi tahu sehat niga-
rin, antara lain kelompok Gemah 
(beranggota 9 orang dari warga 
RT 01), kelompok Ripah (berang-
gota 8 orang dari warga RT 02) dan 
kelompok Loh Jinawi (beranggota 8 
orang dari warga RT 03). “Total ada 
25 orang. Hingga saat ini kami juga 
aktif dalam kegiatan bank sampah, 
tanaman toga dan nantinya ingin 
mengembangkan usaha meram-
bah batik dengan motif khas daun 
sirih dan burung kepodang sebagai 
maskot Pasuruan agar lebih dike-
nal oleh khalayak,” ungkap Soeri-
jono. (hpy)

Kegiatan produksi tahu sehat Nigarin.

Anggota UPKu Sunan Ampel Sejahtera.
EEEEE 21Edisi Februari 2015
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SEJAK manusia ber-
gabung dalam suatu 
masyarakat, agaknya, 
keselarasan  menjadi 
suatu kebutuhan. 

Be tapa tidak! Pada waktu pen-
galaman mengajari manusia hidup 
bermasyarakat jauh lebih mengun-
tungkan, efi sien dan efektif dari-
pada hidup soliter, sendirian, pada 
waktu itu pula manusia belajar 
untuk menenggang dan bersikap 
toleran terhadap yang lain. Pada 
waktu dia tahu bahwa untuk men-
jaga kelangsungan hidupnya dia 
membutuhkan bekerja bersama 
orang yang kemudian mengikat diri 
dalam suatu masyarakat, manusia 
juga belajar memahami suatu pola 
kerjasama yang terdapat dalam 
hubungan antara anggota masya-
rakat tersebut. 

Kerjasama yang dilakukan se-
cara bersama-sama disebut se-
bagai gotong-royong, akhirnya 
menjadi strategi dalam pola hidup 
bersama yang saling meringankan 
beban masing-masing pekerjaan. 
Adanya kerjasama semacam ini 
merupakan suatu bukti adanya ke-
selarasan hidup antar sesama bagi 
komunitas, terutama yang masih 

menghormati dan menjalankan ni-
lai-nilai kehidupan, yang biasanya 
dilakukan oleh komunitas perdesa-
an atau komunitas tradisional. Te-
tapi tidak menuntup kemungkinan 
bahwa komunitas masyarakat yang 
berada di perkotaan juga dalam 
beberapa hal tertentu memerlukan 
semangat gotong-royong. 

Gotong-royong sebagai bentuk 
solidaritas sosial, terbentuk karena 
adanya bantuan dari pihak lain, 
untuk kepentingan pribadi ataupun 
kepentingan kelompok, sehingga di 
dalamnya terdapat sikap loyal dari 
setiap warga sebagai satu kesa-
tuan. Dalam hal ini, Parson (1951 
: 97 – 98) mengemukakan:

Loyalty is, as it were, the unin-
stitutonalized precusor of solidarity, 
it is the “spilling over” of motiva-
tion to conform with the interests 
or expectations of alter beyond 
the boundaries of any institutiona-
lized or agreed obligation. Collec-
tivity-orientation on the other hand 
converts this “propensity” into an 
institutionalized obligation of the 
role-expectation. Then whether 
the actor “feel like it” or not, he is 
obligated to act in certain ways and 
risks the application of negative 

sanctions if he does not. 
Kehidupan warga suatu komu-

nitas yang terintegrasi dapat dilihat 
dari adanya solidaritas di antara 
mereka melalui tolong-menolong 
tanpa keharusan untuk memba-
lasnya, seperti adanya musibah 
atau membantu warga lain yang 
dalam kesusahan. Tetapi tolong 
menolong seperti ini menjadi suatu 
kewajiban, untuk saling memba-
las terutama dalam hal pekerjaan 
yang berhubungan dengan perta-
nian atau di saat salah satu warga 
melakukan perayaan. Begitu pula, 
apabila terdapat pekerjaan yang 
hasilnya untuk kepentingan bersa-
ma, maka diperlukan pengerahan 
tenaga dari setiap warga melalui 
kerjabakti. 

Kegiatan gotong-royong dilaku-
kan warga komunitas, baik yang 
berada di perdesaan maupun di 
perkotaan, yang penting mereka 
dalam kehidupannya senantiasa 
memerlukan orang lain. Di perko-
taan nilai gotong-royong ini sangat 
berbeda dengan gotong-royong 
di pedesaan, karena di perkotaan 
segala sesuatu sudah banyak di-
pengaruhi oleh materi dan sistem 
upah, sehingga akan diperhitung-
kan untung-ruginya dalam mela-
kukan gotong-royong, sedangkan 
di perdesaan gotong-royong belum 
banyak dipengaruhi oleh materi 
dan sistem upah sehingga kegiat-
an gotong-royong diperlukan seba-
gai suatu solidaritas antar sesama 
dalam satu kesatuan wilayah atau 
kekerabatan. 

Gotong Royong 
Dalam Kehidupan Masyarakat 

Oleh : Prof. Dr. Gurniwan Kamil Pasha, M.Si* 

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup 
sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam 

berbagai hal, seperti bergaul, bekerja, tolong menolong, 
kerja bakti, keamanan, dan lain-lain. Seperti halnya yang 

dikemukakan oleh Kayam1) sebagai berikut:
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Dalam hal ini Koentjaraningrat 
(1984 : 7) mengemukakan kegiat-
an gotong-royong di pedesaan 
sebagai berikut: (1) Dalam hal ke-
matian, sakit, atau kecelakaan, di 
mana keluarga yang sedang men-
derita itu mendapat pertolongan 
berupa tenaga dan benda dari te-
tangga-tetangganya dan orang lain 
sedesa; 

(2) Dalam hal pekerjaan seki-
tar rumah tangga, misalnya mem-
perbaiki atap rumah, mengganti 
 din ding rumah, membersihkan 
ru mah dari hama tikus, menggali 
sumur, dsb., untuk mana pemilik 
rumah dapat minta bantuan tetang-
ga-tetangganya yang dekat dengan 
memberi bantuan makanan; 

(3) Dalam hal pesta-pesta, mi-
salnya pada waktu mengawinkan 
anaknya, bantuan tidak hanya da-
pat diminta dari kaum kerabatnya, 
tetapi juga dari tetangga-tetang-
ganya, untuk mempersiapkan dan 
penyelenggaraan pestanya; 

(4) Dalam mengerjakan peker-
jaan yang berguna untuk kepen-
tingan umum dalam masyarakat 
desa, seperti memperbaiki jalan, 
jembatan, bendungan irigasi, ba-
ngunan umum dsb., untuk mana 
penduduk desa dapat tergerak un-
tuk bekerja bakti atas perintah dari 
kepala desa. 

