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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

GGotong royong berarti bekerja 
bersama-sama untuk mencapai 
suatu hasil yang didambakan. 
Dalam bulan-bulan ini, Badan 

Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pro-
vinsi Jawa Timur sedang mempersiapkan 
serangkaian kegiatan dalam Pelaksanaan 
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) XII Provinsi Jawa Ti-
mur.  

Terkait dengan hal itulah, laporan utama 
Gema Desa edisi kali ini menghadirkan per-
siapan BBGRM, yang puncaknya akan ber-
langsung di Ampi Teater Taman Candra Wil-
watikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, 4-6 
Mei 2015, bersamaan dengan Hari Kesatuan 
Gerak (HKG) PKK ke-43 Provinsi Jawa Ti-
mur.

Menjadi harapan Pemprov Jawa Timur, 
bahwa sikap gotong royong menjadi spirit 
untuk menyelesaikan pekerjaan dan seca-
ra bersama-sama menikmati hasil peker-
jaan tersebut secara adil. Gotong ro yong 
termuat nilai pekerjaan yang dilakukan 
tanpa pamrih dan secara sukarela oleh se-
mua warga menurut batas kemampuannya 
masing-masing.

Sifat gotong royong dan kekeluargaan di 

daerah pedesaan lebih menonjol dalam pola 
kehidupan. 

Seperti memperbaiki dan membersih-
kan jalan, atau membangun, memperbaiki 
rumah. Sedangkan di daerah perkotaan 
gotong royong dapat dijumpai dalam ke-
giatan kerja bakti di RT/RW, di sekolah dan 
bahkan di kantor-kantor. Misalnya pada saat 
memperingati hari-hari besar nasional dan 
keagamaan. Karena demi kepentingan ber-
sama. Dari sini timbullah rasa kebersamaan, 
kekeluargaan, tolong menolong sehingga 
dapat terbina rasa kesatuan dan persatuan 
nasional.

Dengan digelarnya BBGRM, nilai-nilai 
kegotongroyongan masyarakat di Jawa Ti-
mur akan semakin meningkat, khususnya 
di daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur. 
Selain dimeriahkan dengan pameran produk 
unggulan, juga digelar berbagai kegiatan 
yang menunjang serta pemberian berbagai 
penghargaan bagi desa dan kelurahan yang 
berhasil dalam pembangunan di Jawa Timur.

Selain itu, profi l desa dan kelurahan yang 
berhasil, dan unit pengelolaan keuangan 
(UPKu) yang berhasil, juga menjadi sajian 
Gema Desa kali ini. 

Selamat menikmati!

Nilai Kebersamaan Nilai Kebersamaan 
MasyarakatMasyarakat
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Pelaksanaan Penca nang-
an Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat 
(BBGRM) XII Provinsi 

Jawa Timur yang akan dilakukan 
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. 
Acara yang berlangsung di Ampi 

Teater Taman Candra Wilwatikta 
Pandaan, 21 Mei 2015, bersama-
an dengan Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke-43 Provinsi Jawa 
Timur yang  dihadiri bupati dan 
walikota se-Jawa Timur dan diper-
kirakan lebih dari 3.650 undangan 

yang akan hadir.
Dengan digelarnya BBGRM 

yang berlangsung hingga 23 Mei 
ini, nilai-nilai kegotongroyongan 
masyarakat di Jawa Timur akan 
semakin meningkat, khususnya di 
Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa 
Timur. Selain dimeriahkan dengan 
pameran produk unggul an, juga 
digelar berbagai kegiatan yang 
menunjang serta pemberian ber-
bagai penghargaan bagi desa dan 
kelurahan yang berhasil, dalam 
pembangunan di Jawa Timur.

Kepala Badan Pemberdayaan 

Kabupaten Pasuruan mendapat kepercayaan 
melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) XII dan  Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke-43 tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Dipusatkan di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, 
Kabupaten Pasuruan, 21-23 Mei 2015.

Merawat Nilai-Nilai 
Gotong Royong

Laporan
Utama
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Masyarakat Provinsi Jawa Timur, 
Drs. Zarkasi, M.Si. mengatakan 
pelaksanaan kegiatan ini bertu-
juan untuk meningkatkan kepe-
dulian dan peran aktif masyarakat 
berdasarkan semangat kebersam-
aan. “Nilai-nilai kekeluargaan dan 
gotong royongan dalam pengua-
tan integritas sosial melalui kegia-
tan-kegiatan gotong royong untuk 
mencapai masyarakat Jawa Timur 
yang adil dan makmur  menuju 
Keluarga Sehat Sejahtera,” tutur 
Zarkasi, saat persiapan penilaian 
administrasi dan presentasi di ge-
dung Bapemas Jatim.

Menurut Zarkasi, BBGRM 
dilakukan secara terpadu dan 
dikembangkan dengan upaya 
mewujudkan kemandirian dan 
partisipasi masyarakat dalam me-
nanggulangi permasalahan sosial 
dan bencana alam, serta dapat 
memanfaatkan sumber-sumber 
pembangunan yang dialokasi-

kan di Kabupaten/Kota, sebagai 
pendorong untuk memotivasi ke-
swadayaan dan partisipasi ma-
syarakat dalam pembangunan.

Selain itu, pelaksanaan pen-
canangan juga diberikan berba-
gai penghargaan. “Lewat Bulan 
Bhakti Gotong Royong Masyara-
kat (BBGRM) di Kabupaten Pa-
suruan, kegiatan ini menjadi bukti 
jika sikap kegotongroyongan 
masyarakat masih ada dan ting-
gi,” kata Kepala Badan Pember-
dayaan Masyarakat (Bapemas) 
Kabupaten Pasuruan, Tri Agus 
Budiharto pada Gema Desa, di 
kantornya. 

Meski pelaksanaan teknis se-
penuhnya dalam perhelatan ini 
diserahkan pada event organi-
zer (EO), namun pihak Pemkab 
Pasuruan telah mempersiapkan 
agenda dalam memeriahkan ke-
berlangsungan kegiatan terse-
but. Menurutnya, ada dua arena 
pameran yang menjadi pusat 

perhatian masyarakat, seperti 
Pameran yang diselenggarakan 
Bapemas Provinsi Jawa Timur 

Laporan
Utama

Drs. Zarkasi, M.Si., Kepala Bapemas 
Prov. Jatim
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Laporan
Utama

dengan menampilkan peran serta 
30 kabupaten/kota di provinsi ini, 
juga Pameran Produk UKM dan 
Ekonomi Kreatif yang diikuti kelom-
pok-kelompok masyarakat di ba-
wah binaan Bapemas Kabupaten 
Pasuruan.

“Kami telah mempersiapkan 
sarana dan prasarananya di Taman 
Candra Wilwatikta. Ada tenda uta-
ma dan tenda tambahan dari kami, 
guna pelaksanaan acara seremoni-
al puncak BBGRM 2015,” tuturnya, 
Drs Masykur Effendi (Kabid Sarana 
dan Prasarana Bapemas Kab. Pa-
suruan) dan Andara, seorang ke-
pala bidang di Bapemas Kabupaten 
Pasuruan.

Selain itu, pihaknya juga menga-
dakan koordinasi dengan pihak 
lain, seperti kepolisian terkait men-
galihan arus jalan dan pengamanan 
pelaksanaan kegiatan. Sementara 
itu, untuk pengisian serangkaian 
pentas di panggung hiburan, men-
urut Tri Agus, digilir di tingkat SKPD 

di lingkungan Pemkab Pasuruan. 
Disiapkan terkait penginapan para 
peserta di sejumlah hotel di kawa-
san Kecamatan Prigen, yang lokasi 
berdekatan dengan lokasi acara. 
“Kami telah menjalin kerja sama 
dengan PHRI (Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia) di Kabupa-
ten Pasuruan. Sedang kaitan dengan 
SKPD, meliputi perekonomian, per-
tanian, perikanan dan kelautan, serta 
UKM Koperasi,” katanya.

Sementara itu, Bapemas Ka-
bupaten Pasuruan juga telah me-
nyiapkan seragam bagi para pe-
jabat tingkat Provinsi Jawa Timur 
dan jajarannya dengan batik khas 
Pasuruan. “Kami memang mengu-
tamakan hasil dari pemberdayaan 
masyarakat di bidang produk ung-
gulan dan produk ekonomi kreatif,” 
kata Tri Agus.

Ia menambahkan, khusus untuk 
pameran produk unggulan tingkat 
Kabupaten Pasuruan, disiapkan 40 
stan. Di antara stan tersebut, akan 

diisi dengan produk-produk unggu-
lan UKM dan peternakan. 

Guna keberhasilan dan kesuk-
sesan BBGRM, pihaknya melakukan 
koordinasi dengan pihak Bapemas 
Provinsi Jawa Timur hingga per-
siapan matang. Baik peninjauan di 
lokasi yang menjadi puncak acara, 
hingga hal-hal teknis lainnya, terma-
suk bidang sarana dan prasarana.

Dalam perhelatan ini, ada man-
faat dari diintegrasikannya kegiatan 
PKK dengan BBGRM sejak 2011 
hingga tahun ini, 2015. PKK me-
miliki jaringan struktural hingga ke 
pelosok desa dan RT. Sehingga 
program akan sampai hingga pelo-
sok pula. PKK selalu bertujuan un-
tuk menyejahterakan masyarakat 
sehingga sangat pas disandingkan 
dengan BBGRM. Sedangkan tujuan 
dari BBGRM ini sendiri adalah agar 
menggugah kembali kegotongro-
yongan dan kepedulian masyarakat 
yang ternyata masih sangat tinggi 
di masyarakat. (suroto/yad)
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Penilaian di lokasi oleh Tim 
Penilai Lomba Gotong 
Royong tingkat Provinsi 
Jawa timur telah dilak-

sanakan sebelumnya. Seperti 
pada 17 Maret dilakukan di Desa 
Dringu wilayah Kabupaten Probo-
linggo. Tim penilai dipimpin lang-

sung Suriaman, SH, MSi, Kepala 
Bidang Sosial Budaya & Partisipasi 
 Masyarakat. 

Selain itu, dilanjutkan ke sejum-
lah daerah lain yang telah masuk 
dalam seleksi administrasi dan 
presentasi. Menurut Suriaman, pi-
haknya sangat terkesan dengan 

persiapan masyarakat yang sudah 
menunjukkan sifat gotong royong 
yang tinggi. Dengan paduan partisi-
pasi masyarakat untuk hadir dalam 
setiap penyambutan hinggga ber-
akhirnya tim melaksanakan moni-
toring.

“Lomba Gotong Royong ini 
bertujuan untuk mendorong ma-
syarakat agar bisa berpartisipasi 
melakukan gotong royong yang 
perlahan-lahan sudah mulai diting-
galkan oleh masyarakat,” ungkap-
nya.

Selain peninjauan lapang di lo-
kasi desa dan kelurahan yang ter-
kategori nominasi, tim penilai juga 
melakukan penilaian terhadap 

Penilaian Lomba Pelaksana Gotong Royong terbaik 
merupakan rangkaian dari Peringatan Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII tahun 2015. 
Dengan tahapan penilaian yang ada dilakukan, 
akhirnya akan ditentukan yang terbaik tingkat 

Provinsi Jawa Timur. 

Penyambutan tim penilai lapangan lomba Gotong Royong Terbaik di Kabupaten Probolinggo.

Penilaian Lapang 
Lomba Gotong Royong Terbaik
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Laporan
Utama

empat indikator bidang. Seperti bi-
dang kemasyarakatan, ekonomi, 
lingkungan serta sosial budaya dan 
agama.

Seperti diketahui, dalam peka-
sanaan BBGRM penilaian dilaku-
kan melalui tiga tahapan yaitu ta-
hap administrasi, presentasi dan 
peninjauan lapang. Bidang yang di-
nilai yaitu bidang Kemasyarakatan, 
Bidang Ekonomi, Bidang Sosial 
Budaya dan Agama serta bidang 
Lingkungan.

Berdasarkan penilaian dan eva-
luasi semua bidang oleh Provinsi 
Jawa Timur pada semua tahapan 
itu, akan diumumkan kelurahan dan 
desa terbaik dalam pelaksanaan 
Bulan Bhakti Gotong Royong Ma-
syarakat tahun 2015. 

“Masyarakat secara umum 
mempunyai sikap Gotong Royong 
yang masih melekat kuat serta 
guyup rukun dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan pembangunan 
kelurahan. Di bidang kemasyara-
katan diimplementasikan dalam 
kegiatan pembangunan pos kam-
ling dan kegiatan Kadarkum,” kata 
 Ir Djoko Soetiono, Kasub Bidang 
Pemandirian Sosial Budaya Ma-

syarakat Bapemas Provinsi Jawa 
Timur. 

Menurutnya, di bidang Ekono-
mi kelurahan atau desa memiliki 
prestasi, berupa produk kerajinan 
sulak. Pada bidang sosial budaya 
dan agama, warga yang hetero-
gen bisa menjalin kerukunan serta 
toleransi antar umat beragama. 
Di sinilah, ada alasan mendasar 
yang melatarbelakangi penentuan 
pelaksanaan kegiatan ini. “Dengan 
semangat kegotongroyongan me-
rupakan jati diri masyarakat, yang 
sudah berurat nadi dalam masyara-

kat dari waktu ke waktu. Nilai-nilai 
kegotong royongan perlu dilestari-
kan dan mendapatkan tempat yang 
lebih,” tuturnya. 

Dalam pelaksanaan BBGRM XII 
Provinsi Jawa Timur yang bersa-
maan dengan Hari Kesatuan Gerak 
(HKG) PKK ke-43 Provinsi Jawa Ti-
mur ini merupakan satu rangkaian 
yang tidak bisa dipisahkan. Suara 
mufakat merupakan saripati dari 
Gotong Royong, sehingga Gotong 
Royong sangat penting untuk men-
junjung nilai-nilai kebersamaan. 
(suroto/yad)

Tim penilai lapangan disambut dengan pengalungan bunga.

Tim penilai lapangan meninjau produk unggulan.
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Selain adanya pame-
ran yang diikuti 30 
kabupaten/kota se-
Jawa Timur, dalam 
Pelaksanaan Pen-

canangan Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) 
XII Provinsi Jawa Timur di Ampi 
Teater Taman Candra Wilwa-
tikta Pandaan, 21-23 Mei 2015, 
Pemkab Pasuruan juga meng-
gelar pameran yang pesertanya 
kelompok masyarakat dan anggota 
ma syarakat di bawah binaan Bape-
mas setempat.

“Pertama-tama kami ingin mem-
perkenalkan produk batik khas Ka-
bupaten Pasuruan dalam BBGRM 
tahun ini. Karena, setelah sekian 
tahun ternyata ada kerajinan rakyat 
batik ada di Sukorejo, Pandaan dan 
Prigen, serta di Bangil,” kata Kepala 
Badan Pemberdayaan Masyarakat 
(Bapemas) Kabupaten Pasuruan, 
Tri Agus Budiharto.

Bersamaan dengan Hari Kesa-
tuan Gerak (HKG) PKK ke-43 

Provinsi Jawa Timur yang  diha-
diri bupati dan walikota se-Jawa 
Timur dan diperkirakan lebih dari 
3.650 undangan yang akan hadir, 
merupakan momen penting yang 
tak boleh dilewatkan bagi Pemkab 
Pasuruan. Para tamu dan undan-
gan VIP akan mendapat souvenir 
batik tulis khas Pasuruan ditambah 
produk olahan dan tutup gelas dari 
border.

Produksi pertanian di Kabupa-
ten Pasuruan juga menopang Per-
kembangan u saha kecil, seperti 
pembuatan sari apel, bakpia di 
Purwodadi, kripik pisang kancing, 
dll. Nah, setelah dipertimbangkan 

dengan matang, atas masukan 
Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf, 
ternyata banyak produk olahan dan 
pertanian yang perlu ditampilkan. 
Dengan pameran yang disiapkan 
sebanyak 40 stan, pihaknya berha-
rap pelaku-pelaku UKM terdorong 
untuk menghasilkan produk yang 
terbaik.

Dalam pameran tersebut ditam-
pilkan juga produk UKM seperti 
border khas Bangil, yang pereda-
rannya hingga luar negeri. 

Dijelaskan Drs Masykur Effendi, 
kepala  Bidang Bapemas, Kabu-
paten Pasuruan memiliki potensi 
pertanian dan perkebunan yang 
cukup melimpah. Bunga sedap 
malam dan bunga anggrek men-
jadi salah satu komoditas pertanian 
yang cukup potensial. Untuk bunga 
sedap malam dibudidayakan di 
 Kecamatan Bangil dan Rembang, 
sedangkan untuk bunga anggrek 
banyak tersebar di Kecamatan 
 Prigen dan Purwodadi.

“Selain itu, ada juga hasil perke-
bunan yang cukup potensial. Meli-
hat Kabupaten Pasuruan miliki ba-
nyak potensi bisnis unggul an, tidak 
menutup kemungkinan bila dike-
mudian hari akan lahir peluang-pe-
luang bisnis baru yang mendatang-
kan untung besar bagi masyarakat 
setempat,” tuturnya. (suroto/yad)
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Tri Agus Budiharto, Kepala 
(Bapemas) Kabupaten Pasuruan

Memperkenalkan 
Batik Tulis 
Khas Pasuruan
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Pasar, selain sebagai 
tempat interaksi an-
tara panjual dan pem-
beli, juga merupakan 
berkumpulnya kultur 

sebuah masyarakat. Terletak di 
perbatasan dua desa, kecamatan 
Ujungpangkah, kabupaten Gresik, 

Pasar Pangkah dikelola oleh dua 
desa, yaitu desa Pangkahkulon dan 
desa Pangkahwetan.

Konon, pusat kegiatan peno-
pang ekonomi masyarakat tersebut 
telah ada sejak sebelum kemerde-
kaan Indonesia. Meskipun kemu-
dian pada 1970 Pasar Pangkah 

Tidak dipungkiri jika eksistensi pasar tradisional 
semakin tergerus jaman. Retail-retail modern baik skala 

kecil hingga besar bermunculan bahkan menjamur 
di mana-mana. Terlebih masyarakat tentu memilih 

berbelanja di tempat yang dirasa lebih nyaman dan 
praktis.

Pasar Pangkah – Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik

Kolaborasi Ekonomi Dua Desa

Ahmad Fauron, Kepala Desa Pangkahkulon

Pasar Pangkah 
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Profil
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sempat mengalami relokasi, namun 
kepengurusannya tetap di bawah 
pengawasan desa Pangkahkulon 
dan desa Pangkahwetan.

Kolaborasi yang dilakukan dua 
desa dalam mengelola pasar tra-
disional tersebut tentu bukan hal 
yang mudah. Di tengah arus mo-
dernisasi, banyak upaya yang di-
galakkan untuk tetap meramaikan 
Pasar Pangkah. Ahmad Fauron, 
kepala desa Pangkahkulon me-
nanggapi bagaimana pemerintah 
bekerja sama dengan semua ka-
langan terkait agar Pasar Pangkah 
tetap hidup, tidak kalah dengan pa-
sar modern.

“Memang pasar tradisional ma-
sih didominasi oleh masyarakat 
pinggiran, berbeda pola dengan 
kultur masyarakat kota yang ser-

Pasar Pangkah yang banyak menjual kebutuhan masyarakat diantaranya stan berbagai pakaian

Stan tempat menjual buah-buahan.
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ba ingin praktis. Kami ingin bisa 
mengembangkan Pasar Pangkah 
ini supaya tidak ramai di hari pasa-
ran saja, namun bisa buka setiap 
hari, baik siang dan malam, serta 
mampu menampung seluruh hasil 
panen petani untuk dijual kemudi-
an,” paparnya.

“Uniknya sebuah pasar tradisio-
nal adalah ada hari tertentu yang 
diyakini sebagai hari pasaran, bia-
sanya untuk menjual hasil-hasil pa-
nen, kalau di Pasar Pangkah ramai 
pada hari pasaran Pon dan Kliwon,” 
tambah Fauron.

Senada dengan Fauron, 
Choirullah, ketua pengurus Pa-
sar Pangkah pun berkeinginan 
mengembangkan pasar desa yang 
kini kian ramai. “Beberapa tahun 
mendatang harus ada upaya per-
luasan area atau membuat bangu-
nan bertingkat untuk memenuhi 
sarana bagi para pedagang yang 
menggelar dagangannya di pasar 
tradisional ini, jika tidak maka di-
rasa tidak memenuhi persyaratan 
bagi penghuninya (pedagang) 
maupun pembeli,” ujar Choirullah 

kepada Gema Desa.
“Untuk penetapan retribusi ada-

lah berdasarkan bangunan lapak, 
pertokoan 2 ribu rupiah per hari, 
yang di area belakang 1000 rupiah 
(lapak menetap) dan 500 untuk ma-

syarakat umum yang turut mengge-
lar dagangannya ketika hari pasa-
ran,” imbuh Choirullah.

Choirullah menyampaikan 
bah  wa setiap bulan ada rapat 
ko or dinasi untuk pengurus pa-

Stan tempat menjual kebutuhan bumbu -bumbu

Pengurus Pasar Pangkah menunjukan piagam penghargaan sebagai pemenang 
lomba Pasar Desa terbaik ke-III tahun 2014
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sar, sedangkan setiap tahun 
ada laporan tahunan. “Serta ke-
tika akhir masa jabatan setelah 
5 tahun juga disusun laporan 
pertanggung jawaban kepada ma-
jelis permusya waratan antar desa, 
yaitu sebuah forum pengambilan 
keputusan tertinggi di dua desa, 
terdiri dari tokoh masyarakat dan 
tokoh dari dua desa.Yang dibahas 
adalah program kerja serta ang-
garan belanja untuk satu tahun ke 
depan,” jelasnya.

Pemerintah setempat menilai 
Pasar Pangkah sejauh ini berjalan 
dengan baik, baik dari segi admi-
nistrasi dan operasional.“Oleh ka-
renanya kami pernah ditunjuk untuk 
maju lomba di tingkat kabupaten 
mendapat juara 2 dan kami per-
caya diri untuk berani mengajukan 
diri ke tingkat provinsi, meskipun 
pada akhirnya cukup puas meraih 
juara 3 tingkat provinsi,” tutur Choi-
rullah.

“Yang terpenting kita akan sela-

lu memberikan pelayanan yang ter-
baik kepada penjual dan pembeli, 
memperlakukan mereka sebaik 
mungkin, dengan memperhatikan 
segi kesehatan, keamanan serta 
kekeluargaan, kerukunan, keutuh-
an dan kebersamaan dari semua 
pihak yang terkait dengan pasar 
tradisional ini,” tambahnya.