Gotong-royong semacam itu 
sulit dibedakan antara gotong-ro-
yong sebagai bentuk tolong me-
nolong dan gotong royong sebagai 
kerjabakti. Walaupun demikian, 
yang penting dalam hal ini bahwa 
pekerjaan atau kesulitan yang dia-
lami oleh seseorang tidak dapat 
dilakukan sendiri melainkan perlu 
adanya bantuan tenaga dari orang 
lain. 

Gotong-royong dapat dikatakan 
sebagai ciri dari bangsa Indonesia 
terutama mereka yang tinggal di 
pedesaan yang berlaku secara tu-
run temurun, sehingga membentuk 

perilaku sosial yang nyata kemudi-
an membentuk tata nilai kehidupan 
sosial. Adanya nilai tersebut me-
nyebabkan gotong-royong selalu 
terbina dalam kehidupan komuni-
tas sebagai suatu warisan budaya 
yang patut dilestarikan. Hubungan-
nya gotong-royong sebagai nilai 
budaya, maka Bintarto (1980 : 24) 
mengemukakan, 

Nilai itu dalam sistem budaya 
orang Indonesia mengandung em-
pat konsep, ialah : (1) Manusia 
itu tidak sendiri di dunia ini tetapi 
dilingkungi oleh komunitinya, ma-
syarakatnya dan alam semesta 
sekitarnya. Di dalam sistem makro-
kosmos tersebut ia merasakan 
dirinya hanya sebagai unsur kecil 
saja, yang ikut terbawa oleh pro-
ses peredaran alam semesta yang 
maha besar itu. (2) 

Dengan demikian, manusia pa-
da hakekatnya tergantung dalam 
segala aspek kehidupannya ke-
pada sesamanya. (3) Karena itu, ia 
harus selalu berusaha untuk seda-
pat mungkin memelihara hubungan 
baik dengan sesamanya terdorong 
oleh jiwa sama rata sama rasa, dan 
(4) selalu berusaha untuk sedapat 
mungkin bersifat konform, berbuat 
sama dengan sesamanya dalam 
komuniti, terdorong oleh jiwa sama 
tinggi sama rendah. 

Adanya sistem nilai tersebut 
membuat gotong-royong senan-
tiasa dipertahankan dan diperlukan 
dalam berbagai aspek kehidupan, 
sehingga gotong-royong akan 
selalu ada dalam berbagai bentuk 
yang disesuaikan dengan kondisi 
budaya komunitas yang bersang-
kutan berada. 

Gotong-royong sebagai bentuk 
integrasi, banyak dipengaruhi oleh 
rasa kebersamaan antar warga 
komunitas yang dilakukan secara 
sukarela tanpa adanya jaminan 
berupa upah atau pembayaran 
dalam bentuk lainnya, sehingga 

gotong-royong ini tidak selamanya 
perlu dibentuk kepanitiaan secara 
resmi melainkan cukup adanya 
pemberitahuan pada warga komu-
nitas mengenai kegiatan dan waktu 
pelaksanaannya, kemudian peker-
jaan dilaksanakan setelah selesai 
bubar dengan sendirinya. Adapun 
keuntungan adanya gotong-royong 
ini yaitu pekerjaan menjadi mu-
dah dan ringan dibandingkan apa-
bila dilakukan secara perorangan; 
memperkuat dan mempererat hu-
bungan antar warga komunitas 
di mana mereka berada bahkan 
dengan kerabatnya yang telah ber-
tempat tinggal di tempat lain, dan; 
menyatukan seluruh warga komu-
nitas yang terlibat di dalamnya. 
Dengan demikian, gotong-royong 
dapat dilakukan untuk meringan-
kan pekerjaan di lahan pertanian, 
meringankan pekerjaan di dalam 
acara yang berhubungan dengan 
pesta yang dilakukan salah satu 
warga komunitas, ataupun bahu 
membahu dalam membuat dan 
menyediakan kebutuhan bersama. 

Tolong Menolong   Tolong Menolong   
dan Kerjabakti dan Kerjabakti 

Gotong-royong dalam bentuk 
tolong menolong dan dalam  bentuk 
kerjabakti keduanya berbeda da-
lam hal kepentingan, bahwa to-
long-menolong dilakukan untuk ke-
pentingan perseorangan dalam hal 
kesusahan ataupun memerlukan 
curahan tenaga dalam menyele-
sai kan pekerjaannya, sehingga 
yang bersangkutan mendapat ke-
untungan dengan adanya bantuan 
sukarela. Sedangkan kerja-bakti 
dilakukan untuk kepentingan ber-
sama, sehingga keuntungan un-
tuk merasakannya didapat secara 
bersama-sama, baik bagi warga 
bersangkutan maupun orang lain 
walaupun tidak turut serta dalam 
kerjabakti. 

Gotong-royong dalam bentuk 
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tolong menolong dilakukan secara 
sukarela untuk membantu orang 
lain, tetapi ada suatu kewajiban 
sosial yang memaksa secara mo-
ral bagi seseorang yang telah 
mendapat pertolongan tersebut un-
tuk kembali menolong orang yang 
pernah menolongnya, sehingga 
saling tolong menolong ini menjadi 
meluas tanpa melihat orang yang 
pernah menolongnya atau tidak. 
Dengan demikian, bahwa tolong 
menolong ini merupakan suatu 
usaha untuk menanam budi baik 
terhadap orang lain tanpa adanya 
imbalan jasa atau kompensasi se-
cara langsung atas pekerjaan itu 
yang bersifat kebendaan, begitu-
pula yang ditolong akan merasa 
berhutang budi terhadap orang 
yang pernah menolongnya, sehing-
ga terjadilah keseimbangan berupa 
bantuan tenaga yang diperoleh bila 
suatu saat akan melakukan peker-
jaan yang sama. 

Dalam hal ini Tashadi dkk. (1982 
: 78) mengemukakan:  Konpensasi 
atau balas jasa dalam hal tolong 
menolong itu tidak diwujudkan 
dengan sejumlah nilai uang, tetapi 
jasa yang telah diberikan itu akan 
lebih menjamin hubungan kekelu-
argaan yang baik di antara mereka 
yang bersangkutan atau berhu-
bungan karena adanya suatu peris-
tiwa. Apabila kompensasi atau jasa 
itu diwujudkan dengan sejumlah 
nilai uang, maka jarak sosial akan 
terjadi yang mengakibatkan nilai-
nilai batin menjadi renggang yang 
akhirnya mendesak nilai itu sendiri. 
Demikian peristiwa ini banyak kita 
lihat dewasa ini di berbagai tempat 
di daerah pedesaan. 

Dengan demikian, bahwa to-
long menolong merupakan gotong-
royong yang memiliki azas timbal 
balik secara moral antar warga 
komunitas yang berpedoman pada 
kesamaan wilayah dan kekeluarga-
an yang erat. 