Berhasil meraih juara 3 lom-
ba pasar tingkat provinsi, Pasar 
Pangkah selain mendapat piala, 
juga mendapat dana operasional 
sebesar 20 juta rupiah dari Bape-
mas Provinsi Jawa Timur. “Uang 
tersebut, sesuai ketentuan yang 
diberikan, sudah digunakan untuk 
kesejahteraan pengelola, penun-
jang sarana seperti menambah ja-
ringan listrik, perbaikan stan-stan 
yang rusak,” kata Choirullah.

Mewakili rekan-rekannya, se-
bagai pengurus pasar selalu beru-
paya untuk memberikan pelayan-
an terbaik kepada pihak, baik 
penjual maupun pembeli. “Ada 

rencana untuk memperluas atau 
pindah ke wilayah yang lebih luas 
atau dibangun bertingkat jika ada 
pendanaan yang cukup, sehing-
ga akan memberikan kepuasan 
tersendiri bagi pengguna pasar,” 
ungkapnya.

Dalam pengembangan tersebut 
tentu akan ada sinergitas dengan 
pihak pemerintah. Choirullah me-
nyebutkan ada bantuan di tahun 
2014 dari kabupaten Gresik sebe-
sar 36 juta rupiah yang telah di-
gunakan untuk membangun pasar 
bagian belakang dan penambahan 
fasilitas.

“Nah, di 2015 ini sedang proses 
untuk program pengembangan pa-
sar sebesar 50 juta rupiah dari Ba-
pemas Provinsi Jawa Timur, yang 
akan digunakan untuk melanjutkan 
pembangunan dan pengembangan 
pasar secara berkelanjutan. Se-
moga saja dapat terealisasikan 
dengan lancar,” tutup Choirullah 
penuh harap. (hpy)

Pengurus Pasar Pangkah bersama Kepala desa Ahmad Fauron.
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UPKu Rojokoyo berada 
di wilayah desa Indro-
delik, salah satu desa di 
kecamatan Bungah, ka-

bupaten Gresik. Desa indrodelik 
terbagi dalam 5 dusun, antara lain 

dusun Indro, dusun Delik, dusun 
Gunungsari, dusun Kanoman dan 
dusun Lebak. 

UPKu Rojokoyo memilih unit 
usaha penggemukan sapi dika-
renakan wilayah desa Indrodelik, 

kecamatan Bungah, kabupaten 
Gresik memiliki potensi di sektor 
pertanian. Sebagian besar warga-
nya berprofesi sebagai petani juga 
menekuni kegiatan penggemukan 
sapi. “Oleh karenanya kami me-
milih usaha penggemukan sapi 
mengikuti apa yang telah ada di 
masyarakat agar bisa berkembang 
lebih baik lagi,” kata Misnan, ketua 
UPKu Rojokoyo.

Misnan menjelaskan bahwa 
UPKu Rojokoyo terbentuk atas 
usulan kegiatan Pemberdayaan 

UPKu Rojokoyo – Kabupaten Gresik

Bertahan dengan Penggemukan Sapi
Waktu bukan lah sebuah patokan untuk sesuatu 

menjadi lebih baik atau sebaliknya. Berdiri sejak 2013, 
UPKu Rojokoyo masih tertatih dalam kegiatan usahanya. 

Tidak banyak yang bisa dilakukan selain bertahan dan 
tetap berusaha mengembangkan modal yang ada.

Kepala desa bersama pengurus UPKu Rojokoyo
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dan Pelatihan Kader Pemberda-
yaan masyarakat berbasis ternak 
sapi. Tujuannya adalah untuk me-
ningkatkan RTM dan RTHM mela-
lui hasil ternak sapi, menumbuh-
kembangkan sektor peternakan 
dalam bentuk ternak sapi, mendi-
dik masyarakat lebih madiri untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari 
melalui sektor peternakan, pertisi-
patif masyarakat dalam pelaksaan 
kegiatan, serta menyukseskan pro-
ram pemerintah dalam bidang ke-
miskinan.

Selain penggemukan sapi, Mi-
snan mengaku belum ada unit ke-
giatan lain yang dilakukan UPKu 
Rojokoyo.”Simpan pinjam pun be-
lum kami adakan, karena memang 
bantuan dana yang kami dapat 
dari Bapemas Provinsi Jawa Timur 
pada 2013 sebesar 62 juta rupiah 
sepenuhnya kami gunakan untuk 
kegiatan penggemukan sapi,” ung-
kapnya.

Penggemukan sapi

Moh Suwarno, Kepala Desa Indrodelik
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Moh Suwarno, kepala desa In-
drodelik, menambahkan bahwa ti-
dak ada kegiatan simpan pinjam di 
UPKu Rojokoyo karena di desa In-
drodelik sudah ada wadah lain yang 
melayani kegiatan serupa. “Jika 
nanti terlalu banyak jasa penyedia 
simpan pinjam maka akan tumpang 
tindih dan dikhawatirkan terjadi ke-
macetan dalam angsurannya,” ka-
tanya.

Misnan menjelaskan untuk 
perkembangan UPKu Rojokoyo 
sendiri belum menunjukkan hasil 
yang signifi kan. “Dari dana yang 
diperoleh, digunakan untuk mem-
beli 3 bibit sapi, kemudian dibe-
sarkan dan dijual kembali. Yang 
semula mampu membeli 3 ekor 
saja, sekarang sudah ada 5 ekor 

sapi,” ucapnya.
Anggota UPKu Rojokoyo ter-

bagi dalam 3 kelompok, masing-
masing kelompok terdiri dari 10 
orang, yaitu pokmas Sentosa, 
pokmas Makmur dan pokmas Se-
jahtera. “Penggemukan sapi yang 
kami lakukan adalah dengan cara 
alami. Membeli bibit sapi, sela-
njutnya dipelihara hingga dewasa 
yang kemudian dijual. Pemeliha-
raan rata-rata selama 6 bulan, 
biasanya dipaskan untuk bisa di-
jual ketika menjelang musim idul 
adha,” ujar Misnan.

Meskipun belum menunjuk-
kan perkembangan yang berarti, 
UPKu Rojokoyo memberi manfaat 
terhadap anggotanya. Bagaimana 
tidak, para peternak sapi yang dulu-

nya saling bersaing menjadi saling 
bahu-membahu dan mendukung 
dalam hal pembesaran hingga di-
jual lagi. 

“Usaha pengembangan terus 
kami lakukan. Kami juga men-
coba aktif mengikuti lomba dan 
alhamdulillah meraih juara 1 dan 
2 untuk lomba calon pejantan di 
tingkat kabupaten tahun 2014. Itu 
juga sebagai motivasi kami untuk 
meningkatkan prestasi UPKu Ro-
jokoyo. Selain itu, tidak dipungkiri 
bahwa semacam bantuan dana 
tentu menjadi harapan masyara-
kat kecil, itu pun jika ada dan se-
mua akan digunakan demi kese-
jahteraan UPKu Rojokoyo,” tutup 
Misnan. (hpy)

Ternak sapi masyarakat yang mendapat dukungan mudal dari UPKu Rojokoyo – Kabupaten Gresik
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Figur tersebut selanjutnya 
menjadi “mother care” 
atau laiknya sebagai so-
sok ibu/orang tua yang 

memiliki kepedulian yang tinggi, 
menjadi simpul interaksi dan ber-
bagi antar KRTP sehingga akan 
memupuk harapan serta semang-
at untuk berjuang bersama-sama 
dalam upaya keluar dari kemisk-
inan sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan ter-
sebut Kader Tim Penggerak PKK 
adalah fi gur yang tepat untuk 
berprofesi sebagai “mother care” 
bagi KRTP. Gerakan PKK meru-
pakan Gerakan Nasional dalam 
pembangunan masyarakat yang 
tumbuh dari bawah, yang peng-
elolaannya dari, oleh dan untuk 
masyarakat. Jejaring PPK dapat 
menjangkau kepada keluarga-
keluarga secara langsung, karena 

Kondisi permasalahan dan kemiskinan yang 
dihadapi rumah tangga dengan kepala rumah 
tangga perempuan secara umum lebih kronis 

dibanding dengan kepala rumah tangga laki-laki. 
KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di 

sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, 
sosial dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan 

jalan keluar dari kemiskinan tidak cukup melalui 
fasilitas akses ekonomi, tetapi memerlukan 

dukungan interaksi secara intensif dari “fi gure” yang 
secara keseharian sudah dikenal, dinilai mampu 
memberikan perlindungan, berkelanjutan serta 

memiliki legitimasi sosial. 

Bantu Warga Miskin 
dengan Hati
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telah terbentuk kelompok-kelom-
pok PKK RW, RT dan kelompok 
desa wisma. Sehingga melalui 
optimalisasi TP-PKK dalam Pro-
gram Jalin Matra Penanggulangan 
Feminisasi Kemiskinan diharapkan 
dapat benar-benar secara riil me-
mecahkan permasalahan proble-
matika kemiskinan yang berwajah 
perempuan di tingkat keluarga.

Pilot Project Program Penang-
gulangan Feminisasi Kemiskinan 
dimaksudkan sebagai kegiatan 
percontohan dalam rangka pengu-
jian sehingga dapat diketahui ting-
kat efektivitas serta upaya-upaya 
perbaikan pada implementasi pro-
gram/kegiatan yang skalanya lebih 
besar dan luas.

Tujuan penanggulangan fe-
minisasi kemiskinan antara lain, 
pertama, memberikan akses inte-
raksi dan perlindungan terhadap 
Kepala Rumah Tangga Perempuan 
melalui optimalisasi peran Kader 
TP-PKK sebagai mother care bagi 
KRTP; kedua, memperluas akses 
Rumah Tangga Sasaran dengan 
Kepala Rumah Tangga Perem-
puan terhadap usaha produktif 
untuk peningkatan ekonomi dan 
pendapatan keluarga; ketiga, mem-
bantu mendorong ketahanan so-
sial ekonomi rumah tangga untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar; 
keempat, mendorong motivasi be-

rusaha (need for achievement) dan 
kemampuan (life skill) RTS dalam 
rangka meningkatkan kesejahtera-
annya.

Program Jalin Matra Penang-
gulangan Feminisasi Kemiskinan 
pada hakikatnya merupakan imple-
mentasi terhadap kewajiban nega-
ra untuk menghormati, melindungi, 
dan memenuhi hak-hak dasar 
warga miskin, khususnya yang ma-
suk kriteria Kepala Rumah Tangga 
Perempuan, agar mereka dapat 
bertahan hidup, kemudian secara 
bertahap berdaya keluar dari ke-
miskinan. Karena itu, program di-
landaskan berdasarkan prinsip da-
sar “membantu dengan hati” yang 

mengedepankan empati sosial dan 
sosial compassion.

 Program Jalan Matra tidak ha-
nya bertujuan mengembangkan 
potensi ekonomi rumah tangga 
sangat miskin, tetapi  juga harkat 
dan martabat, motivasi, rasa per-
caya diri dan harga diri mereka, 
serta terpeliharanya tatanan ni-
lai budaya setempat (nguwongke 
wong), antara lain dengan tetap 
memberikan penghormatan pada 
KRTP untuk memberikan keputu-
san (restu) terhadap jenis usulan 
kebutuhan anggota rumah tangga, 
membantu warga miskin dengan 
hati tidak dapat menggunakan uku-
ran efi siensi, sejauh-jauhnya yang 
bisa digunakan hanyalah ukuran 
efektivitas, agar bantuan bagi RTP 
KRTP ini tepat sasaran dan tepat 
pemanfaatan.(*)  

Desa Suci, Kecamatan 
Panti, Kabupaten Jem-
ber,  terdiri lima dusun, 
yaitu Dusun Glendung-

an, Dusun Glangseran dan Dusun 
Gaplek. Jumlah RTSM di desa 
ini sebanyak 139 RTSM dengan 
Bantuan Keuangan Khusus ke 
desa Rp. 417.000.000, BOP desa 
Rp. 69.500.000.

 Sosialisasi desa dilaksanakan 
4 November 2014 dengan peser-
ta 58 orang. Verifi kasi dan klarifi -
kasi sasaran dilaksanakan pada 
20 November 2014 dengan hasil 
RTSM pengganti 30 RTSM. 

Identifi kasi kebutuhan dilaks-
anakan 23 Nopember 2014 
dengan hasil 26 RTSM memilih 
ternak atau pembesaran kam-
bing, memilih untuk modal usaha 
9 RTSM dan 1 RTSM memilih di 
pertukangan, ternak 9 ekor, alat 
pertanian 1 RTSM, usaha pecah 
batu 1 RTSM, peratan dapur 1 

Hanafi 
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RTSM, dan penggilingan tepung 1 
RTSM. Total keseluruhan yang te-
lah dimonev sebanyak 50 RTSM. 
Serta pengelompokan dibentuk 
pada tanggal 24 Nopember 2014. 

Pencairan dana dilaksanakan 
20 Desember 2014 dari rekening 
pokmas dari rekening desa hanya 
selang 7 hari, yaitu 1 s/d 7 Janu-
ari 2015, dilakukan pemanfaatan 
dana dengan belanja kambing 
bersama-sama didampingi TPK 
dan KPM.

Salah seorang penerima ada-
lah Hanafi , warga RT 01 RW 06 
Dusun Glengseran. Berbeda 

dengan yang lainnya, Hanafi  me-
manfaatkan dana Jalin Matra un-
tuk modal usaha alat-alat dapur 
dari aluminium. Uang yang dite-
rima 2.500.000. Kebetulan Hanafi  
mempunyai bekal keterampilan 
membuat alat-alat dapur berba-
han aluminium.

Sedangkan Ponadi, warga RT 
01 RW 06 Dusun Glengseran. 02, 
menggunakan uang bantuan Jalin 
Matra sebesar Rp 2.500.000 un-
tuk modal usaha warung maka-
nan. “Saya akan jualan wedang 
kopi, mie dan rujak,” kata Ponadi.

Timbul, salah seorang warga 
RT 02 RW 06 Dusun Glengse-
ran, menggunakan bantuan Jalin 
Matra untuk modal usaha peng-
gilingan tepung beras, kopi dan 
lain-lain. “Insya Allah dengan 
uang bantuan Jalin Matra saya 

bisa menjalankan usaha peng-
gilingan tepung beras, termasuk 
kopi,” katanya.

Umumnya warga Desa Suci 
memanfaatkan uang bantuan Ja-
lin Matra untuk membeli ternak 
kambing dan ayam serta mem-
perbaiki kandang. Seperti halnya 
yang dilakukan Mohammad Dian 
warga RT 02 RW 11 Dusun Ga-
plek. Uang bantuan sebesar Rp. 
2.500.000 dibelikan 2 ekor kam-
bing Rp. 1.600.000, sisanya yang 
Rp. 900.000 untuk perbaikan kan-
dang. 

Pilihan ternak kambing di 
Desa Suci memang tepat, karena 
di daerah ini masih banyak tana-
man atau hijauan sebagai pakan 
ternak. “Kalau soal pakan ternak 
di sini (Desa Suci) tidak ada ma-
salah. Hijauan melimpah,” kata 
Dian. (res)

Monev di Desa Suci, Jember

Penggilingan Tepung 
Hingga Alat Dapur

Ponadi

Warung kopi Ponadi

Timbul

Penggilingan tepung

Mohamad  DianMohamad  Dian Kambing bantuanKambing bantuan
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Karena kondisi alam yang 
kurang bagus, maka pada 
tahun 2010 Desa Tlambah-
an dinyatakan sebagai 

desa tertinggal. Penduduk miskin-
nya banyak. Dinas Sosial pun turun 
tangan dengan membentuk Rumah 
Sosial di desa ini dengan dibantu 22 
orang pengawas. Tugas pengawas 

di antaranya mendata masyarakat 
kurang sejahtera (MKS), kemudian 
mencari potensi sosial di desa ter-
sebut. Dari sini lalu turun bantuan 
Rp 50 juta yag dibelikan kambing 
untuk orang miskin dan perbaikan 
rumah.

Kerja pengawas dinilai ber-
hasil menangani Rumah Sosial, 

maka, bersamaan dengan program 
UPKu, 22 orang yang sebelumnya 
aktif menjadi pengawas, bergabung 
dalam kepengurusan UPKu Al Hik-
mah. Dengan dana hibah Rp  80 
juta dari Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, pengurus UPKu Al Hikmah 
segera bergerak dengan memetak-
an potensi alam Desa Tlambahan 
sebagai modal untuk mengatasi ke-
miskinan.

Dikatakan oleh Musta’ib MZ., 
S.Pd, Ketua UPKu Al Hikmah, po-
tensi di Desa Tlambahan adalah 
tanah liat. “Tanah liat di desa ini 
cukup bagus untuk bahan gen-

UPKu Al Hikmah, Sampang

Ciptakan Pengusaha Genting
Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kab. 
Sampang, berada di daerah perbukitan. Desa yang 
berjarak sekitar 25 km dari kota Sampang ini boleh 
dibilang berada di daerah pelosok dengan tekstur 
alam berbukit-bukit. 

Alat pres genting yang dibeli dari pinjaman ke UPKu.



21Edisi April 2015

Profil 
UPKu

21Edisi April 2015

ting,” kata Musta’ib. Memang, 
Desa Tlambahan di Kecamatan 
Sampang selama ini dikenal se-
bagai sentra genting, tetapi hanya 
dikuasai oleh sejumlah pengusaha 
sementara penduduk desa hanya 
sebagai buruh. 

Berangkat dari situ kemudian 
dibentuk kelompok masyarakat 
(pokmas) genting. Lantaran potensi 
desa tidak hanya tanah liat, maka 
dibentuk juga pokmas sandal jepit, 
kerupuk dan batu bata. Pokmas 
genting terdiri 2 kelompok, kerupuk 
1 kelompok terdiri 6 orang, sandal 2 
kelompok terdiri 6 orang.

Antara genting, kerupuk dan 
sandal sebelumnya sudah ada di 
Desa Tlambahan. Khusus sandal 
selama ini hanya dikerjakan satu 
orang secara ala kadarnya. Tetapi 
sejak ada UPKu, dan dapat pinjam-
an Rp 6 juta per kelompok, usaha 
ini berkembang pesat. “Uang pin-
jaman itu dibelikan bahan baku di 
Surabaya. Lalu diberi merek “Sa-
habat.” Alhamdulillah kelompok 
sandal bisa merekrut pemuda desa 
yang menganggur,” kata Musta’ib 
yang alumni Universitas Jember ini.

Pasar sandal Sahabat tidak ha-
nay di Madura saja, namun juga 

merambah pasar Situbondo, Pro-
bolinggo, Lumajang dan Bondo-

woso. Menariknya, sandal Sahabat 
mempunyai ciri sendiri, yaitu batik. 
Penduduk setempat menamai san-
dal batik. Banyak tenaga kerja yang 
terlibat dalam kelompok sandal, 
mayoritas ibu-ibu rumah tangga.  
Kalau sedang musim panen, ibu-
ibu mengerjakan pada malam hari.

Pinjaman untuk pokmas keru-
puk dan batu bata masing-masing 
Rp 1 juta per orang. Dibanding san-
dal dan genting, usaha kerupuk dan 
batu bata masih kurang besar. 

Kelompok usaha genting di ba-
wah UPKu Al Hikmah juga mem-
bantu memberi peluang pekerjaan. 
Tenaga kerja yang dulunya buruh, 
dengan bantuan permodalan dari Al 
Hikmah, sekarang menjadi juragan 
dengan merekrut tenaga kerja. Sa-
lah satunya adalah Misjawi, pendu-

Dar kiri ke kanan-Misjawi, Must'ib dan Abd. Hamid.

Perajin sandal, salah satu unit usaha UPKu Al Hikmah.
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UPKu Al Hikmah merupakan embrio dari 
berdirinya Bumdes. Dengan demikian ke-
beradaannya benar-benar diharapkan 
warga kami. Yang jelas, keberadaan UPKu 

sangat membantu dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat.
Terus terang 

kalau tidak ada 
UPKu Al Hik-
mah tentu war-
ga kami yang 
tergabung da-
lam kelompok 
usaha kesulitan 
mengembang-
kan usahanya, 
seperti kelom-
pok pembuat 
sandal, genting, batu bata dan kerupuk.

Harapan kami, UPKu tidak hanya berhenti men-
jadi UPKu terus, namun berkembang menjadi Bum-
des. Di samping income-nya kembali ke masyarakat, 
juga ada yang masuk ke desa.

Dalam industri genting banyak hal yang dibutuh-
kan, mulai dari pendanaan, tenaga kerja, dsb. Khus-
usnya untuk pendanaan kami dari pemerintah desa 
membantu memfasilitasi untuk mendapat dana dari 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satunya dengan 
mengeluarkan surat keterangan usaha kepada war-
ga kami yang punya usaha dan akan mengakses ke 
KUR.

Ke depan kami ingin usaha genting di desa kami 
melakukan inovasi. Kami sedang mengusahakan 
untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Salah satu 
yang menjadi perhatian kami adalah sisi pengolahan 
dan energi, misalnya lebih hemat tanah liat dan en-
ergi. Insya Allah tahun ini terealisasi. (res)

“UPKu Bantu Warga Kami”

duk Desa Tlambahan. “Dulu saya 
buruh genting, tapi sekarang usaha 
sendiri,” katanya.

Tahun 2013 Misjawi mene-
rima modal dari UPKu Al Hikmah 
Rp 2.700.000 untuk membeli alat 
press genting. Dengan modal alat 
pres ini mulailah Misjawi membuka 
usaha. Sekarang usaha Misjawi 
berkembang.

Setiap kali pembakaran Misjawi 
membutuhkan modal untuk mem-

beli bahan baku tanah liat yang 
harganya 275.000/dum truk. Satu 
tungku membutuhkan tanah liat 2 
dum truk. Sedangkan volume tungku 
bervariasi, ada yang memuat 27.000 
biji genting, 24.000 genting dan 12 
genting. Sedangkan harga genting 
Rp 1.200.000/1000 biji genting. Masa 
pembakaran jika musim kemarau 
membutuhkan waktu 13 hari, kalau 
musim hujan bisa 20 hari. 