Bersamaan dengan tumbuhnya 
penduduk, maka kegiatan tolong 
menolong mulai memunculkan 
adanya pamrih, walaupun tidak 
secara langsung dalam bentuk im-
balan nyata, tetapi imbalan yang 
sama seperti telah diberikan, seba-
gaimana Kayam2) kemukakan, 

... bahwa kebersamaan atau 
kolektivitas dari masyarakat perta-
nian sederhana akan segera ber-
ubah begitu manusia pertanian 
menyadari hal milik pribadi. Be-
gitu dia membuat klaim terhadap 
sebidang lahan, ... agaknya, dia 
menjadi sadar bahwa permintaan 
tolong kepada tetangganya un-
tuk menggarap lahan akan harus 
memperhatikan tolong menolong 
yang lain. Apabila sebelumnya dia 
kerja bersama-sama, beramai-ra-
mai dengan tetangganya, "tanpa 
suatu pamrih", sekarang dia ma-
sih bekerja bersama-sama tetapi 
dengan "pamrih". Pamrih adalah 
harapan terhadap suatu imbalan. 
... apakah itu imbalan berupa ganti 
pertolongan pada waktu dia nanti 
memerlukannya. ... 

Tolong menolong dengan pam-
rih atau ganti pertolongan di masa 
datang sebagai tanggung jawab 
moral untuk ganti menolong. 

Kegiatan kerjabakti sebagai 
gotong-royong dilakukan secara 
serentak untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan yang hasilnya di-
manfaatkan bersama. Kadangkala 
kerjabakti semacam ini menjadi 
pengertiannya menjadi tidak jelas 
dengan adanya kerjabakti secara 
sukarela dan secara paksaan, se-
perti yang di kemukakan Koentja-
raningrat (dalam Sajogyo dan Sa-
jogyo, 1992 : 38), 

Mengenai gotong-royong kerja-
bakti kita juga harus membedakan 
antara (1) kerjasama untuk proyek-
proyek yang timbul dari inisiatif 
atau swadaya warga para warga 
desa sendiri dan (2) kerjasama 

untuk proyek-proyek yang dipaksa-
kan dari atas. 

Pengerahan tenaga yang dila-
kukan dalam kerjasama pertama 
merupakan kebutuhan komunitas 
itu sendiri, umumnya didasarkan 
atas rapat antar warga dalam me-
nentukan jenis dan bentuk ke-
butuhan, kemudian hasil rapat 
diputuskan bahwa pekerjaan dila-
kukan oleh warga komunitas se-
cara bersama-sama dalam bentuk 
gotong-royong, sedangkan peng-
erahan tenaga pada bagian kedua 
berhubungan dengan penyele-
saian  suatu proyek, yang diperlu-
kan tenaga kerja untuk melakukan 
gotong-royong. Adapun rencana 
dan pelaksanaan proyek bia-
sanya berdasarkan kebijakan pe-
merintah daerah setempat dalam 
membangun suatu fasilitas umum 
dengan bantuan tenaga warga 
komunitas. Proyek semacam ini 
misalnya pembuatan jalan, maka 
pembukaan jalan akan dilakukan 
warga komunitas yang dilalui oleh 
jalan tersebut, atau pembuatan 
bendungan di mana tanah urugan 
dikerjakan oleh warga yang diminta 
bantuan tenaganya, dan pekerjaan 
semacam ini banyak juga dilakukan 
dengan tujuan untuk hal-hal terten-
tu, sehingga biaya pembangunan 
proyek dapat ditekan, namun aki-
batnya terjadi pemaksaan secara 
halus demi pembangunan. 

Dengan demikian, bahwa go-
tong-royong yang terdapat dalam 
kehidupan terdiri dari tolong me-
nolong antar warga dengan tang-
gung jawab moral atas dasar azas 
timbal balik; gotong-royong dengan 
jalan pengerahan tenaga untuk 
membangun fasilitas kehidupan 
atas dasar inisiatif warga setempat 
dengan jalan swadaya; dan gotong 
royong dalam membangun fasilitas 
kehidupan atas dasar inisiatif dari 
yang berwenang, dalam hal ini pe-
merintah setempat yang memerlu-
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kan pengerahan tenaga dari warga 
setempat. Dari ketiga macam go-
tong-royong tersebut merupakan 
bentuk pekerjaan yang dilakukan 
bersama tanpa adanya imbalan 
dalam bentuk uang atau materi se-
cara jelas. 

Gotong-royong di Ling-
kungan Tempat Tinggal 

Warga Komunitas suatu saat 
akan memiliki kegiatan yang me-
merlukan bantuan dari warga lain-
nya, yaitu penyelenggaraan khi-
tan an, perkawinan atau dalam 
pem buatan rumah mereka. seperti 
yang dikemukakan Kayam3) seba-
gai berikut, 

... Seorang petani ... yang 
mengajak tetangga-tetangganya 
beramai-ramai membantunya 
mendirikan rumah sudah harus 
tahu bahwa dia harus menyedia-
kan makanan dan minum bagi 

yang membantunya, dan pada 
gilirannya pada satu waktu nanti 
harus bersedia ikut bergotong-ro-
yong mendirikan rumah atau pe-
kerjaan beramai-ramai. 

Bantuan yang dilakukan ter-
hadap warga yang melakukan 
kegiatan ini dapat berupa bahan 
makanan, uang, ataupun tenaga. 
Mereka yang datang membantu 
terlebih dahulu diberitahu waktu 
perayaan atau pembuatan  rumah 
dilaksanakan, sehingga akan 
mempersiapkan segala sesua-
tunya. bagi yang pernah dibantu 
minimal akan membantu sesuai 
dengan bantuan yang telah diteri-
manya, tetapi yang bagi yang be-
lum mendapat bantuan maka akan 
membantu sesuai dengan kemam-
puan atau kebutuhan yang kelak 
harus diterima dari warga yang me-
nyelenggarakan perayaan terse-
but. Tolong menolong semacam ini 
dapat dianggap sebagai tabungan 
di masa datang, kalaupun balasan-
nya suatu saat tidak diterima lang-

sung karena sesuatu hal seperti 
tidak akan melaksanakan pembua-
tan rumah atau perayaan lagi di 
mana anak-anaknya telah menikah 
semua atau telah dikhitan, maka 
balasan bantuan melainkan diberi-
kan keturunannya yaitu cucu atau 
kerabatnya ataupun pada orang 
lain asalkan balasan tersebut atas 
nama yang pernah membantunya. 
Adapun bantuan tenaga diberikan 
apabila yang bersangkutan tidak 
mampu untuk memberikan barang 
kebutuhan ataupun uang, maka 
bantuan tenaga dipersiapkan se-
suai dengan kebutuhan, karena 
setiap perayaan atau pembuatan 
rumah yang diselenggarakan akan 
memerlukan banyak tenaga kerja. 

Saling tolong menolong se-
perti demikian tidak terbatas pada 
warga sekitarnya, melainkan dapat 
juga dari warga lain sebagai ke-
nalan dekat yang berada jauh dari 
tempat tinggal yang akan menye-
lenggarakan perayaan atau mem-
buat rumah. Bantuan ini dapat juga 
datang dari kerabat yang memang 
sengaja datang setelah adanya 
pemberitahuan walaupun berada 
di tempat atau daerah lain yang 
berjauhan. Adanya ikatan tolong 
menolong seperti ini akan mering-
ankan beban yang harus dipikul 
saat pelaksanaan perayaan atau 
pembuatan rumah. 