Sekarang yang menjadi cita-cita 

UPKu Al Hikmah adalah mempu-
nyai oven pengering genting. Di-
harapkan dengan oven ini perajin 
genting tidak kesulitan mengering-
kan genting bila musim hujan. “Jadi 
ada tugas tugas kami, pertama 
menyiapkan UPKu Al Hikmah men-
jadi Bumdes, juga mempunyai oven 
sendiri,” kata Musta’ib dengan di-
dampingi sekretaris dan bendahara 
dan UPKu Al Hikmah, Moh. Bardi 
dan Abd. Hamid.(res)
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H. Hotib, S.PDi., Kepala Desa Tlambahan
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Peran serta masyara-
kat dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah 
merupakan salah satu 

syarat mutlak dalam era kebebasan 
dan keterbukaan ini. Pengabaian 
terhadap faktor ini, terbukti telah 
menyebabkan terjadinya deviasi 
yang cukup signifi kan terhadap tu-
juan pembangunan itu sendiri, yaitu 
keseluruhan upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Pem-
borosan keuangan negara merupa-
kan implikasi lain deviasi tersebut. 
Proses pelibatan partisipasi masy-

arakat lokal dalam implementasi 
proyek-proyek pembangunan di 
tingkat kabupaten/kota, terbukti 
telah berhasil membawa peruba-
han-perubahan mendasar dalam 
peningkatan kesejahteraan keluar-
ga-keluarga pedesaan (John Clark 
: 1995; John Friedmann : 1992).

Lebih lanjut Gunawan Sumo-
diningrat (1996) mengemukakan 
bahwa pemihakan dan pember-
dayaan masyarakat—dalam ke-
seluruhan rangkaian penyusunan 
program-program pembangunan, 
perlu diyakini oleh aparatur pe-

merintah (daerah) sebagai strategi 
yang tepat untuk menggalang ke-
mampuan ekonomi nasional, se-
hingga mampu berperan secara 
nyata dalam meningkatkan ekono-
mi dan kesejahteraan rakyat. Sela-
njutnya, keyakinan itu juga perlu te-
rus ditanamkan dalam diri aparatur 
yang secara fungsional menangani 
proses-proses penyusunanan pro-
gram pada kabupaten/kota untuk 
selanjutnya ditingkatkan serta di-
masyarakatkan, kemudian yang 
terpenting dan juga menjadi tan-
tangan utama adalah bagaimana 

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat 
Dalam Pembangunan Daerah 

Oleh : Zuryawan Isvandiar Zoebir



24 Edisi April 2015

Edisi  Mei 2014

Opini

24 Edisi April 2015 

menerjemahkannya dalam usaha-
usaha yang nyata.

Upaya-upaya ke arah tersebut 
tidak secara serta merta dapat ter-
wujud dan tidak semudah seperti 
membalikkan telapak tangan, me-
lainkan harus melalui proses ber-
liku-liku yang akan menghabiskan 
banyak waktu serta tenaga, dan 
tampaknya harus dilakukan oleh 
aparatur yang memiliki integritas 
dan hati nurani yang jernih, kare-
na dalam pelaksanaannya dalam 
masyarakat akan banyak mem-
pergunakan mekanisme komuni-
kasi timbal balik, mendengar dan 
menampung dengan penuh kesa-
baran, dan sikap toleransi dalam 
menghadapi pandangan yang ber-
beda (community approach).

Di masa depan, masyarakat 
sendirilah yang akan memain-
kan peran utama dalam peng-
implementasian program-program 
pembangunan didaerahnya, se-
dangkan kelompok luar yaitu NGOs 
akan bertindak sebagai fasilitator, 
dinamisator, katalisator, mediator 

dan komunikator, serta peran pe-
merintah (daerah) lebih merupakan 
pelengkap dan penunjang terma-
suk menentukan aturan dasar per-
mainannya.

Bagi aparatur pemerintah, 
NGOs maupun masyarakat, im-
plementasi program-program 
pembangunan harus dianggap se-
bagai suatu proses belajar sosial 
(John Clark : 1995 ; John Fried-
mann : 199), melalui proses eva-
luasi terhadap segala hal yang 
telah dicapai dalam pelaksanaan 
proyek, serta mempelajari berbagai 
kendala yang dihadapi. Perubahan 
mendasar tampaknya sangat perlu 
dilakukan disini, oleh karena ex-
isting condition yang terjadi pada 
hampir seluruh pemerintah daerah, 
peran-peran kontributor, fasilitator, 
dinamisator, katalisator, mediator 
dan komunikator penyusunan kon-
sep-konsep dan ide-ide pembangu-
nan seperti yang sering kita baca 
pada media-massa, seringkali do-
minan berada pada pemerintah 
(daerah). 

Proses belajar sosial yang 
seyog yanya terjadi pada imple-
mentasi proyek-proyek pembangu-
nan—khususnya di desa-desa—
tersebut tidak pernah terjadi, 
bahkan jika kita pandang secara 
ekstrim maka yang terjadi adalah 
hal sebaliknya yaitu dengan apa 
yang dinamakan dengan upaya 
pembodohan masya rakat.

Jika kita perhatikan dengan 
seksama, aturan main proses 
penyusunan program-program 
pembangunan yang dilakukan se-
lama ini sesungguhnya merupakan 
mekanisme ideal, artinya berniat 
mengakomodasikan sebesar-be-
sarnya aspirasi masyarakat (desa). 
Proses penyusunan program 
pembangunan, dilakukan melalui 
tahapan-tahapan yang dimulai dari 
tingkat desa yaitu kegiatan musya-
warah pembangunan desa, kemu-
dian dibawa ke tingkat kecamatan 
melalui diskusi unit daerah kerja 
pembangunan, demikian seterus-
nya hingga disalurkan di tingkat ka-
bupaten/kota yang melibatkan lin-
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tas unit-unit kerja kabupaten/kota. 
Namun mengapa mekanisme yang 
cukup baik tersebut tetap dianggap 
kurang dapat mengakomodasikan 
hal-hal yang sesungguhnya diingin-
kan masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan 
di atas, kesalahan tentu akan dia-
lamatkan kepada tidak dilakukan-
nya secara sungguh-sungguh par-
ticipant observation atau grounded 
researcholeh aparatur yang terlibat 
secara fungsional dalam proses 
penyusunan program-program 
pembangunan, kepada masyara-
kat desa dimana proyek-proyek 
pembangunan tersebut berlokasi. 
Jika dilakukan secara benar, pene-
rapan mekanisme tersebut memas-
tikan terjadinya identifi kasi yang 
menyeluruh dan mendalam hingga 
ke tingkat grassroots terhadap yang 
sesungguhnya dibutuh kan masya-
rakat, walaupun harus melalui pro-
ses-proses yang akan menghabis-
kan banyak waktu dan tenaga.

Lebih jauh, David C. Kor-
ten (1990) mengidentifi kasikan 
banyak nya faktor yang ditemukan 
dan turut memperburuk citra kiner-
ja penyusunan program-program 
pembangunan (daerah), antara lain 
yang dianggap dominan adalah 
faktor kekurang-keterbukaan apa-
ratur pemerintah (daerah) terhadap 
masyarakat dalam proses penyusu-
nan program-program pembangu-
nan, akumulasi kondisi seperti ini 
selama berpuluh-puluh tahun te-
lah menyebabkan perasaan apriori 
masyarakat menumpuk dan mem-
batu, sehingga seperti yang kita 
lihat, telah mempengaruhi secara 
langsung maupun tidak langsung 
kepada kurangnya intensitas peran 
serta masyarakat dalam penyusu-
nan program-program pembangu-
nan. Jika kita tidak bercermin, be-
lajar dan mengantisipasi keadaan 
ini sedini mungkin, maka setelah 
mencapai titik jenuh dikuatirkan 

pada saatnya akan berkembang 
menjadi gerakan yang destruktif 
sebagai reaksi terhadap dominasi 
yang berlebihan dari pemerintah 
(daerah) serta dianggap merupa-
kan pemaksaan program-program 
pembangunan di tingkat desa.

Adanya kekhawatiran pemerin-
tah (daerah) dengan alasan akan 
sulitnya mengakomodasikan ke-
inginan masyarakat yang begitu 
banyak—jika dilakukan transpa-
ransi seluas mungkin kepada ma-
syarakat, harus sudah mulai diting-
galkan dan harus dianggap sebagai 
suatu konsekuensi logis dan buah 
dari kekurang tepatan orientasi 
implementasi program-program 
pembangunan yang dilakukan se-
lama ini. Langkah bijaksana yang 
dilakukan oleh aparatur pemerintah 
terhadap kondisi-kondisi yang telah 
terlanjur terjadi tersebut, pertama-
tama tentu harus dimaknai sebagai 
suatu rangkaian dari keseluruhan 
belajar sosial.

Proses pemberdayaan masya-
rakat secara implisit mengandung 
makna, terdapatnya faktor inisia-
tif yang berasal dan berkembang 
dari masyarakat sendiri, sedang-
kan peranan pemerintah bertindak 
sebagai penampung dan memper-
timbangkan keluhan masyarakat. 
Dalam hal ini aparatur pemerintah 
(daerah) sangat dituntut agar me-
miliki kepekaan serta kemampuan 
untuk dapat memberi respon, ter-
hadap inisiatif dan keluhan yang 
berasal dari tingkat bawah daripada 
menonjolkan kepentingan mereka 
sendiri atau berdalih pada menjaga 
kewibawaan pemerintah.

Dalam kenyataan, inisiatif dan 
keluhan masyarakat bawah se-
ringkali diabaikan, dan untuk mem-
peroleh perhatian dan tanggapan 
mereka terpaksa mengambil jalan 
pintas walaupun kadang-kadang 
merupakan pelanggaran hukum, 
yaitu dengan melakukan pengrusa-

kan ataupun pembakaran.
Pada hakikatnya partisipasi so-

sial mengandung makna agar ma-
syarakat lebih berperan dalam pro-
ses pembangunan, mengusahakan 
penyusunan program-program 
pembangunan melalui mekanisme 
dari bawah ke atas (bottom up), 
dengan pendekatan memperlaku-
kan manusia sebagai subyek dan 
bukan obyek pembangunan. Hal 
ini dipertegas oleh Philip J. Eld-
ridge (1995) “participation means a 
shift in decision making power from 
more powerful to poor, disadvan-
tages, and less infl uential groups.” 
Keberdayaan rakyat merupakan 
kemampuan dan kebebasan untuk 
membuat pilihan-pilihan, baik yang 
menyangkut penentuan nasib sen-
diri maupun perubahan diri sendiri 
atas dasar kekuatan sendiri seba-
gai faktor penentu.

Faktor-faktor yang turut mem-
perburuk citra kinerja penyusunan 
program-program pembangunan 
(daerah), juga tidak terlepas dari 
terjadinyaperbedaan pemahaman 
tentang pembangunan dan partisi-
pasi masyarakat, yang dapat ditin-
jau dari dua sudut pandang (Goulet, 
D.:1989 dalam Yosef P. Widyatma-
dja :1992). Pertama, dari perspektif 
pemerintah, partisipasi yang dike-
hendaki adalah yang lebih mene-
kankan pada pengorbanan dan 
kontribusi rakyat dari pada hak rak-
yat untuk ikut menikmati manfaat 
pembangunan itu sendiri. Kedua, 
dari perspektif rakyat, partisipasi 
merupakan praktek dari keadilan. 
Oleh karena itu, pemahaman parti-
sipasi sebagai pemberdayaan rak-
yat atau empowering people, meli-
puti praktek keadilan dan hak untuk 
menikmati hasil pembangunan 
yang mungkin dapat menimbulkan 
konfl ik antara pihak-pihak yang ber-
kepentingan. 
(Penulis adalah Pengamat Sosi-
al, PNS di Bogor, S2 Ilmu Hukum)
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“Bantuan yang disa-
lurkan itu merupa-
kan program kegia-
tan dalam rangka 

penanggulangan dan pengentasan 
kemiskinan,” kata Rendra, Senin 
(6/4/2015).

Ditambahkannya dari serangkai-
an kegiatan infrastruktur yang telah 
dibangun, sudah banyak masyara-
kat miskin yang terfasilitasi dan 
usaha ekonomi  masyarakat yang 
semakin berkembang. Bahkan dari 
laporan konsultan pendamping 
per 30 Desember 2014, posisi ke-
uangan di unit pengelola keuangan 
Badan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM)/Kelompok Swadaya Masya-

rakat (KSM) PNPM Mandiri Perko-
taan mencapai Rp12,91 miliar.

“Pemkab memberikan perhatian 
besar terhadap BKM dan KSM di 
PNPM Mandiri Perkotaan di wila-
yah Kabupaten Malang,” jelas dia.

Program yang mulai dihentikan 
sejak awal 2015 tersebut diharap-
kan untuk terus dibina melalui pe-
ran satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) di Kabupaten Malang.

“PNPM telah dihentikan oleh pe-
merintah artinya hasil dari program 
yang benar-benar nyata untuk 
pemberdayaan masyarakat harus 
diteruskan,” jelas dia.

Karena itu pihaknya meminta 
kepada SKPD untuk bisa menjadi 
bapak asuh. Mengingat program 
yang telah berjalan itu sangat baik 
untuk pemberdayaan masyarakat. 
Harapannya pemerintah bisa terus 
melanjutkan program tersebut ken-

dati dengan memakai nama beda 
untuk program serupa. Karena pro-
gram dinilai bagus dan langsung 
mengena ke masyarakat.

Pembina PNPM Mandiri Per-
kotaan, Romdhoni, mengatakan 
sedikitnya terdapapat tujuh keca-
matan yang menjadi sasaran da-
lam PNPM Mandiri Perkotaan. Tu-
juh kecamatan itu adalah Lawang, 
Sumberpucung, Turen, Pakisaji, 
Pakis, Singosari dan Kepanjen. 
Agar program terus berlanjut di-
perlukan upaya dari berbagi pihak 
dalam rangka melanjutkan penun-
tasan penanggulangan kemiskinan 
dan penuntasan desa tertinggal di 
Kabupaten Malang.

“Seiring telah dihentikannya 
program tersebut oleh pemerintah, 
maka tidak berhenti pula program 
yang sudah berjalan,” ujar Romd-
honi.(*)

Realisasi PNPM Mandiri Kab. Malang 
Capai Rp 68 Miliar

Dana bantuan langsung 
ke masyarakat yang 

telah disalurkan melalui 
Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Perkotaan 

Kabupaten Malang, 
Jawa Timur, mencapai 

Rp 68,076 miliar. Bupati 
Malang, Rendra Kresna, 

mengatakan dana 
tersebut dikucurkan 

mulai 2009 hingga akhir 
2014 dengan sasaran 

kegiatan program 
meliputi pembangunan 

infrastruktur lingkungan, 
ekonomi dan sosial.

Warta
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Dana tersebut seperti yang 
dicanangkan dalam 7 
program politik. Salah sa-
tunya dengan mengalo-

kasikan anggaran minimal Rp 300 
juta per tahun, untuk pembangunan 
infrastruktur, ekonomi dan suber 
daya masyarakat desa. "Dana se-
besar Rp48 miliar lebih ini, meru-
pakan realisasi dari salah satu pro-
gram aksi yang kami canangkan," 
kata Achmad Syafi i, Bupati Pame-
kasan, Minggu (19/4/2015).

"Angka Rp 300 juta tersebut, 
merupakan dana minimal yang 
dialokasikan pemerintah daerah 
(pemda). Sebab realisasinya, dana 

yang dikucurkan ke masing-masing 
desa lebih dari Rp 300 juta," ung-
kapnya.

Dijelaksan, selama 2014 dana 
yang dialokasikan antara Rp 
61.400.000 hingga Rp 163.100.000 
dan untuk anggaran berjalan. Alo-
kasi yang diarahkan ke desa, an-
tara Rp 381.408.424 hingga Rp 
962.039.440. "Anggaran untuk 
alokasi dana desa ini melalui dua 
SKPD, yakni Bapemas Pemdes 
dan Bagian Administrasi Pemerin-
tahan Umum," jelasnya.

Bentuk lain dari program 
yang dilaksanakan di antaranya 
pembangunan jaringan listrik, 

pengembangan dan penataan pa-
sar desa, peningkatan usaha eko-
nomi sebagai upaya mendukung 
usaha sektor informal, dan pem-
berdayaan ekonomi kerakyatan 
berbasis keuangan mikro. "Pe-
ningkatan ekonomi masyarakat 
biasanya berbanding lurus dengan 
pengembangan infrastruktur, dan 
kemampuan sumber daya masya-
rakat," sambungnya.

Selain bantuan keuangan ke-
pada pemerintah daerah, juga be-
lanja hibah untuk pendampingan 
PNPM, bantuan keuangan pil-
kades, dan bantuan keuangan 
kepada pemerintah desa. "Yang 
kami pertimbangkan, kita mem-
berikan perhatian khusus kepada 
pengembangan pembangunan 
desa agar percepatan pemerataan 
pembangunan segera terwujud," 
pungkasnya. (*)

Pemkab Pamekasan Alokasikan Anggaran 
untuk Desa Sebesar Rp 48 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48 miliar lebih, 

untuk alokasi dana desa yang tersebar di 13 kecamatan 
di Pamekasan.

 Bupati Pamekasan Achmad Syafi i,

Salah satu kegiatan pembangunan di sebuah desa di Kabupaten  Pamekasan
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Pasar Terapung Muara Kuin
Pasar Terapung Muara Kuin adalah pasar terapung 

tradisional yang berada di atas sungai Barito di muara 
sungai Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para 
pedagang dan pembeli menggunakan jukung, sebutan 
perahu dalam bahasa Banjar. Pasar ini mulai setelah 
salat Subuh sampai selepas pukul 9 pagi. 

Keistimewaan di pasar ini adalah masih seringnya 
terjadi transaksi barter antar para pedagang berperahu 
yang dalam bahasa Banjar disebut bapanduk. Para pe-
dagang wanita (dukuh) yang berperahu menjual hasil 
produksinya sendiri, sedangkan tangan kedua yang 
membeli dari para dukuh untuk dijual kembali disebut 
panyambangan.

Pasar terapung di Banjarmasin merupakan refl eksi 
budaya orang Banjar yang telah berlangsung sejak da-
hulu. Saat Matahari terbit kunjungilah pasar ini yang 
memantulkan cahaya pagi hari di antara transaksi sa-
yur-mayur dan hasil kebun dari kampung-kampung se-
panjang aliran sungai Barito dan anak-anak sungainya.

Pasar Bolu di Toraja
Terletak di pusat wisata Toraja, Kota Rantepao, Pa-

sar Bolu sudah terkenal sebagai obyek wisata yang 
menarik dan unik untuk dikunjungi. Pasar ternak, de-
mikian pasar ini juga dikenal, merupakan pusat penjua-
lan kerbau dan buka sekali dalam 6 hari (sesuai jadwal 
hari pasar). Selain kerbau, babi juga dijual di pasar ini, 
hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Sayur, buah-buah-
an, kopi, dan komoditi hasil bumi lainnya juga dapat di-
temukan di pasar ini.

Pada saat hari pasar, jumlah kerbau yang diperju-
albelikan dapat mencapai 500 ekor, apalagi saat akan 
diadakannya upacara-upacara adat. Selain banyaknya 
kerbau yang diperjualbelikan, pasar ini pun dipenuhi 
pengunjung, baik masyarakat lokal maupun wisatawan 
lokal dan mancanegara yang ingin menyaksikan secara 
dekat kehidupan sebuah pasar ternak besar yang ha-
nya ada di Toraja.

Adapun harga kerbau yang diperjualbelikan mulai 
dari Rp 5 juta hingga ratusan juta rupiah. Warna dan 
ukuran tubuh kerbau adalah tolok ukur penentuan har-
ga. Kerbau kecil berwarna hitam akan dihargai sekitar 
Rp 5 juta, kerbau hitam dengan ukuran agak besar 
berkisar Rp 10-15 juta. Sementara itu, kerbau ber-
warna belang (Tedong Bonga), yang merupakan sa-
lah satu komoditas unggul, dapat dihargai puluhan 
juta rupiah. Sedangkan kerbau albino yang terbilang 
langka dapat dihargai lebih mahal lagi hingga mencapai 

Pasar merupakan sebuah tempat yang identik dengan kegiatan belanja dan 
memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bicara soal pasar, Indonesia termasuk salah satu 
negeri yang memiliki keunikan untuk pasar tradisionalnya. Pasar-pasar tradisional ini tidak 
hanya berfungsi sebagai tempat jual beli atau tukar informasi. Lebih dari itu, pasar nyatanya 
memiliki peran penting yaitu sebagai wajah budaya dan jejak peradaban masyarakat di 

sekitarnya. Berikut adalah sebagian dari pasar-pasar tradisional di Indonesia 
yang memiliki keunikan tersendiri.

4 Pasar Unik yang Hanya Ada 4 Pasar Unik yang Hanya Ada 
di Indonesiadi Indonesia

28 Edisi April 2015
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ratusan juta rupiah.  

Pasar Makale di Toraja
Jika di Pasar Bolu komoditi utamanya adalah ker-

bau, maka di Pasar Makale komoditi utamanya adalah 
babi. Pasar ini pun kerap disebut sebagai Pasar Babi. 
Pasar ini bertempat di blok sekitar 50 x 20 meter, yang 
dibagi dalam tiga bagian: bagian untuk anak babi, babi 
dewasa, dan daging babi.

Jika Anda mengenal istilah kucing dalam karung, 
maka di Toraja Anda akan melihat babi dalam karung. 
Babi yang dimasukkan di dalam karung beras adalah 
anak-anak babi yang biasanya dibeli untuk dipelihara. 
Saat ada pembeli yang berminat, maka karung tersebut 
akan dibuka sedikit untuk diperlihatkan kepada calon 
pembeli. Sementara untuk babi dewasa, biasanya dii-
kat pada bilah bambu dan diletakkan di tanah atau balai 

bambu.
Adapun kisaran harga babi, yaitu Rp 500.000 - Rp 

750.000 untuk seekor anak babi. Sedangkan babi de-
wasa dapat mencapai kisaran Rp 3-9 juta. Akan tetapi, 
kabarnya pernah pula ada babi yang dihargai puluhan 
bahkan ratusan juta rupiah sebab bobot tubuhnya me-
nyaingi bobot tubuh seekor kerbau. Berbeda dengan 
kerbau, babi hitam justru berharga lebih mahal diban-
dingkan dengan babi albino atau belang. Pasar babi ini 
pun hanya ada sekali dalam enam hari. Jika hari biasa, 
tidak ada babi yang diperjualbelikan.

Kerbau dan babi adalah simbol status bagi masya-
rakat Toraja dan merupakan hewan penting bagi kebu-
dayaan masyarakat yang masih menganut ajaran ani-
misme ini. Kerbau adalah syarat yang harus dipenuhi 
dalam sebuah upacara adat, terutama pemakaman; di-
percaya bahwa kerbau yang disembelih akan menjadi 
kendaraan bagi roh jenazah yang hendak dikuburkan 

agar cepat sampai ke nirwana.
Semakin banyak kerbau yang disembelih pada suatu 

upacara adat, semakin tinggi pula kedudukan keluarga 
penyelenggara upacara. Bagi golongan bangsawan, di-
butuhkan kerbau sebanyak 24-100 kerbau. Sedangkan 
bagi golongan menengah, 8 ekor kerbau dan 50 babi 
adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dalam melak-
sanakan upacara pemakaman adat (Rambu Solo).