Gotong-royong berupa saling 
tolong semacam ini tidak perlu 
di saat senang saja melainkan di 
saat mendapat kesusahan seperti 
adanya kematian ataupun adanya 
musibah yang menimpa seperti 
adanya kebakaran, tanah longsor, 
banjir dan musibah lainnya yang di-
sebabkan oleh alam. Bantuan akan 
berdatangan dari warga lain yang 
tidak terkena bencana, bahkan dari 
orang lain yang jauh sekalipun dan 
tidak dikenal ada yang turut meno-
long. Hanya saja pertolongan yang 
diberikan tidak perlu adanya rasa 

menyimpan jasa atau budi yang 
harus dibalas, melainkan suatu 
solidaritas antar sesama sebagai 
rasa kemanusian, begitu pula bagi 
yang ditolong tidak perlu memiliki 
rasa hutang budi dan memiliki ke-
wajiban moral untuk membalasnya. 
Pertolongan yang diberikan pada 
warga atau orang yang mengalami 
musibah merupakan kewajiban 
yang harus dipikul bersama dan 
harus dipelihara sepanjang masa 
dan tanpa adanya permintaan dari 
warga yang mengalami musibah 
tersebut. Dengan demikian, ba-
hwa tolong menolong dalam meng-
hadapi bencana dianggap kewaji-
ban sebagai umat manusia untuk 
menolong antar tanpa adanya rasa 
pamrih dari orang yang pernah di-
tolongnya. 

Gotong-royong   
dalam pertanian 

Pengolahan lahan pertanian se-
cara berpindah-pindah sulit dilak-
sanakan apabila dilakukan  sendiri 
oleh pemiliknya, karena untuk 
mengerjakan lahan pertanian dari 
awal pembukaan lahan sampai 
pada panen memerlukan banyak 
curahan tenaga. Sebagaimana 
Kayam4) mengemukakan, 

Prinsip mendasar dari suatu 
masyarakat pertanian pada akhir-
nya adalah penggarapan lahan 
sebagai sumber dan kelangsungan 
kehidup an dan penghidupan. Peng-
garapan lahan itu berkembang da-
lam waktu yang tidak terlalu lama 
menjadi penggarapan yang tidak 
dapat lagi dikerjakan sendirian bah-
kan juga pada waktu anak-anaknya 
sudah dapat membantu turun ke 
lahan. Kebersamaan akhirnya ti-
dak dapat dihindarkan lagi sebagai 
prinsip kehidupan bermasyarakat 
dari manusia yang berkembang 
menggarap lahan. Ia membutuh-
kan kawan- kawan untuk membagi 
pengalaman, pengamatan dan 
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penghayatan tentang berbagai ge-
jala alam akhirnya membagi pula 
tentang kesimpulan semua itu. 

Kesimpulan bersama itu dapat 
berkembang menjadi sistem nilai 
hidup bermasyarakat atau sistem 
kepercayaan ... 

Tolong menolong di lahan perta-
nian akan terjadi apabila jumlah la-
han yang diolah memiliki luas yang 
dianggap dapat memenuhi kebutu-
han keluarganya minimal sampai 
pada musim panen berikutnya. La-
han yang relatif luas tidak dapat dio-
lah dengann cepat oleh pemiliknya, 
perlu adanya bantuan dari orang 
lain. Keadaan ini tentu dialami pula 
oleh pemilik lahan lain, akhirnya 
akan terjadi saling tolong menolong 
dengan azas timbal balik. 

Adanya gotong-royong atau to-
long menolong dalam bidang per-
tanian, Tashadi dkk (1982 : 52) 
mengemukakan, 

Dalam setiap kegiatan gotong-
royong tolong menolong atau 
sambatan ini, setiap orang dapat 
mengikutinya. Bahkan kalau hal ini 
dianggap sebagai suatu kewajiban 
sosial bagi warga masyarakat itu 
semuanya akan terlibat. Akan tetapi 
dalam bidang mata pencaharian, 
khususnya di daerah pedesaan 
adalah bidang pertanian, maka ke-
giatan ini hanya melibatkan bebera-
pa orang sebagai pesertanya, yang 
jelas mereka yang terlibat itu adalah 
petani atau penduduk di desa yang 
mempunyai pekerjaan sebagai pe-
tani, naik ia petani yang memiliki 
tanah pertanian maupun ia sebagai 
buruh tani. 

Pengelolaan pertanaman padi ... 
memerlukan jumlah tenaga banyak 
dalam waktu tertentu yang singkat, 
sehingga anggota petani sendiri tak 
mampu menyelesaikannya, (2) se-
tiap tani kita praktis mengusahakan 
tanaman padi sehingga dalam pem-
balasan jasa nampak sungguh ke-
seimbangannya dan (3) perasaan 

senasib antara petani, menyebab-
kan mereka tak ingin bahwa teman-
nya sampai mengalami kesulitan 
dalam pengelolaan padi, suatu jenis 
tanaman pokok yang merupakan 
urat nadi kehidupan. 

Adanya tolong menolong di an-
tara petani merupakan suatu keha-
rusan, sehingga kehidupan petani 
padi terutama yang berada di pe-
desaan bagaikan suatu keluarga 
luas di mana tolong menolong terse-
but tidak diukur oleh uang atau ben-
da lainnya sebagai  pembayaran. 

Tolong menolong di huma tidak 
selamanya dilakukan oleh mereka 
yang berada di tempat yang sama, 
karena bantuan yang datang ti-
dak sesuai dengan yang dibutuh-
kan, sehingga memerlukan tenaga 
tambahan. Tenaga tambahan ini 
biasanya merupakan tenaga yang 
harus dibayar sesuai dengan per-
janjian, maka mereka ini biasa di-
sebut buruh tani. Pekerjaan yang 
dilakukan buruh tani merupakan 
pekerjaan di saat diperlukan, sete-
lah pekerjaan selesai maka selesai 
pula tenaga yang diperlukan. Ka-
rena itu saat tidak ada pekerjaan di 
huma, buruh tani ini bersedia mela-
kukan pekerjaan apapun seperti 
memperbaiki dan membuat rumah, 
mengangkut barang, membuat ke-
rajinan tangan, mengangkut hasil 
bumi ke tengkulak, dan lain-lain. 

Selain dari buruh tani adapula 
tenaga kerja sukarela yang berbeda 
dengan tolong menolong, tenaga 
kerja sukarela ini tidak perlu adanya 
timbal balik dari orang yang diban-
tunya. Pekerjaan yang dilakukan 
tergantung pada keinginan dari te-
naga kerja sukarela dan waktunya 
tidak ditentukan sesuai dengan 
keinginan pemilik huma. Sebagai 
rasa terima kasih telah mendapat 
bantuan, maka pemilik huma me-
miliki kewajiban moral dengan me-
nyediakan makanan di saat istirahat 
ataupun setelah pekerjaan selesai 

dilakukan. 