Oleh karena itu, keberadaan pasar ini tidak dapat di-
pisahkan dari kebudayaan dan peradaban masyarakat 
Toraja. Sistem hari pasar pun merupakan sistem wari-
san leluhur masyarakat Toraja sejak ratusan tahun lalu.

Pasar Tomohon di Manado
Berbeda dengan pasar pada umumnya, di pasar 

Tomohon pengunjung akan menemukan jenis hewan 
yang tak umum. Beberapa hewan yang tak lazim di 
konsumsi oleh sebagian warga Indonesia namun dijual 
bebas di Pasar Tomohon diantaranya kelelawar (biasa 
disebut paniki oleh orang Manado), babi hutan, tikus 
hutan berekor putih, kucing, ular piton, hingga Yaki 
yang sudah tergolong hewan langka.

Bagi Anda yang termasuk golongan penyayang bi-
natang, berkunjung ke tempat ini mungkin akan mem-
buat anda geram. Bagaimana tidak, berbagai jenis he-
wan yang sering menjadi peliharaan manusia seperti 
anjing dan kucing tergeletak tak bernyawa dan tinggal 
menunggu pembeli yang tertarik membelinya untuk ke-
mudian dibawah pulang kerumah dan diolah menjadi 
makanan.

Layaknya pasar tradisonal lainnya di Sulawesi Uta-
ra, di Pasar Tomohon para pembeli bisa memilih hewan 
yang masih hidup bukan yang sudah mati untuk dibeli, 
seperti anjing. Pembeli bisa memilih anjing atau kele-
lawar yang masih hidup yang berada dalam kandang, 
kemudian setelah tercapai kesepakatan harga dengan 
sang penjual, barulah hewan tersebut dieksekusi 
dengan cara diikat lehernya kemudian dipukul pada ba-
gian kepala hingga binatang tersebut mati. Kemudian 
barulah hewan tersebut dibakar. Untuk daging anjing 
biasanya dijual mulai dari 250 ribu hingga 400 ribu ru-
piah untuk setiap ekor, tergantung dengan ukurannya. 
Namun, pembeli juga bisa membeli anjing yang dijual 
per kilogram.

Lain halnya dengan tikus. Penjual biasanya menjual 
tikus dengan kondisi yang sudah mati namun belum di-
bakar, atau jika sudah dibakar ekornya sengaja dibiar-
kan tidak dibakar. Hal ini sebagai penanda bahwa tikus 
yang dijual adalah tikus hutan berekor putih. Setelah 
pembeli memilih tikus yang ingin dibawa pulang, baru-
lah kemudian penjual membakar tikus tersebut. (*)
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Kesehatan tentu merupakan hal yang penting 
bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan 
sehat, maka apa pun dapat dilakukan. Untuk 
itu, menjaga kesehatan adalah hal yang tidak 

bisa ditawar lagi saat ini.
Tetapi, karena kesibukan yang menyita waktu seper-

ti bekerja atau berkuliah, menjaga kesehatan dengan 
olahraga pada umumnya menjadi sulit untuk dilakukan. 
Dalam posisi seperti ini, bagaimana trik agar tetap da-
pat menjaga kesehatan?

Banyak orang yang salah saat menganggap menja-
ga kesehatan hanya dapat dilakukan melalui olahraga-
olahraga berat. Menjaga kesehatan juga bisa dilakukan 
dengan hal-hal kecil, bahkan dibutuhkan waktu tidak le-
bih dari 60 detik. Berikut 8 hal yang bisa Anda lakukan 
untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan kurang 
dari 60 detik.

1. Ambil napas dalam-dalam
Tarik napas dalam-dalam adalah cara mudah untuk 

mengembalikan napas yang dangkal dan baik untuk 
detak jantung. Melakukan ini, selain mengurangi stres, 
juga dapat menurunkan tekanan darah.

2. Tertawa
Tahukah Anda, tertawa sebenarnya merupakan 

peng hilang stres alami tubuh manusia. Selain menghi-
langkan stres, tertawa juga ikut membakar beberapa 
kalori. 

3. Makan cokelat
Senyawa pada cokelat baik untuk jantung, dari mulai 

menurunkan tekanan darah hingga meningkatkan kadar 
kolesterol baik dan menurunkan kolesterol buruk. Makan 
cokelat dapat Anda lakukan disela-sela kesibukan. 

4. Berpaling dari layar komputer
Jika Anda adalah pekerja kantoran, maka tentu 

Anda banyak menghabiskan waktu dengan menatap 
layar komputer. Cobalah untuk melihat sejauh 20 kaki 
dari tempat Anda berada selama 20 detik tiap 20 menit 
menatap layar komputer. Cara ini dapat menghilangkan 
ketegangan.

5. Cuci tangan
Mencuci tangan dengan baik dapat menurunkan 

penderita diare sebanyak 31 persen dan menurunkan 
penyakit pilek serta penyakit pernapasan lain sebesar 
21 persen. Anda dapat melakukannya sebelum masuk 
kantor, setelah istirahat dan sebelum pulang.

6. Tambah kayu manis pada sarapan
Mengganti garam atau gula dengan rempah-rempah 

adalah cara yang baik untuk menyimpan kalori tanpa 
mengurangi cita rasa masakan. Menambahkan kayu 
manis pada makanan juga dapat menurunkan kadar 
gula darah.

7. Pose istirahat yang enak
Pose istirahat, baik dalam keadaan tidur atau pose 

biasa, adalah hal yang penting. Usahakan saat istirahat 
Anda meregangkan punggung dan leher. Sebab, berjam-
jam duduk dan menatap layar tentu sangat menyiksa 
punggung dan leher Anda. 

8. Gunakan krim tabir surya
Sinar matahari juga merupakan sumber penyakit, 

terutama penyakit kulit. Gunakanlah krim tabir surya 
sebelum pergi dari rumah agar Anda terhindar dari 
penyakit yang disebabkan karena sinar matahari. (*)

Cara Cepat dan Singkat Cara Cepat dan Singkat 
Untuk Tetap SehatUntuk Tetap Sehat

Tips 
Sehat
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Teknologi tepat guna sederhana berupa 
pendingin dari pot ini ditemukan oleh Moham-
med Bah Abba, pria berkebangsaan Nigeria. 
Kerja kerasnya mampu menyelamatkan ju-

taan hidup warga Afrika yang hidup didaerah terpencil 
dan sangat membutuhkan sistem pengawetan bahan 
makanan sederhana dimana didaerah tersebut belum 
ada instalasi listrik.

Dengan sistem pendingin yang diciptakanya, tomat 
dan cabai merah dapat bertahan selama tiga minggu, 
sedangkan terong dapat bertahan dalam keadaan la-
yak makan selama 27 hari. Atas kerja kerasnya ini, pria 
dengan sejuta aktivitas ini mendapatkan Rolex Awards 
for Enterprise pada tahun 2001. Sistem pendingin pot 
in pot ciptaannya telah digunakan luas di Nigeria dan 
sebagaian besar negara Afrika. Meskipun teknologi ini 
berasal dari Afrika namun teknologi sederhana ini juga 
bisa diterapkan di kalangan keluarga Indonesia yang 
belum memiliki mesin pendingin.

Cara kerja pendingin sistem pot in pot
Sistem pendingin pot-in-pot dibuat dengan menem-

patkan pot yang terbuat dari tanah liat (tembikar) ke 
dalam pot tembikar yang lebih besar. Ruang diantara 
kedua pot kemudian diisi bahan pasir basah yang ter-
jaga kelembapanya. Evaporasi dari pasir basah pada 
ruang antara pot kecil dan pot besar menyebabkan 
efek dingin  pada area dalam pot kecil. Sangat seder-
hana namun dapat berkerja sebagai 
pendingin.

Bahan dan cara membuat 
pendingin pot in pot

Bahan yang digunakan dalam 
membuat pendingin pot ini antara lain :
  Dua buah pot dari bahan tanah liat 
(tembikar) dengan diameter 60 cm 
dan 40 cm
 lem kayu
 kain penutup
 pasir
 air secukupnya, dan
 stereofom
Berikut ini adalah cara membuat 

pendingin dengan sistem pot in pot 

menggunakan bentuk pot yang sedikit berbeda dengan 
model pot yang digunakan secara umum di Afrika.

Siapkanlah dua buah pot besar dan kecil dengan 
bentuk yang sama berbahan tanah liat (tembikar), agar 
pot kecil dapat masuk secara tepat ke dalam pot besar. 
Jika ada lubang pada pot seperti yang sering kita jum-
pai pada pot di Indonesia, maka tutuplah terlebih dahu-
lu lubang pot tersebut menggunakan pecahan genting 
dan lem, usahakan agar tidak ada lubang pada kedua 
buah pot yang akan digunakan sebagai pendingin.
Langkah 1 :
 Lem pot kecil ke dalam pot besar
 Tempelkan pot kecil ke dalam pot besar seperti pada 
gambar dibawah ini menggunakan lem. Siap kanlah 
pasir atau bahan yang dapat dibasahi lainnya se-
perti pasir laut, kain dan lain sebagainya.
 Masukkan pasir ke dalam ruang antara pot besar 
dan pot kecil sampai penuh, basahi pasir meng-
gunakan air dan kemudian tutuplah ruangan terse-
but menggunakan stereofom.

Langkah 2 :
 isikan air kedalam pasir
Air dalam pasir tersebut akan mengalami evaporasi, 

sehingga efek evaporasi ini akan mendinginkan ru-
angan di dalam pot. Demikianlah cara membuat sistem 
pendingin pot in pot.

Rangkai alat seperti ini dan ukur suhunya.(*)

Pot In Pot, Pendingin Sederhana 
dari Tembikar

Teknologi 
Tepat Guna
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Makin meningkatnya 
persaingan profesiona-
lisme, maka makin di-
perlukannya kepribadi-

an yang mantap dan rasa percaya 
diri yang tinggi guna menunjang ke-
berhasilan dalam pekerjaan. Selain 
itu kemampuan untuk berinteraksi 
antara individu secara efektif dan 
berkomunikasi dengan baik juga 

akan membuat seseorang menon-
jol di antara yang lain.

Lantas, apakah orang-orang 
yang memiliki kepribadian yang 
menyenangkan itu by default dari 
lahir? Tidak selalu. Kadang me-
mang ada beberapa orang yang 
dilahirkan dengan kepribadian 
seperti itu, tapi sebagian lainnya 
memiliki kepribadian yang meny-

enangkan karena hasil dari peng-
embangan diri bertahun-tahun. 
Untuk itu, jika Anda benar-benar 
ingin memiliki kepribadian seperti 
itu, W. Clement Stone membagi 
tipsnya untuk pengembangan ke-
pribadian yang menyenangkan. 
Ini dia tipsnya:
1. Mulai dengan membuat daftar 

watak-watak kepribadian Anda. 
Carilah sebanyak mungkin ke-
baikan dan kejelekan Anda. 
Tanyalah pada diri sendiri: apa-
kah orang lain pada umumnya 
menyukai saya? Mengapa atau 
mengapa tidak?