Penutup 
Gotong-royong sudah tidak da-

pat dipungkiri lagi sebagai ciri bang-
sa Indonesia yang turun temurun, 
sehingga keberadaannya harus di-
pertahankan. Pola seperti ini meru-
pakan bentuk nyata dari solidari-
tas mekanik yang terdapat dalam 
kehidupan masyarakat, sehingga 
setiap warga yang terlibat di da-
lamnya memiliki hak untuk dibantu 
dan berkewajiban untuk membantu, 
dengan kata lain di dalamnya terda-
pat azas timbal balik. 

Gotong-royong akan memudar 
apabila rasa kebersamaan mulai 
menurun dan setiap pekerjaan ti-
dak lagi terdapat bantuan sukarela, 
bahkan telah dinilai dengan materi 
atau uang. Sehingga jasa selalu 
diperhitungkan dalam bentuk ke-
untungan materi, yang akibatnya 
rasa kebersamaan makin lama akan 
semakin menipis dan penghargaan 
hanya dapat dinilai bagi 

mereka yang memiliki dan mem-
bayar dengan uang. Tampaknya 
untuk kondisi yang serba materi se-
perti ini jangan sampai terjadi, ka-
rena nilai-nilai kebersamaan yang 
selama ini dijunjung tinggi menjadi 
tidak ada artinya lagi. 

Gotong-royong memiliki nilai 
yang luhur, harus tetap ada, dan te-
rus menjadi bagian dari kehidupan 
yang menjunjung tinggi kemanu-
siaan, karena di dalam kegiatan go-
tong-royong, setiap pekerjaan dila-
kukan secara bersama-sama tanpa 
memandang kedudukan seseorang 
tetapi memandang keterlibatan da-
lam suatu proses pekerjaan sampai 
sesuai dengan yang diharapkan. 

* Prof. Dr. Gurniwan Kamil Pa-
sya, adalah dosen Jurusan Pendidi-
kan Sosiologi Fakultas Pendidikan 
Ilmu Pengetahuan Sosial, Universi-
tas Pendidikan Indonesia Bandung. 
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5 Taman Patung 5 Taman Patung 

Paling Unik Paling Unik 
Di DuniaDi Dunia

PARQUE JAIME DUQUE, KOLOMBIA
Parque Jaime Duque yang ada di Kolombia ini bukan 

seperti taman patung pada umumnya. Sesuatu yang 
berbeda berada di dalam taman ini karena memberikan 
simbol atau penghargaan kepada Tuhan Maha Kuasa. 
Taman ini bukan hanya menjadi simbol nasional dari ne-
gara tersebut, melainkan juga menjadi simbol serta ikon 
budaya dunia. Dinamakan setelah dibukanya rute pe-
nerbangan udara internasional ke Kolombia. Taman ini 
ditujukan sebagai taman rekreasi keluarga. Dibuka pada 
27 Februari 1983 oleh Jaime Duque Grisales, taman ini 
menarik ribuan pengunjung lokal maupun asing setiap 
tahun karena berisikan tempat-tempat replika yang ada 
di seluruh dunia. Taman ini juga bertujuan memberikan 
keuntungan kepada organisasi nonprofi t yang didedika-
sikan melayani orangtua dan anak-anak.

GREAT STONE FACE SCULPTURE PARK, 
KOREA SELATAN

Anda ingin melihat wajah-wajah terkenal seperti 
Abraham Lincoln, Arnold Palmer, Fidel Castro dan 
yang lainnya dalam bentuk patung? Datanglah ke 
taman ini. Mereka diciptakan dalam bentuk batu un-
tuk memudahkan Anda melihat mereka dari dekat. Ya, 
taman ini berada di Korea Selatan, patung-patung wa-
jah orang terkenal ini berjajar saling berdekatan dian-
tara pepohonan nan rimbun. Pematung telah mencip-
takan taman patung ini guna menghormati para tokoh 
tersebut seperti pemimpin politik, penulis, ilmuwan, 
fi lsuf dan tokoh lain yang tersebar di lebih dari 180 ne-
gara diseluruh dunia. Taman ini terbagi menjadi bebe-
rapa bagian, seperti Buddihsme, Yunani, Musisi, serta 
Olahraga. Wisatawan dapat mengabadikan momen 
atau melihat wajah-wajah khas mereka dalam bentuk 
patung batu. Taman ini telah menarik ribuan pengun-
jung di setiap tahun.
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VIGELAND PARK, NORWEGIA
Norwegia menawarkan kepada wisatawan seni pa-

tung manusia terbesar yang dibuat oleh seorang seni-
man tunggal. Atraksi ini juga menjadi salah satu atrkasi 
populer di negara tersebut. Vigeland Park adalah hasil 
dari obsesi artistik satu orang seniman yang bekerja 
dengan membuat patung manusia. Taman ini berisikan 
212 patung perunggu dan granit dari tangan ajaib, Gus-
tav Vigeland. Bekerja hampir selama 20 tahun membuat 
patung tersebut, karyanya kini menjadi favorit penduduk 
setempat. Bahkan di antaranya ada beberapa bentuk 
patung yang mencampurkan unsur erotis di dalamnya. 
Namun secara keseluruhan, patung buatannya ini ber-
kisar pada topik sehari-hari seperti berjalan, duduk, 
memegang tangan, bahkan seorang laki-laki bersama 
dengan bayi. Taman yang dibuka untuk umum sejak 
1940 ini kini menjadi salah satu atraksi wisata populer 
di kalangan wisatawan lokal maupun asing yang datang 
ke Oslo. Bahkan, beberapa di antaranya menjadikan 
taman ini sebagai objek fotografi  mereka.

SAND SCULPTURE, KUWAIT
Apa yang ada di benak kalian begitu melihat bangu-

nan ini. Semuanya nampak nyata, bahkan seperti 
hidup. Ini tidak berada di dalam dongeng. Ini nyata, 
bahwa ketika banyak patung telah dibuat untuk festival 
ini. Ya, 35 ribu ton pasir telah diubah menjadi sebuah 
karya artistik oleh 70 seniman di sebuah lapangan se-
pakbola terbuka. Festival tahunan ini sudah berlangs-
ung sejak Januari hingga April 2014. Para pematung 
pasir membuat berbagai macam bentuk yang cukup 
memukau. Selama sembilan minggu mereka menam-
pilkan sebuah bangunan kreasi masing-masing. Festi-
val ini tak hanya berada di Kuwait, hampir seluruh ne-
gara sudah memiliki festival ini. Akan tetapi memang 
penyelenggara dan organisasi dari pematung pasir be-
rada di Kuwait. Di masing-masing negara, setiap fes-
tival ini menarik ratusan ribu wisatawan yang merasa 
terkagum-kagum akan karya mereka.

MUSEO DE ARTE SUBACUATICO,   
MEKSIKO

Cobalah menyelam ke perairan di sekitar Cancun, 
Laut Karibia, Meksiko. Bukan terumbu karang yang akan 
ditemukan di bawah laut ini, melainkan deretan patung 
seni yang sangat artistik. Proyek ini merupakan karya 
seniman ternama, Jason deCaires Taylor. Di dalam mu-

seum ini, sebanyak 400 patung nampak seperti mem-
bentuk terumbu karang buatan. Perairan yang dangkal 
ini dapat dengan mudah dijelajahi oleh para penyelam. 
Baik amatir maupun profesional. Proyek ini dirancang 
untuk mempromosikan kehidupan laut dan meningkat-
kan keanekaragaman hayati di perairan luas. Dengan 
menjadikan museum ini sebagai obyek wisata, patung-
patung juga akan membantu meningkatkan kesadaran 
di kalangan pengunjung untuk menyadari menjaga dan 
melestarikan terumbu karang yang ada di sekitaran me-
reka. Sengaja dibuat menyerupai manusia, agar wisa-
tawan yang melihat hal ini akan merasakan dampaknya 
pada lingkungan. Setiap tahun, sejak dibuka pertama 
kali pada tahun 2010, The National Marine Park Cancun 
ini membawa lebih dari 750 ribu wisatawan dunia.
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Sedang sibuk namun ingin membuatkan si 
kecil menu bekal camilan yang sehat dan le-
zat? Ada baiknya mencoba satu resep muf-
fi n yang sangat mudah dibuat. Hanya perlu 

waktu setengah jam saja lho. Ayo buruan intip conte-
kannya berikut ini.

Bahannya:
 3 buah pisang, hancurkan sampai halus
 250 gram gula pasir
 2 butir telur, kocok ringan
 75 ml minyak sayur
 500 gram tepung terigu
 2 sdt baking soda
 3 sdm buttermilk (Bisa dicari di supermarket, 
namun    

        jika Anda susah menemukan buttermilk, Anda 
bisa 

       menggantinya dengan 250 ml susu yang dicampur  
       dengan 3 sdm sari lemon. Diamkan selama 10 
       menit dan gunakan 3 sdm dari campuran tersebut 

       sebagai pengganti buttermilk.)
 250 gram gula halus

Cara Memasak:
 Panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 150 

    derajat Celcius.
 Olesi cetakan muffi n dengan mentega atau mi-
nyak.
 Kocok pisang dan juga gula dalam sebuah 

    mangkuk sampai lembut.
 Tambahkan telur dan aduk terus sampai rata.
 Tuangkan minyak sayur dan diamkan sebentar 

    selama 1-2 menit.
 Tuangkan tepung, baking soda dan buttermilk dan 

    aduk rata.
 Tuangkan adonan dalam cetakan muffi n.
 Panggang selama 20-30 menit sampai matang.
 Taburi muffi n dengan gula halus.
Anda juga bisa mengganti topping gula halus 

dengan topping lain sesuai dengan selera Anda. Hap-
py baking!(*)

Muffi n Pisang 
Manis dan Lembut

Resep
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Tips 
Sehat

WWah, kalau sudah masuk jam makan siang, 
mata rasanya sudah terasa berat dan 
ingin tidur. Apalagi jika kekenyangan ma-
kan siang. Mau kembali kerja atau berak-

tivitas lagi pun sudah ogah-ogahan. Tapi kalau masih 
banyak pekerjaan yang harus dilakukan di siang hari, 
kita pun harus berusaha sekuat tenaga untuk mena-
han rasa kantuk. Ada sejumlah trik unik yang bisa Anda 
lakukan untuk menghindari rasa kantuk di siang hari. 
Cara-cara ini pun sangat simpel dan bisa dilakukan se-
karang juga. Penasaran? Yuk, langsung simak tips dan 
triknya di bawah ini.

Kenakan Parfum LemonKenakan Parfum Lemon
Semprotkan parfum beraroma lemon atau jeruk di 

siang hari. Peneliti menemukan bahwa orang yang 
mencium aroma lemon, kadar norepinephrine (hormon 
yang berfungsi untuk membuat kita terjaga, meningkat-
kan energi dan konsentrasi) akan meningkat. Mood pun 
bisa meningkat saat kita mencium aroma jeruk lemon 
ini.

        Dapatkan Sinar MatahariDapatkan Sinar Matahari
Russel J. Reiter, ketua penulis sebuah penelitian 

yang meneliti peran sinar matahari pada kesehatan 
manusia menjelaskan bahwa penting sekali bagi orang-
orang yang bekerja di dalam ruangan untuk pergi ke 
luar ruangan secara rutin. “Mendapatkan paparan sinar 
matahari akan memberikan dampak besar pada ritme 
melatonin dan bisa meningkatkan suasana hati, energi, 
dan kualitas tidur,” jelas Russel. So, tak ada salahnya 

untuk keluar sebentar dari ruangan Anda untuk menda-
patkan sinar matahari ya.

Lihat Sesuatu yang Berwarna MerahLihat Sesuatu yang Berwarna Merah
Menurut para peneliti, warna terang bisa mengaktif-

kan rasa awas untuk lebih berhati-hati dan meningkat-
kan keterjagaan dan energi kita. Para peserta dalam 
sebuah penelitian yang melihat instruksi bertinta merah 
memiliki reaksi yang lebih cepat dan energik. Hanya 
saja, jangan sampai berlebihan. Para peneliti juga me-
nyampaikan bahwa warna merah bisa membuat orang 
merasa tertekan kalau digunakan berlebihan.

 Meditasi Meditasi
Meditasi adalah aktivitas yang bisa membuat kita 

lebih rileks. Saat rileks dan tenang itu akan membuat 
kita mampu mengembalikan energi mental untuk lebih 
fokus dan berenergi. Penelitian pun memperlihatkan 
bahwa meditasi bisa meningkatkan produktivitas, krea-
tivitas, dan memori.

Kunyah Permen KaretKunyah Permen Karet
Wah, ternyata mengunyah permen karet bisa mening-

katkan energi tubuh kita. Peserta penelitian yang mengu-
nyah permen karet melaporkan bahwa mereka memiliki 
mood yang lebih baik dan tingkat awas yang lebih tinggi. 
Ketika diberi banyak pekerjaan berat dalam lingkungan 
yang penuh tekanan, orang yang mengunyah permen ka-
ret bisa fokus lebih lama dan lebih cekatan dibandingkan 
orang yang tidak mengunyah permen karet. Tapi permen 
karet yang dikunyah sebaiknya yang bebas gula, ya.(*)

Trik Unik HindariTrik Unik Hindari  
Rasa Kantuk Rasa Kantuk 

di Siang Haridi Siang Hari
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Teknologi 
Tepat Guna

 AAlam sebenarnya telah me-
nyediakan bahan-bahan 
alami yang dapat diman-
faatkan untuk menanggu-

langi serangan hama dan penyakit 
tanaman. Memang ada kelebihan 
dan kekurangannya. Kelebihan 
pestisida nabati yaitu: (1) Degra-
dasi/penguraian yang cepat oleh 
sinar matahari; (2) Memiliki penga-
ruh yang cepat, yaitu menghenti-
kan nafsu makan serangga walau-
pun jarang menyebabkan kematian; 
(3) Toksisitasnya umumnya rendah 
terhadap hewan dan relatif lebih 
aman pada manusia dan lingkungan; 
(4) Memiliki spektrum pengendalian 
yang luas (racun lambung dan sya-
raf) dan bersifat selektif; (5) Dapat di-
andalkan untuk mengatasi OPT yang 
telah kebal pada pestisida kimia; (6) 
Phitotoksitas rendah, yaitu tidak me-
racuni dan merusak tanaman; (7) 
Murah dan mudah dibuat oleh petani.