2. Tentukanlah watak-watak yang 
tidak Anda sukai dan juga ti-
dak disukai oleh orang lain dan 
bagaimana rencana Anda un-
tuk mengubah watak-watak ini. 
Gunakanlah prinsip-prinsip keku-
atan kebiasaan kosmik dan sikap 
mental positif untuk mengganti-
kan watak-watak negatif dengan 
watak-watak yang positif.

3. Dengarkanlah percakapan Anda 
sendiri. Apakah Anda memberi-
kan kesempatan berbicara kepa-
da orang lain, atau apakah Anda 
memonopoli pembicaraan?

4. Berbaik hatilah pada orang lain. 
Tertariklah secara tulus kepada 
mereka sebagai manusia. Guna-
kanlah rasa ingin tahu Anda 
tentang orang lain, barangkali 
setelah Anda mengenal me-
reka, Anda akan menyukainya 
dan mudah-mudahan mereka 
menyu kai Anda.

5. Ingatlah, kalau Anda ingin mem-

Tips Mengembangkan Kepribadian 
ala W. Clement Stone

32 Edisi April 2015 

Pengarahan yang disampaikan Ketua DWP Bapemas Prov. Jatim dalam kegiatan pelatihan

Menurut W. Clement Stone (seorang pengusaha 
fi lantropi sukses asal Amerika Serikat), salah satu kunci 
sukses seseorang adalah bahwa mereka memiliki 
kepribadian yang menyenangkan yang membuat 
siapa pun lawan bicara mereka selalu merasa nyaman 
dan puas. Dan ini sangat masuk akal sekali, karena 
tentu siapa pun akan sangat menyenangkan bisa 
berhubungan dengan orang-orang yang memiliki 
kepribadian yang baik, sopan, jujur dan bersahabat.
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Dharma Wanita Persatuan 
Bapemas Provinsi Jawa 
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buat kesan yang baik, hendaklah 
penuh perhatian. Buatlah orang 
yang berbicara dengan Anda 
merasa bahwa dia orang yang 
paling penting di dunia.

6. Pandanglah langsung pada 
orang yang Anda ajak bicara. 
Jika Anda merasa sulit untuk 
memandang matanya pandang-
lah pada pelipis mereka. Mereka 
tidak akan membedakan hal itu, 
dan Anda akan memberikan ke-
san bahwa Anda sangat mem-
perhatikannya.

7. Kadang-kadang mengangguk-
lah meskipun Anda tidak setuju. 
Cara ini akan mendorong pem-
bicara untuk lebih ekspresif; 
Anda dapat menyampaikan pan-
dangan Anda, kalau dia sudah 
selesai berbicara.

8. Jangan memotong pembica-
raan. Setiap orang berhak un-
tuk mengutarakan pendapatnya. 
Dengarkanlah pandangan si 
pembicara sebelum Anda me-
ngutarakan pendapat Anda.

9. Bersikaplah hormat terhadap 
martabat orang lain. Jangan 
berusaha membuat diri Anda 
kelihatan baik dengan mengor-
bankan orang lain.

10. Jangan meremehkan prestasi 
dan kemampuan orang lain. 
Hargailah kalau prestasinya me-
mang pantas dihargai.

11. Jangan menyombongkan pres-
tasi Anda sendiri. Tingkah laku 
berbicara lebih keras dari kata-
kata.

12. Berilah kesempatan orang lain 
untuk berprestasi. Kita semua 
akan mendapat giliran; tetaplah 
rendah hati bila Anda mendapat 
giliran.

13. Bermurah hatilah dalam keme-
nangan, dan tetaplah ramah da-
lam kekalahan.

14. Jangan menggunakan pujian 
yang berlebih-lebihan untuk 
mengambil muka orang lain.

15. Hormatilah orang lain sebagai 
pribadi dan pada gilirannya Anda 
pun akan dihormati oleh orang 
lain.

16. Jangan berusaha memberi ke-
san pada orang lain dengan 
kecerdasan Anda. Gunakanlah 
kata-kata untuk berkomunikasi, 
bukan untuk menunjukkan supe-
rioritas Anda.

17. Bijaksanalah dalam memilih 
pokok pembicaraan untuk didis-
kusikan. Jangan memilih pokok 

pembicaraan yang kontroversial 
seperti agama, politik dan ras 
pada waktu dan tempat yang ti-
dak tepat.

18. Jangan bergosip atau mela-
deni seseorang yang mengajak 
bergosip. Jika Anda merasa ti-
dak suka membela orang yang 
dijelek-jelekkan, ubahlah pokok 
pembicaraan atau menunggal-
kannya. Andaikanlah bahwa se-
lalu ada dua sisi dalam setiap ce-
rita; Anda hanya mendengarkan 
satu sisi saja.

19. Jangan membuat orang lain bo-
san dengan cerita-cerita tentang 
kemalangan, masalah, atau ke-
pentingan pribadi Anda.

20. Jangan biarkan orang lain mem-
buat Anda marah. Apabila Anda 
lepas kendali, karena seseorang 
membuat Anda marah, Anda ha-
rus mengendalikan reaksi Anda. 
Jangan biarkan hal itu terjadi

21.Ikutlah selalu hukum emas. Perla-
kukanlah orang lain, seperti Anda 
ingin diperlakukan oleh orang lain. 
Dengan begitu Anda tidak perlu 
menggelisahkan Apakah orang 
lain menyukai Anda atau tidak. 
Masalah terbesar Anda adalah 
menyediakan waktu sebanyak 
yang diharapkan oleh teman Anda 
untuk bersama dengan Anda.
Tapi ingat, meskipun suatu ke-

pribadian yang menyenangkan 
akan membuat Anda dapat mem-
peroleh sebagian atau semua 
yang Anda inginkan untuk saat 
itu, namun dalam jangka pan-
jang, Anda tidak selamanya dapat 
memperoleh yang Anda inginkan, 
hanya karena orang menyukai 
Anda. Kepribadian Anda dapat 
membantu Anda untuk menda-
patkan apa yang Anda mau, tapi 
kepribadian yang menyenangkan 
saja tidak cukup untuk menjalan-
kan bisnis. Anda dituntut juga un-
tuk menghasilkan sesuatu.(*)Kegiatan pelatihan keterampilan merangkai bunga upaya pengembangan kepribadian 
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Tips 
Karier

Sebagian waktu kita di kantor 
sering kali tak digunakan 
untuk benar-benar beker-
ja. Ada banyak interupsi, 

baik yang disengaja maupun tidak. 
Segala jenis interupsi, seperti men-
gobrol dengan rekan, membuat kopi, 
surfi ng ke situs internet berita atau 
gosip, lalu kebingungan mencari fi le 
pekerjaan terakhir yang lupa Anda 
simpan pada akhirnya menyita waktu 
produktif di kantor. Berikut beberapa 
langkah sederhana yang bisa dila-
kukan untuk menjadikan waktu kerja 
Anda lebih produktif.

Rencanakan apa yang ingin 
Anda lakukan

Buatlah rencana apa yang akan 
Anda kerjakan dalam 1 hingga 2 
jam kedepan. Prioritaskan rencana 
pada pekerjaan yang memiliki teng-
gat waktu (deadline) terdekat. Kemu-
dian, fokus pada rencana tersebut 
dan jauhi kegiatan-kegiatan yang 

mengganggu konsentrasi, misalnya 
tidak membuka aplikasi chatting atau 
membuat kopi bersama rekan-rekan 
lain di pantry.

Pastikan meja dan 
perangkat kerja rapi

Meja yang kotor atau penuh 
dengan fi le menumpuk cenderung 
akan membuat Anda lebih malas 
menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, 
mencari berkas pekerjaan Anda tentu 
akan lebih sulit dan membuang wak-
tu bila laci tak tertata rapi. Rapikan 
meja kerja dan susun benda dalam 
laci dengan baik sehingga Anda tak 
perlu kebingungan dan kehilangan 
waktu saat mencari fi le tertentu yang 
tertumpuk bersama berkas peker-
jaan lain.

Selesaikan pekerjaan 
hingga tuntas

Usahakan untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang telah Anda mulai di 

hari yang sama, sehingga tak ada 
pekerjaan menumpuk di hari berikut-
nya. Menumpuknya pekerjaan akan 
membuat waktu kerja Anda tidak pro-
duktif karena dihabiskan untuk tugas 
yang sama selama berhari-hari me-
ski banyak tugas lain yang juga telah 
menunggu untuk diselesaikan.

Serius namun tetap santai
Untuk berhasil menggunakan waktu kerja 

seproduktif mungkin, perlu keseriusan dari 
diri sendiri terhadap pekerjaan yang dijalani. 
Bersikap konsisten terhadap tekad Anda un-
tuk bekerja dengan maksimal akan menjaga 
konsentrasi kerja Anda sehingga tak mudah 
terbagi dengan hal-hal lain. Dan, tetaplah 
santai menikmati pekerjaan. Sesekali, selingi 
aktivitas kerja dengan makanan ringan favorit 
sambil mendengarkan musik pilihan agar te-
tap rileks dan terhindar dari stres.(*)

Ingin Lebih Produktif 
di Kantor? Ini Tipsnya
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Segarnya selai stroberi dalam cake krim stro-
beri ini layak untuk Anda sajikan saat hari 
istimewa. Hiasan seperti stroberi segar atau 
buah-buahan potong dapat menjadi topping 

yang pas dan menjadikan cake ini lebih menarik. Se-
lamat mencoba.

Bahan-bahan :
 250 gram margarin
 150 gram gula pasir halus
 6 butir telur
 250 gram tepung terigu protein sedang
 40 gram maizena
 2 sendok teh baking powder
 50 gram selai stroberi
 100 ml air
 50 ml susu kental manis
 10 tetes pewarna merah muda

Bahan Krim Stroberi:
 100 gram krim bubuk
 75 ml air dingin
 25 ml susu kental manis
 50 gram selai stoberi
 150 gram stroberi, diblender halus, 

    disaring, dinginkan

Bahan Hiasan:
 125 gram krim bubuk dan 250 ml air es, dikocok 

    mengembang
 hiasan cokelat (sesuai selera)

Cara membuat cake krim stroberi:
 Untuk membuat cake, kocok margarin dan gula 

    pasir halus sampai lembut. Tambahkan selai 
    stroberi. Masukkan telur satu per satu bergantian 
    dengan sebagian tepung terigu sambil dikocok 
    rata.
 Masukkan sisa tepung terigu, maizena, dan baking 

    powder bergantian dengan campuran  air dan susu 
    kental manis, sambil diayak dan dikocok perlahan 
    bergantian. Tambahkan pewarna merah muda. 
    Kocok rata.
 Tuang  ke dalam 2 buah loyang 20 cm 

    tinggi 3 cm yang dioles dan dialas kertas roti.
 Oven dengan api bawah suhu 180 derajat Celsius 

    20 menit sampai matang. Masing-masing 
    dibelah dua.
 Lalu buat krim stroberi dengan cara mencampur  

    krim bubuk, air dingin, susu kental manis selai 
    stroberi, dan blenderan stroberi. Kocok hingga 
    lembut dan mengembang.
 Ambil selembar cake. Oleskan krim. Lakukan 

    hingga cake habis.
 Selanjutnya oles seluruh permukaan cake dengan 
krim. Lalu tambahkan potongan stoberi segar diatas-
nya. Siap disajikan.

Untuk 16 potong(*)

Cake Krim StroberiCake Krim Stroberi

Resep
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