Bahan dan Cara Umum Pengo-
lahan

- Bahan mentah berbentuk tepung 
(nimbi, kunyit, dll)

- Ekstrak tanaman/resin dengan 
mengambil cairan metabolit 
sekunder dari bagian tanaman 
tertentu

- Bagian tanaman dibakar untuk 
diambil abunya dan dipakai se-
bagai insektisida (serai, tembe-
lekan/Lantana camara)

Contoh beberapa tanaman yang 
dapat dimanfaatkan sebagai pesti-
sida nabati:

MIMBA (Azadirachta indica)MIMBA (Azadirachta indica)
Mengandung senyawa aktif aza-

dirachtin, meliantriol, dan salanin. 
Berbentuk tepung dari daun atau 
cairan minyak dari biji/buah. Efektif 
mencegah makan (antifeedant) bagi 
serangga dan mencegah serangga 
mendekati tanaman (repellent) dan 
bersifat sistemik. Mimba dapat mem-
buat serangga mandul, karena dapat 
mengganggu produksi hormone dan 
pertumbuhan serangga.

Mimba mempunyai spectrum 
yang luas, efektif untuk mengenda-
likan serangga bertubuh lunak (200 
spesies) antara lain belalang, thrips, 
ulat, kupu-kupu putih, dll. Disamping 
itu dapat juga untuk mengendalikan 
jamur (fungisida) pada tahap preven-
tif, menyebabkan spora jamur gagal 
berkecambah. Jamur yang dikenda-
likan antara lain penyebab: embun 
tepung, penyakit busuk, cacar daun/
kudis, karat daun dan bercak daun. 
Dan mencegah bakteri pada embun 
tepung (powdery mildew). Ekstrak 
mimba sebaiknya disemprotkan 
pada tahap awal dari perkembangan 

serangga, disemprotkan pada daun, 
disiramkan pada akar agar bisa dise-
rap tanaman dan untuk mengendali-
kan serangga di dalam tanah.

AKAR TUBA (Deris eliptica)AKAR TUBA (Deris eliptica)
Senyawa yang telah ditemukan 

antara lain adalah retenon. Retenon 
dapat diekstrak menggunakan eter/
aseton menghasilkan 2 – 4 % resin 
rotenone, dibuat menjadi konsentrat 

air. Rotenon bekerja sebagai racun 
sel yang sangat kuat (insektisida) dan 
sebagai antifeedant yang menye-
babkan serangga berhenti makan. 
Kematian serangga terjadi beberapa 
jam sampai beberapa hari setelah 
terkenal rotenone. Rotenon dapat 
dicampur dengan piretrin/belerang. 
Rotenon adalah racun kontak (tidak 
sistemik) berpspektrum luas dan se-
bagai racun perut. Rotenon dapat di-
gunakan sebagai moluskisida (untuk 
moluska), insektisida (untuk serang-
ga) dan akarisida (tungau).

TEMBAKAUTEMBAKAU
Senyawa yang dikandung ada-

lah nikotin. Ternyata nikotin ini tidak 
hanya racun untuk manusia, tetapi 
juga dapat dimanfaatkan untuk ra-
cun serangga Daun tembakau kering 
mengandung 2 – 8 % nikotin. Nikotin 
merupakan racun syaraf yang bere-
aksi cepat. Nikotin berperan sebagai 
racun kontak bagi serangga seperti: 
ulat perusak daun, aphids, triphs, 
dan pengendali jamur (fungisida). 
(sumber: http://lindaanggraeniyoka.
blogspot.com)

Pengendalian Hama dan Penyakit 
dengan Pestisida Nabati

Petani selama ini bergantung pada penggunaan 
pestisida kimia untuk mengendalikan hama dan 

penyakit tanaman. Selain harganya mahal, pestisida 
kimia juga banyak memiliki dampak buruk bagi 

lingkungan dan kesehatan manusia. 
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Seiring dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan tek-
nologi, manfaat tanaman 
lidah buaya berkembang 

sebagai bahan baku industri farma-
si dan kosmetika, serta sebagai ba-
han makanan dan minuman kese-
hatan. Secara umum, lidah buaya 
merupakan satu dari 10 jenis tana-
man terlaris di dunia yang mempu-
nyai potensi untuk dikembangkan 
sebagai tanaman obat dan bahan 
baku industri. Berdasarkan hasil 
penelitian, tanaman ini kaya akan 
kandungan zat-zat seperti enzim, 
asam amino, mineral, vitamin, po-
lisakarida dan komponen lain yang 
sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Menurut Wahyono E dan Kus-
nandar (2002), lidah buaya berk-
hasiat sebagai anti infl amasi, anti 
jamur, anti bakteri dan membantu 
proses regenerasi sel.Karena ber-
sifat anti bakterial, mengonsumsi 
minuman lidah buaya dapat mem-
perkuat sistem imun tubuh dari se-
rangan bakteri penyebab penyakit. 
Kemampuan tersebut tak lepas juga 
dari kandungan gizinya seperti be-
berapa jenis vitamin (A, B1, B2, B6, 
B12, C, E, asam folat, dan Niacin).

Sebuah penelitian di India 
 me ngungkap bahwa lidah buaya 
efektif untuk mencegah munculnya 
tumor. Hal ini karena kandungan 
antioksidan, glutathione peroxidise, 
beberapa isozymes, selenium, dan 
zinc yang terkandung di dalamnya. 
Dipercaya bahwa ketika zat da-
lam lidah buaya disuntikkan dalam 
pembuluh darah, lidah buaya akan 
meningkatkan transportasi oksigen 
dan menyehatkan sel darah merah.

Lidah buaya (Aloe vera) adalah sejenis tumbuhan 
yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan 

digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh 
luka, dan untuk perawatan kulit. Tumbuhan ini dapat 

ditemukan dengan mudah di kawasan kering di 
Afrika. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, pemanfaatan tanaman lidah buaya 
berkembang sebagai bahan baku industri farmasi 
dan kosmetika, serta sebagai bahan makanan dan 

minuman kesehatan. 

Mengenal Lidah Buaya Lebih Dekat

Ampuh Cegah Penyakit Tumor
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Seolah belum cukup dengan 
banyak manfaat tadi, penelitian 
di British Medical Journal tahun 
2000 juga menyebut bahwa 
lidah buaya memiliki kemam-
puan menurunkan kolesterol, 
mengontrol tekanan da rah, 
dan membuat aliran darah le-
bih lancar. Sehingga tak heran 
jika lidah buaya juga baik untuk 
kesehatan jantung.

Salah satu zat yang ter-
kandung dalam lidah buaya 
adalah aloe emodin yakni se-
buah senyawa organik dari go-
longan antrokuinon yang meng-
aktivasi jenjang sinyal insulin 
seperti penyerap insulin-beta 
dan -substrat1, fosfatidil inosi-
tol-3 kinase dan meningkatkan laju 
sintesis glikogen dengan meng-

hambat glikogen 
sintase kinase 3beta 
sehingga sangat 
berguna untuk me-
ngurangi rasio gula 
darah.

Lidah buaya juga 

mengandung semua jenis vitamin 
kecuali vitamin D, mineral yang 
diperlukan untuk fungsi enzim, 
saponin yang berfungsi sebagai 

anti mikroba dan 20 dari 22 jenis 
asam amino. Dalam penggunaan-
nya untuk perawatan kulit, Aloe 
vera dapat menghilangkan jerawat, 
melembabkan kulit, detoksifi kasi 
kulit, penghapusan bekas luka dan 
mengurangi peradangan serta per-

baikan dan pere-
majaan kulit. 

Untuk menda-
patkan manfaat 
terbaik dari lidah 
buaya, cara ter-
baik adalah dengan 
m e n g k o n s u m s i 
langsung daging 
lidah buaya atau 
mengolahnya men-
jadi jus. Caranya 
cukup ambil bebe-
rapa batang lidah 
buaya dan potong 
menjadi beberapa 
centimeter lalu ma-
sak di dalam air 
hingga mendidih. 

Biarkan hingga air mendidih bebe-
rapa saat, setelah itu matikan api-
nya dan biarkan mendingin bebe-
rapa saat. Air rebusan lidah buaya 
siap diminum. (*)

Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 
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Kembang  
Desa

AAktif di berbagai kegiatan ke-
masyarakatan, Suryati ba-
hkan dijuluki “Jarum Super” 
oleh anak-anaknya, yang 

merupakan singkatan dari “Jarang di 
Rumah, Suka Pergi”. Mendapat juluk-
an seperti itu justru membuatnya se-
makin bersemangat menjalani segala 
aktivitasnya.

Tidak hanya sibuk sebagai benda-
hara UPKu Sunan Ampel Sejahtera 
dan Ketua Bank Sampah Sunan Am-
pel Madiri, sederet organisasi tingkat 
kota pun diikutinya. Suryati mengaku 
dengan dirinya berkecimpung di ber-
bagai kegiatan tersebut, ia bisa me-

Suryati Lanawati, Suryati Lanawati, 
Ketua Bank Sampah Ketua Bank Sampah 

Sunan Ampel MandiriSunan Ampel Mandiri

Usia Senja Usia Senja 
Bukan Batasan Bukan Batasan 

Berbagi ManfaatBerbagi Manfaat

Usia tidak lah membatasi 
seseorang untuk terus 

berkreasi. Demikian bagi 
Suryati Lanawati, warga 
Kelurahan Petamanan, 

Kecamatan Panggungrejo, 
Kota Pasuruan. Di usianya 

yang berkepala tujuh, 
Suryati tidak lantas 

hanya berpangku tangan 
menghabiskan masa 

senjanya.

Suryati Lanawati
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Kembang 
Desa

maksimalkan diri untuk berman-
faat bagi sekelilingnya.

“Di sisa usia saya, saya hanya 
ingin berbagi kebaikan dengan 
lingkungan. Terlebih lagi, dengan 
bergabung di kegiatan bank sam-
pah ini saya bisa menunjukkan 
kepedulian terhadap lingkungan. 
Kalau bukan kita, siapa lagi? Toh, 
semua demi anak cucu dan ke-
berlanjutan kehidupan nanti, ling-
kungan tetap bersih lestari,” ujar 
Suryati penuh semangat.

Melihat greget yang tak pernah 
padam, patut bagi Suryati untuk 
dijadikan sebagai salah satu taula-
dan, setidaknya di usia yang tidak 
lagi muda namun tetap gigih seba-
gai wanita super yang mengabdi-
kan dirinya untuk bisa bermanfaat 
bagi sekelilingnya.

Sekadar diketahui, Bank Sam-
pah Sunan Ampel Mandiri yang 
berdiri sejak Maret 2012 lalu 
merupakan sebuah wadah untuk 
mengorganisir sampah yang kemu-
dian untuk dipilih dan dijual kem-
bali. Suryati memaparkan ada tiga 
aksi kurangi sampah yang diterap-
kan di kegiatan bank sampahnya, 

antara lain tabung, 
sedekah dan barter.

“Untuk base-
camp ya di rumah 
saya sebagai pu-
sat segala aktivi-
tas yang berkaitan 
dengan Bank Sam-
pah Sunan Ampel 
Mandiri. Padahal 
tidak mudah bagi 

kebanyakan jika rumahnya ditunjuk 
sebagai tempat pusat kegiatan su-
atu organisasi. Kalau saya, jika me-
mang bertekad menceburkan diri di 
sebuah kegiatan, ya sekalian saja 
totalitas,” paparnya berapi-api.

Bank Sampah Sunan Ampel 
Mandiri melakukan pengumpulan 
sampah di hari tertentu saja, yaitu 
pada hari Kamis, Jumatdan sabtu. 
Beberapa jenis sampah terbagi 

menjadi beberapa kelom-
pok, antara lain plastik ke-
ras, kertas, karton, plastik 
lunak, yang kemudian di-
pilih dan diambil oleh pihak-
pihak yang menjadi penge-
pul sampah-sampah bekas 
yang bisa didaur ulang.

Berkesempatan berkun-
jung ke rumah Suryati, tim 
Gema Desa juga mendapat 
suguhan deretan tanaman 
toga yang memenuhi ha-
laman depan dan samping 
rumahnya. Selain menjelas-
kan kegiatan bank sampah, 
Suryati nampak antusias 
menunjukkan tanaman toga 
yang dikisar ada sekitar 130 
jenis. Mengesankan! (hpy)

Papan kampanye kegiatan bank sampah

Aneka tanaman toga di rumah Suryati.

Klasifi kasi jenis sampah



36Edisi Februari 2015 

Penggem
ukan sapi U

PK
 M

aju M
akm

ur, D
esa M

inggirsari, K
ec. K

anigoro, K
ab. B

litar.
Penggem

ukan sapi U
PK

 M
aju M

akm
ur, D

esa M
inggirsari, K

ec. K
anigoro, K

ab. B
litar.


